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Respublikonu konvencija pavergtųjų tautu klausimu
f *

Atstovų rūmų nario Judd 

. kalbos svarbesnės mintys
Delegatai ir svečiai 75 kartus pertraukė kalbą
CHICAGO. — Respublikonų partija savo 27-ją konvenciją 

pradėjo pakilioje, bet nelabai triukšmingoje nuotaikoje. Beveik 
savaitę laiko užtrukę partijos įvairių grupių posėdžiai miesto 
centre persikėlė į Tarptautinį Amfiteatrą garsiuose “Stokjar- 
duose”, įžengiant į svarbiausiąją svarstymų dalį.

Pirmadienio ryte, 10,30 vai., ___________ ______
tik pusvalandžio pavėlavimu . , . ~ T, .. ,

vmi , x bernatonus Cecil H. Undenvood.respublikonų komiteto pirmi-s .. , - x •»» _x . .. Atlikus dar kelis formalumusninkui Thruston Martonui ati- , . ..., ,77 „ .bei įsklausius kitų smulkesniodarius pirmąją sesiją, dauguma 
iš 1,331 delegato grupės buvo 
savo vietose. Nežiūrint, jog apie 
vienas penktadalis amfiteatro 
kėdžių (iš 12,500) buvo tuščios 
nemažai žmonių, kurie neturėjo 
bilietų, negalėjo prasiskverbti 
pro stropiai saugomus įėjimus.

Atidaromoji sesija įspūdžių 
bei įvairumų žvejotojams ne
daug teikė pasigrožėjimo, nes 
rimtis ir susiklausymas atsis
pindėjo delegatų veiduose. 
Atrėmė demokratų puolimus 
Svarbiausias priešpietinės se

sijos kalbas pasakė Illinois gu
bernatorius Stratton ir senato
rius Morton. Gubernatorius sa
vo kalboje atsakė į kai kuriuos 
demokratų puolimus ir pats me
tė į juos rūstesnių žodžių. Vie
nas iš jo iškeltų priekaištų de-
mokratams buvo ta., kad įe-' ""“J’ Val‘aIr’ T™ J*' mokratai nesugebėjo linksniai ^. Abraomą Lrncota, ir kar- 
įvertinti blogų komunizmo tiks- u R paskubk j U. 
lų. Jig taip pat pareiškė, jog
pas demokratus yra gana daug 
nereikšmingų frazių, ir pabrė-

Leisk, Dieve, kad mes dabar 
galėtume susitvarkyti su pada
lintu pasauliu, kaip jis padarė 

žė, kad “m^s norime aiškios su padalinta savo valstybe, šiuo 
kalbos mūsų platformoje”. metu liūdniausia mūšų šimtme- 

Griežtą žodį komunistų ad- čio problema liečia ne žmones,
resu tart lietuviams pažįstamas 
Mortonas: •

“Mūaų konvencija nominuos 
kandidatus, kurie niekad negal
vos apie atsiprašymą ar apgai
lestavimo pareiškimą Chrušče- Šį vakarą yra daugiau žmo-

, nių nelaisvėje negu bet kada Čia senatorius pacitavo . . /~~ i>—.. zmonljos istorijoje. 900 milijo
nams žmonių yra jų vyriausybių 
paneigta laisvė melstis, kalbėti, 
susirinkti, organizuotis, turėti 
turtą. Paneigta laisvė žmogui 
pasirinkti bei pakeisti savo dar
bą ir tvarkyti savo gyevnimą 
su savo šeima ir darugais lais
vėje”.

vui
šen. Kennedy, kuris po Pary
žiaus konferencijos nepasiseki
mo, pasisakė, kad jis būtų pa
reiškęs apgailestavimą dėl U—2 
lėktuvo incidento.

Šen. Mortonas taip pat pažy
mėjo, jog JAV turi tvirtą ka
rinę pajėgą, tokią, kuri nuo 
1952 m. sugebėjo sulaikyti ko
munizmą nuo išsiplėtimo, bet 
kartu neįvėlė krašto į karą. At
remdamas kritikų žodžius, sa
kančius, kad Amerika nuslinko 
į antrą poziciją po Sov. Sąjun
gos, senatorius kalbėjo: ‘‘No
rint, jog tai įvyktų, mes turė
tume prarasti netoli pusės mū
sų plieno pramonės, nurašyti į 
nuostolius amerikiečių hidro-elektrinės jėgos — atlikti su- kaiP ir P° tolimesnių pareiški- 
griovimo darbą maždaug lygų 
didelės atominės bombos ata
kos pasekmėmis”.

Involcacija ir sveikinimai

Pirmosios sesijos darbai buvo 
pradėti katalikų vyskupo Ray- 
mond P. Hillinger perskaityta 
inVokacija, prašančia Aukščiau
siojo palaimos susirinkusiems 
delegatams. Taip pat sveikinimo 
žodį tarė vienintelis demokra
tas, iŠ kalbėjusių šioj konven
cijoj — Chicagos miesto bur
mistras Richard Daley, kurio 
žodžiai buvo* sutikti be didesnių 
jausmų. Trumpą kalbą pasakė 
ir kongreso narė Marguerite 
Stitt Church.

Ii oficialių konvencijos darbų 
plano čia buvo atliktas ląikino- 
jo konvencijos pirmininko bei 
kitų prezidiumo narių išrinki
mas. Laikinuoju pirmininku bu
vo pasiūlytas W. Virginijos gu-i

(Nukelta į 6 psl.)

pobūdžio kalbų, pirmadienio se
sija buvo uždaryta graikų — 
ortodoksų vysk. Athenagoro 
(iš Bostono) palaiminimu.

Paminėtas LitMolnas

Pirmadienio antroji sesija bu
vo pašvęsta buv. Amerikos pre
zidento Lincolno paminėjimui. 
Į ją žmonių susirinko daugiau 
negu ryte, o taip pat jų entu
ziazmas prašoko rytinėje sesi
joje matytą.

Svarbiausią vakaro kalbą pa
sakė kongreso narys iš 5-tos 
Minnesatos apylinkės WalterH. 
Judd. Jo žodis buvo įtikinantis, 
daugelį 75 kartus pertrauktas 
plojimais ir klausytojų šūkiais.

Paskaitininkas, prisiminda
mas prez. Lincolną, kalbėjo:

pavergtus kitų žmonių, bet ji 
yra labiau sudėtinga bei pavo
jinga: ji liečia žmonių mases, 
pavergtas vyriausybių.

Tibetiečių vadas teigia,
kad raudonieji nužudę

3,000 asmenų
KATMANDU, Nepalis. — Gen 

ties vadas iš Tibeto vakar pa
reiškė, jog jis matė Kinijos ko
munistų kareivius žudant apie 
3,000 tibetiečių, bandžiusių pa
bėgti į Nepalį.

Chawang Puncho pareiškė, 
jog tibętiečiai, daugumas kai
miečių, kurie buvo išvaryti iš 
savo ūkių, buvo birželio 25 d. 
suvaryti į stovyklą prie Tzadun- 
go, apie mylią nuo Nepalio 
šiaurinio pasienio. Daugumas 
jų buvo moterys ir vaikai, pareiškė jis.

Kinijos komunistų kareivių 
buvo apie 4,000, kurie apsupo 
stovyklą ir iš kulkosvydžių šau
dė į tibetiečius ir durklais pri
baigdavo sužeistus. Tik keli vy
rai paspruko.

Puncho stebėjo žudyhes iš Ne- palio.
IKE CHICAOOJE

CHIGAGO. — Prezidentas Ei 
senhoweri8, pavėlavęs dvi va
landas dėl nepalankaus oro, va
kar 1 vai. p. p. atskrido į O’Ha- 
re aerodromą, gi iš čia helikop
teriu į Meigs aerodromą.

Iš Meigs aerodromo preziden
tas Eisenhoweris ir jo palydo
vai važiavo į Chicagos vidur- 
miestį — Sheraton — Blacks- 
tfrne viešbutį. Šimtai tūkstančių 
asmenų sveikino JAV preziden
tą. Konfeti kaip sniegas krito 
ant jo galvos ir pečių.

Seniai Chicaga bematė tokį 
didingą svečio sutikimą.

Kongr. Judd nemaža laiko 
paskyrė demokratų kaltinimams 
respublikonams atremti. Jis sa
kė:

“Tai nebuvo respublikonai, 
kurie pripažino Sov. Sąjungą 
1933 metais ir priėmė ją į pa
saulio bendruomenę, lyg ji bū
tų respekto vertas ir patikimas 
narys. (Čia minia šaukė “ne”,

Prezidentas Eisenboweris 
Chicagoje

PRANEŠIMAI

Vakar, antradienį, buvo tik 
viena konvencijos sesija — 6 
vai. 30 min. vakare. Iš pradžių 
— menininkai užėmė delegatus. 
Toliau — vėliavos pagerbimas 
ir himnas. Invokacįją atkalbėjo 
izraelitų dvasininkas Abba Hi- 
dlel iš Clevelando. Posėdžiui va
dovauti perėmus kongreso ats
tovui iš Massachussetts Joseph 
W. Martin, vyko pranešimai: 
mandatų komisijos, konvencijos, 
taisykilių komiteto, nuolatinio 
partijos komiteto ir naujo pre
zidiumo išrinkimas, to prezidiu
mo pirmininko Charles A. Ha- 
lleck kalba; respublikonų komi
teto kongrese pirmininko Miller 
(iš New Yorko) žodis, preziden- 

1 to Eisenhowerio pagerbimas ir 
' jo kalba konvencijoje; palaimi
nimas vysk. Gerald Hamilton 
Kennedy iš Los Angeles.

UŽ PAVERGTŲJŲ 
IŠLAISVINIMĄ

Respublikonų partija savo 
konvencijoje Chicagoje naujai 
patvirtino savo nusistatymą pa
vartoti kiekvieną taikingą prie
monę pagalbėti pavergtoms vals 
tjrbėms atgauti $avo nepriklau
somybę ir tuo pačiu laisvę gy
venti ir garbinti Dievą pagal 
savo sąžinę. Mes nežiūrime pro 
pirštus į pavergimą Vengrijos, 
Lenkijos, rytų Vokietijos, Čeko
slovakijos, Rumunijos, Albani
jos, Bulgarijos, Latvijos, Lietu
vos, Estijos ir kitų kartą buvu
sių laisvų kraštų.

Mes nesvyruojame savo vilti
mi ir tikėjimu, jog jos kada 
nors vėl bus nepriklausomos.

ORAS
Oro biuras praneša; Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra, apie 80 laipsn.; rytoj — 
giedra, truputį pasikeis oro 
temperatūra.

Saulė teka 5:40, leidžiasi 8:16,

Buvęs prezidentas Herbert Clark Hoover pirmadienį buvo iškil
mingai ir su ovacijomis sutiktas respublikonų partijos konvenci
jos Chicagoje. Hoover pasakė kalbą, ragindamas JAV moraliai 
atgimti. (UPI)

Raudonieji kviečia Castro 

į Peipingą

JAV pasiefcinys atvyko 
į Laosą

VIENTIANE, Laos. — Nau
jas JAV ambasadorius Wint- 
rop G. Brown užvakar atvyko 
į Laosą užimti postą. Jis yra 
buvęs ministeris patarėjas New 
Dehli, Indijoje.

Prekybos konkurencija
Tolimubse Rytuose
WASHINGTONAS. — Didė

jant japonų ir Vakarų Europos 
prekių pristatymui Tolimuose 
Rytuose, Jungtinių Amerikos 
Valstybių gaminiai ten mažiau 
reikalaujami. Tai vakar prane
šė komercijos departamento 
Azijos reikalų ekspertas Euge
ne M. Braderman. Tolimųjų Ry
tų prekybos biuro direktorius 
pareiškė, jog. dabar yra “ge
rų vilčių” Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms Azijoje sustip
rinti savo rinką ir konkuruoti 
su kitomis valstybėmis.

Konkurencija ypač pastebima 
prambnės įrankių, automobilių 
ir medvilnės srityse.

Pagalba Quemoy 
saloms

TAIPEI, Formoza. — JAV 
pagalbos agentūra Taipei pa
tvirtino skirti $40,000, kad bū
tų pagelbėta asmenims Quemoy 
salose pataisyti jų namus ir 
ūkius, sužalotus komunistų ar
tilerijos sviedinių, lankantis pre 
zidentui Eisenhoweriui Formo- 
zoje birželio mėnesį V

Rusai puola Rocky
MASKVA. — Sovietų žinių 

agentūra Tass pareiškė, kad 
New Yorko gubernatorius Nel- son A. Rockefeller esąs atsakin
gas už respublikonų platformą, 
kurioje numatoma “sustiprinti 
ginklų lenktynes”.

' T
Japonų vizitas

TOKIO. — Japonijos preky
bos delegacija išskrido į Bulga
riją, Vengriją ir Rumuniją. De
legacijoje yra 10 asmenų.

buM

HAVANA. — Raudonosios 
Kinijos šaltiniai vakar atsklei
dė, jog Kubos ministeris pirmi-1 
ninkas Fidel Castro pakviestas 
į Peipingą.

Bet nepranešė, ar Castro pri
ėmė kvietimą, ar tai bus Ku
bos žingsnis pripažinti komunis
tinės Kinijos režimą.'

Raudonosios Kinijos premje
ras Chu En - lai priėmė “prin
cipe” Castro kvietimą vizituoti 
Kubą, bet nenustatyta data. So
vietų premjeras Chruščevas 
taipgi priėmė kvietimą vizituoti 
Havaną.

Kvietimas Castrui atėjo, pra
slinkus dviem dienom po pasi
rašymo penkeriems metams pre
kybos sutarties tarp Kubos ir 
raudonosios Kinijos. Raudono
ji Kinija pirks 500,000 tonų cuk 
raus iš Kubos mamomis.

KOMUNISTINIS SUSIRINKIMAS 
- MELO

OKUPUOTA LIETUVA. — | 
Kalvarijos, Orijos kalne, liepos 
10 d. komunistai pravedė gedu
lo dieną prisiminti prieš devy-, 
niolika metų sušaudytiems 400 
asmenų (jų tarpe komunistų, 
komjaunuolių ir-sovietinių ak
tyvistų). Už žmonių sušaudymą 
jie kaltę suverčia “buržuazi
niams nacionalistams”.

Mitingo metu jie šaukė: “Pra 
keikimas žudikams, kunigui 
Krupavičiui ir kitiems lietuvių 
tautos budeliams!” Koks aki
plėšiškas melas, kai minima 
kun. Krupavičiaus pavardė. 
Prel. Krupavičius 1942 m. įtei
kė vokiečių okupacinei valdžiai 
du memorandumus savo vardu 
ir vieną bendrą su prof. J. Alek 
sa ir dr. K. Griniumi dėl Lietu
vos kolonizavimo, žydų bei len
kų persekiojimo ir komunistų 
įvykdytos turtų nacionalizacijos 
nepanaikinimo. Už tai 1942 m. 
gruodžio 5 d. buvo gestapo su
imtas ir, perėjęs Eitkūnų ir Til
žės kalėjimus, 1943 m. rugsėjo 
mėn. buvo internuotas karmeli
tų vienuolyne Regensburge, iš 
kur jis buvo Išlaisvintas ameri
kiečių kariuomenės. (E.)

Suteikia nepriklausomybę 

nepasiruošusiems jai kraštams
Delsia grąžinti laisvę tautoms, kurios yra įrodžiusios, 

kad gali laisvai gyventi
NEW YORKAS. — Keisti dalykai darosi Afrikoje. Pasku

bomis suteikiama nepriklausomybė kraštams, kurių gyventojai 
tam dar visai nepasiruošę. Vos tik buvo paskelbta buv. belgų 
kolonijos Kongo nepriklausomybė, čia kilo neramumai, kurie ir 
dabar dar nėra pasibaigę.

Kilo vietinių gyventojų riau-
sės prieš naująją Kongo vyriau 
sybę, suliepsnojo riaušės prieš 
likusius krašte baltuosius. Kiek 
jų liko išžudyta, kiek sužeista, 
tikslių žinių nėra, nes dideliame 
krašte pakriko ir susižinojimo 
ryšiai. Dešimtys tūkstančių bal
tųjų, ypač belgų, visokiomis su
sisiekimo priemonėmis išbėgo iš 
Kongo į kaimyninius kraštus, 
arba buvo laivais ir lėktuvais 
perkelti į Belgiją. Naujoji vy
riausybė pasirodė bejėgė tvar
ką palaikyti. Vienos iš 6 Kon
go provincijų — pačios turtin
giausios — Katango provinci
jos gubernatorius tame sąmy
šyje paskelbė Katango nepri
klausomybę. Kongo vyriausybė 
šaukėsi Jungt. Amerikos Vals
tybių, paskiau Jungt. Tautų pa
galbos. JAV atsisakė siųsti ka
rinę pfcramą, kad padėtis nebū
tų dar labiau komplikuota ir 
kad Jungt. Tautos galėtų stip
riau tą reikalą įsijungti. Belgų 
vyriausybė, iš savo pusės, gel
bėdama savo tautiečius Kongo 
karšte nuo juodukų išsišokimų,' 
Kongo sostinėje ir kitose daly
se nuleido parašiutininkų desan 
tus. kurie kai kur atstatė tvar
ką. Ir Kremlius neiškentėjo ne
prabilęs tuo klausimu, fimė pro- 
testeuoti prieš vakariečių įsiki
šimą Kongo srityje, nors vi
siems aišku, kad chaosas Kon-, 
go srityje atsirado ne dėl vaka
riečių įsikišimo, bet dėl jų stai
gaus pasitraukimo, paskelbus 
Kongo nepriklausomybę, o kort- 
giečiams nesant pasirengus 
tvarką palaikyti, valstybę tvar
kyti.

’Sumažę sodų plotai.
OKUP. LIETUVA. — Sovie

tinės informacijos rodo Lietu
voje žymų sodų plotų sumažė
jimą. Praėjusiais metais (1959) 
sodai ir uogynai sudarę tik 32, 
000 ha plotą. Gi 1935 metais į- 
vykdyto surašymo duomenimis 
Lietuvoje (be Vilniaus srities) 
sodai užėmė 38,340 ha. Sodų 
plotų mažėjimas sietinas su kol
chozuose dirbančių žemdirbių 
keldinimu į kolchozines gyven
vietes, o taip pat ir su vykdy
tais masiniais gyventojų trėmi
mais. (E.)

— Jungtinės Amerikon Vals
tybės pasiruošusios sukviesti ne 
paprastą Amerikos valstybių or 
ganizaeijos posėdį atsakyti į 
Kubos skundą prieš šį kraštą. 
Kuba apskundė Jungtinių Tau
tų Saugumo tarybai Ameriką, 
kad ji skriaudžia kubiečius, nau 
dodama ekonomines represijas.

KALENDORIUS 
Liepos 27 d.: šv. Panteleo- 

nas; 2intautas.
Liepos 28 d.: šv. Viktoras; 

Agarė.

Čia pasirodė dar ir toks keis
tas reiškinys. Jungt. Saugumo 
taryba, kurioje, žinoma, daly
vauja ir sovietinis atstovas, la
bai paskubomis nusprendė re
komenduoti JT pilnačiai priimti 
Kongo į Jungtines Tautas kaip 
įtik tomis dienomis, kad Kongo 
krašte plačiu mastu kilo riau
šės. O rekomendacijos tekste 
esąs sakinys, Kongo valstybė 
“yra verta priimti į Jungtines 
Tautas”.

Nepriklausomybei dar nepasi
ruošusį, chaose skęstantį juodu
kų kraštą JT Saugumo taryba 
paskubomis sutinka priimti į 
Jungt. Tautas, nė tikros padė
ties nepatikrinę — o Pabaltijo 
tautų atstovai niekaip negali 
prisiprašyti, kad Jungtinės Tau 
tos svarstytų Pabaltijo klausi
mą.

Belgų kariniai daliniai iš Leo- 
poldvillės išėjo ir nuvyko į sa
vo bazes Konge.

Viceprez. Nixon žmona ir duk
relės atvyko į Chicagą iš Califor- 
nijos. (UPI)

Vėl pasirodė Irako
nacionalistų laikraštis

BAGDADAS, Irakas. — Na
cionalistų laikraštis “Bagdad” 
sekmadienį vėl pasirodė, savinin 
kui K. Abbasi grįžus į sostinę 
po 10 mėnesių tremties. Laik- 
rašŲs teigia, jog komunistai 
bandė sugriauti ir sudeginti jų 
spaudą ir nužudyti Abbasi.
NAUJAUSIOS^

ŽINIOS
— Jungtinėse Tautose New 

Yorke plačiai kalbama, kad 
JAV ambasadorius Lodge bū
siąs nominuotas viceprezidentu.

— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba vakar svarstė JAV re
zoliuciją, kad būtų ištirtas ame 
rikiečių lėktuvo RB—47 numu- 
šimas. ftį lėktuvą sovietų apraus 
minis lėktuvas numušė viri 
tarptautinių vandenų. Italija pa
siūlė rezoliuciją leisti Raudona
jam Kryžiui aplankyti du ame
rikiečius lakūnus, kurie dabar 
yra rusų nelaisvėje.

r



2. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, 1960 m. liepos 27

Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS IR FIL. K. JECIUS 
Adresas: P. Nedzinskas, 2532 W. 48 Plaoe, Chicago 32, 111.

DETROITO SKAUTAI 
STOVYKLAVO

Detroito Jūros skautai nuo 
liepos 2—13 d. prie Chemung 
ežero, Howell, Mich., turėjo bu
riavimo kursus - stovyklą. Kur
sų vadovo j. ps. Antano Leva- 
no teigimu tokios stovyklos ne 
tik Detroito jūrų skautai nėra 
turėję, bet joks jūros skautų 
vienetas nebuvo suruošęs. Tai 
buvo stovykla suruošta specia
liam tikslui: išmokyti Detroito 
Jūros skautus buriavimo meno 
ir tuo pačiu paskleisti plates
nėms lietuvių masėms jūros ir 
vandens sporto idėją. “Discere 
et navigare pro patriae bono”, 
kas reiškia — mokytis ir plau
kioti tėvynės labui. Tai yra L. 
S. S. akademinės jūrų skautijos 
Korp! “Gintaras” šūkis. Šią 
gražią savo idėją ir šūkį Korp! 
“Gintaras” tikrai realizavo prak 
tiškam gyvenime, pravesdamas 
Detroito jūros skautams šiuos 
buriavimo kursus.

Vien tik techniškam šios sto- 
vyk'os suorganizavimui V. V. 
Algio Pesio, stovyklos laivūno, 
ir V. V. Irenos Laurinavičienės 
— “Jūratės” laivo globėjos, bu
vo paaukota daug darbo dienų 
ir valandų. Visos šios idėjos — 
Spiritus movens buvo j. ps. Jur
gis Baublys, tunto štabo narys 
jūros skautų reikalams. Liepos 
2 d. jis su savo štabu ir ketu
riolika “jūrininkų” ir penkiomis 
“jūrininkėmis” išvažiavo sto
vyklauti. Prie ežero jo jau lau
kė iš Chicagos atvažiavę jūros 
skautų akademikų Korp! “Gin
taro” korporantai, sutikę pra
vesti šiuos buriavimo kursus: 
prityręs jūros vilkas j. ps. A. 
Let&nas — kursų vadovas, j. 
ps. Eug. Šimaitis — instrukto
riui ir kursų vadovo pavaduo
tojas, ir V. V. Vaidotas Šimai
tis ir V. V. A. Šlapkauskas, ku
rie ir atliko pirmuosius plaukio
jimus su detroitiškiais. Vėliau 
du paskutinieji instruktoriai 
išvažiavo į akademikų skautų 
stovyklą.

Buriavimo kursų programa 
buvo labai kruopščiai paruošta 
ir techiškai labai gerai admi
nistruota.-Viena grupė atlikda
vo teoretinės dalies apmokymą, 
o kita tą patį kursą jau pritai
kydavo ant vandens praktiškai

buriuodami. Po dešimties d’enų 
tokio įtempto darbo kursai jau 
buvo baigti ir, atvažiavus iš 
Chicagos dar keturiems egzami
natoriams v. v. V. Šimaičiui, 
va’t. Alf. Aleknai, valt. Vyte
niui Beliušiui ir v. V. A. Šlap- 
kauskui, prasidėjo teorijos ir 
praktikos egzaminai, šališku
mui nebuvo vietos, kadangi eg
zaminavo visai nauji egzaminuo- 
tojai. Pirmuoju kursus baigė St. 
Šadeika. Nežiūrint to, kad sto
vykla užsitęsė iki liepos 12 die
nos, oficialus kursų užbaigimo 
aktas įvyko liepos 10 d. sekma
dienį. Diena pasitaikė nepap
rastai graži. Jau nuo anksty
vo ryto pradėjo važiuoti į sto
vyklą stovyklaujančiųjų tėveliai, 
pažįstami, artimieji ir draugai. 
Atsilankiusiųjų tarpe matėsi dr. 
Eug. Gurskis - Paužienė, Det
roito berniukų skautų tunto 
tuntininkas, skaut. VI. Pauža, 
Detroito visuomeninkas rašyt. 
Vyt. Alantas su šeima, ir sve
čiais. p. p. Žemliauskas iš New 
Heaven, Conn. Trūkumas vietos 
ir svečių daugybė man neleidžia 
juos visus čia išvardinti. Po 
stovyklą bėginėjo susirūpinu
siais veidais kursantai, nes pa
aiškėjo, kad egzaminatoriai rei
kalą nagrinėja labai nuodugniai 
ir bet koks nežinojimas teori
jos ar blogas praktiškas buria
vimas jau duoda rimto pagrin
do kursantui manyti, kad jau 
neišlaikyti egzaminai. Pasikei
tus trumpu žodeliu su kursų va
dovais j. ps. A. Lcvanu ir j. ps. 
Eug. Šimaičiu paaiškėjo, kad 
bendras kursų' lygis yra labai 
aukštas. Detroito jūros skautai 
ir skautės šiems kursams paro
dė labai daug susidomėjimo ir 
todė’ šie kursai davė kuo ge
riausius rezultatus.

Stovyklos laivūnui v. v. Alg. 
Pesiui perskaičius įsakymus, bai 
giamąjį žodį tarė stovyklos vir
šininkas j. ps. J. Baublys, pa
kviesdamas berniukų skautų tun 
to tunt. skaut. VI. Paužą tarti 
keletą minčių naujiesiems dip
lomantams. Baigusiuos sveikino

Teen Twosome For 
School

Two-piece Sweater!

386-N

SMALL Li 
MED1UM 
LARGE

<1?

Megztinis be rankovių ir aukšta 
apyknklč su rankovėm, galima dS- 
veti kartu arba atskirai su bliuzku- 
tSm.

88«-M InatriikcjJos yra anglų 
kalboj. Dydžiai yra matas, vidutinis 
Ir didelis —visi kartu.

(Itųsklte 26c kartu su užsakymu 
09«o adresu —

DRAUGAS PATTERM DEPT.
4546 Wno» OSrd Street

Greitesniam pi Matymui pririškite 
dar 10c parsiuntimui — flrst clasn.

agaj
m i j!*»«/

1418 YdmfMOH
FHOTO-4UIDE

Pasistokite languotu liemenę Ir 
sijoną.

No. 1418 su PH<7TO-Oi:mE ins
trukcijom (anglį, kalbu) popierinę 
Iškarpų galite gauti šių dydžių — 
Slsen: 10, 12. 14, 16. Per krūtinę
30 Iki 36. Kiše 12. p-r krūtinę 32. 
liemenei reikia 1 Įardo 64-oolių 
medžiagos; sijonui 3*4 Jardo 85- 
eollų arba 2(4 Jardo 54-collų plo- 
žlo medžiaga,.

Siųskite 35c kartu su užsakymu. 
PažymSklte kokio dydžio.

DRADGAfl PATTERN DKPT. 
4546 West 02«l Rtrert 

Ohlcagn 2U. Illinois

Grsltssnlam pristatymui pririškite 
dar po l«c ui kiekviena iškarpų per
siuntimui — flrst ciass.

dar Detroito Jūros skautų Tė
vų Komiteto pirm. K. Karvelis 
ir “Jūratės” laivo globėja v. v. 
.1. Laurinavičienė. Diplomus įtei. 
kė kursų vadovas j. ps. A. Le- 
vanas. Kiekvienas kursų daly
vis gavo po asmenišką voką, 
tik 3U skirtingais įrašais: bai
gusiems buvo įrašyta baigimo 
įvertinimas, o nebaigusiems — 
gero vėjo. Diplomai labai gra
žiai ir skoningai paruošti ant L. 
S. S. Akademinės Jūrų Skauti
jos Korp! “Gintaras” blanko su 
būdingu įrašu kampe: “Nuo jū
rų eina mūsų žemė, iš amžių ky
la mūs tauta”.

Po ofialiosios dalies tuojau bu 
vo pranešta publikai, kas geriau
siai baigė kursus. Po to atsisė
do geriausiai baigęs St. Šadeika 
ir mikliai išmanevravd' į atvirą 
ežerą. Su dideliu susidomėjimu 
visi stebėjo, kaip jaunimas pui
kiai valdo laivą ir kiek daug ga
lima išmokti per 10 dienų. Į eže
rą iš paskos išsekė su valtele 
ir reporteriai bei fotografai ir 
filmuotojai: Ant. Naruševičius 
ir VI. Staškevičius.

Vėliau vairą perėmė Jūros 
vilkai Chicagos gintariečiai. Jie 
pakvietė pasivažinėti visus tė
velius ir svečius.

Kursų vykdytojams j. ps. J. 
Baubliui, v. v. I. ILaurinavičie
nei ir v. v. Alg. Pesiui priklau
so iš tėvų ir skautų didžiausia 
padėka. Išimtino dėmesio ver
tas v. v. Algis Pesys, kuris ša
lia stovyklos laivūno pareigų 
dar atliko ir ūkio viršininko ir 
vyriausios šeimininkės pareigas, 
aprūpindamas ir pagamindamas 
stovyklai pusryčius ir vakarienę.

Stovyklos administracijai pa
gelbėjo daugumas tėvelių, atvėp
dami tai vaisių, tai pyrago vai
kams, o Pr. Stanionis, kuris 
pats stovykloje vaikų ir netu
rėjo, stovyklai atsiuntė keletą 
maišų vaisių; įvertindamas bu
riavimo vadovybės ir stovyklos 
administracijos nuopelnus ir įna 
šą lietuviškam darbui, gamtoje, 
po ąžuolu, suruošė jiems nuo
širdžias vaišes. Pr. Stanioniui 
priklauso irgi didelė padėka.

Už sėkmingą buriaiamo kur
sų — stovyklos pravedimą ir 
administravimą Detroito jūros 
skautų tėvų komitetas ta pačia 
proga reiškia nuoširdžiausią pa
dėką visiems, kurie vienokioj ar 
kitokioj formoj prisidėjo prie 
pasisekimo. Šimtai paskaitų 
apie jūros meilę ir vandens spor 
tą nebūtų davę tokių gerų re
zultatų, kaip ši stovykla davė.

Skauto tėvas

KERNAVĖS DIENA

“Lis-nelis” — spėliojo stovy k 
lautojos sekmadienio rytą, be- 
sitai8ydamos rytinei mankštai. 
Dangus apsiniaukęs, migla krin 
ta, drėgna! O taip to lietaus 
nesinori. Dar po vakarykščio 
laužo rūbai nepradžiuvo. Ir toks 
smagus laužas buvo, nežiūrint 
lietaus. Kiek dainų, kiek links
mų pasirodymų. Dar ir iš ryto 
šypsena žydi veide prisiminus 
varlių šeimyną, simpatišką sto
rą kiškelį, ir kaip gražiai de
klamavo sesė Eglė iš “Lapu
čių” skilties. O jau rajono vadei
vos sktn. Vijeikio improviza
cija — visus prajuokino beveik 
iki ašarų. Ir kelionė per laukus, 
kurią pravedė sktn. Černius

smagiai buvo atlikta. Laužas 
buvo užbaigtas trumpu monta
žu apie Lietuvos patriotes mo
telis — kurį sesės įspūdingai 
jr nuoširdžiai suvaidino. Ir visi 
lietų pamiršo — ir tėveliai ir 
skautės.

O šį rytą dangus vėl apsi
niaukęs. Bet nuotaika visų ge
ra. Visos pasitempę, uniformos 
tvarkingos, kepuraitės su sto
vykliniais ženkliukais smagiai 
pakreiptos — juk šiandien pa
ti iškilmingiausia diena. Šian
dien laukiame daug svečių i Pa 
lapinės tvarkingos, bet inspek
cijos neišvengsi, budrios štabo 
akys viską pamato, net pačius 
tamsiausius kampelius. Ir šian- 
d:en keliauja šluota, palydima 

j tradicinio maršo, per stovyklą 
ir apmiršta iš baimės širdelės 
išsirikiavusių skilčių, kai ji su
ka ratu per rajoną, štai susto
jo! Ir kam gi ji kliuvo?! “Kreg 
ždėmc”! — Su patempta lūpa 
priima paskiltininkė stovyklos 
baubą ir, po tradicinių perda
vimo apeigų, atbula ranka pas
tato ją prie palapinės durų. 10 
vai. pamaldos. Katalikų — pne 
■rengto altoriaus po ąžuolu — 
Mišjas laiko tunto kapelionas 
tėvas Raibužis. Evangelikų — 
"Mindaugo aikštėje” — vedė 
kun. Dilys. Sugrįžusios iš pamal 
dų skautės išsirikiavo iškilmin
gam vėliavų pakėlimui. Po sto
vyklos įsakymų stovyklautojas 
sveikino pirmijos vardu sktn. 
dr. Aglinskas ir rajono vadei
va sktn. Vijeikis. Buvo perskąi 
tyti sveikinimai gauti raštu nuo 
vyr. sktn. O. Zailskienės ir pas 
kautininkės D. Lukošiūnaitės. 
Sekė garbės gairelės perdavi
mas skilčiai vakar daugiausiai 
surinkusiai taškų ir prisegimas 
tautinio kaspino skilčiai, kuri 
vakar gryniausiai kalbėjo lie
tuviškai. Vėliavos pakėlimo iš
kilmės buvo užbaigtos tradiciniu 
kernaviečių šūkiu. Po to, visą 
priešpietį buvo vedami stovyk
los rajone žaidimai, kuriuose 
dalyvavo tėveliai, skautės ir 
svečiai skautininkai.' Štai tem
pia virvę tėveliai prieš stovyk
lautojas. Estafetinės lenktynės 
tarp jSuniausių sesių ir tėve
lių. Siūlą kramtė ir stengėsi 
saldainį pasiekti tuntininkė 
sktn. Plaušinaitienė su dr. Ag

SOPHIE BARČUS
~ RADIJO VALANDA

Visos programos iš WOPA
AM. 1490 Kilocycles EM 102-7 M( 
Kasdien: nuo pirmadienio Iki penk 
tadienlo 10-11 vai. ryte. Šeštadieni Ir 
sekmadienj 8:30 iki 9:80 vai. ryte. 

Vakaruškos pirmadienį 7 vai. vak 
RafttinO: 7I5O So. M«pl<‘wood Avė., 
Chicago 20, UI. Telef. HE 4-24i8

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Inęorporated)v

EDVARDAS UI.IS, anv.
4088 ARCHER AVENUE 

Te*. VTrginia 7 2481*

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka jvairiua 

perkraustymuo bei pervežimus i* 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075
4TFJ J

CRANE
SAVINOS AND 

LOAN A8SOC1ATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3 1083
PLENTY OF FREE PARKINO

4
NEAA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D

Dividendą* mokami sausio Ir liepos m. 1 d.
PIRMAD. ir KETV ................. t v. r. iki « P PVALANDOS: ANTRAD. tr PENKTAD.................. 9 v. r Iki 6 p P-

. » V. r. iki 12 vai. d. Trečiad. uždaryta.ran

linsku ir dar daug kitų sma
gių žaidimų ir ratelių.

Praalko visi besilinksminda
mi ir apetitas buvo tikrai ne
mažas, kai susispietę apie stalus 
valgė skanias dešras su kopūs
tais ir kitais priedais, kuriuos 
daline gaspadfnės sktn. Siliū- 
nienė ir Varankienė ir Kauko- 
rienė.

Poilsio metu tėveliai turėjo 
progos pasišnekėti su dukro
mis, padalinti lauktuves ir pa
siklausyti stovyklinių naujie
nų.

Ir lyg užburtas, staiga pra
giedrėjo dangus ir, koks suta
pimas ! atbėgo sargybinė su pra 
nešimu, kad tik dabar atvyko > 
sktn. dr. Aglinskienė. Skubiai! 
susiiinko .sesės prie vartų iri 
ąt vykusią -viešnią nunešė sto

vykliniam soste į “Aitvaro go
jų”, kur ji turėjo nusilenkti 
Kernavės aitvarui-globėjui. Bet 
sktn. Aglinskienė buvo pasinio 

(Nukelta į 6 psl. )
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l'.Sl' |-]{EKYBI\l\kAS, Jioškuu 

gyvenimo draugSs, nuo 30 Iki 37 
metų. (.aiškus siųsti tik bu fotogra
fija. l’uslaptis garantuota. DRAU
GAS, Ali v. 5417, 4543 W. «Jnl St., 
Chicago 20, III.
iiniiiitiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHi

tAjDOinOCO
Ta v ini. A.Sėmenai"

• Televizijos e Radijai,
• Fonografai e Plokštei?.,
• Elektriniai virtuvės prietaisai
• Elektr. laikrodžiai.
• Rašomosiosmašlnčl&s,
• Radijo Ir TV lempuiea,
• Visokios antenos,
• IIsterijos • Dalys,
• Vėsintuvai —- Vėdlntmai,
• Elektros lemputes

PARDAVIMAS-TAISYMAS
|3321S. Halsted St.- CL4:5665j

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-Stnegenų Ligos. Chlrurg. 

OAKLET MEDICAL BLDG.
2300 We»t 51st Street 

Valandos šeštad. susitarus, skam
binti tik pirmad., antrad, ketvlr- 
t&d., penktad., Uk nuo 2—4, 6—8 
vai. PRospeet 6-I.795. Rez. THE- 
MONT 9-58PO. .

Ofiso HE 4-1818, Reztd. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpectalybC,— vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-oe ir Campoeu Avė. kampas)
Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 ,v. ▼. 
šeštad.: 9 v. r. — iki 2 p. p. 
Trečiadieniais uMarvta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus ligos 
6317 South Weatern Avenue 
Tel. ofiso — KEpublic 7-42OO 

narni) — ORovehlU 6-8161 
Valandos: kaadten 2-7 v p. p., šeš 
tad. 1-5 vai. p. p., trečiadieniais ul- 
darvta.

D61 tikslaus priėmimo laiko (ap- 
polntment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai. ksd nereiktų 
lirai isiiirt*^4.1 w. huuiųu ui.’VLt juujM4.:9-6.p(rw.-ketT.9-9. Sewn.ožd. Rez. GI 8-0873 
Dr. Eisin.

Rn. HE 0-1070 
Dr. Ratukas

NOW!į JA %
■ PERANNUMINNUM ..<0

.1 KVl
43% EARN1NC 

ON PREP1 
SAVINGS

INSUREO

KHecttv, Jau. 1,1460
FOTE AIUMINUMHARE

WITM 8500.00 OR MOKS
ST. ANTHONY 

8AVIIVO8 k LOAM ASSTL 
1447 Se. 4»th Co«rt, Ck.re, H. 

ToL Blsboa 2-1397
MOURO: MONDAY 9 te • 

TVUOAY, TRUROOAV, PRUMY 
♦ f

SATVROAY • «• i
RIDNUDAT RUOŠIU

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5434 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimų. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-158 2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdb-n, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLIES LIGOS 
Pritaiko akinius 

6322 South We*dem Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. tr 7—8 v. 
vak. Šeštadieniais 10—-1 vai. TrečtA- 
dien. uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso tdchmas PR 8-8229
Ros. teb-f. UAIbrook 5-5070

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4761 South Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kasdien nuo 0—8 vai. vak. 

Šešt. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal nutarti 

Ofiso telef, LAfayette 3-6043 
Rez. WAIbr.s»k 5-3048

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

Tel. PRospeet 6-1725 
2300 W. 5lst St., Chicago, UI. 

Oakley Medical Arte Kldg.
arba

434 Algona Avė., F.lgin, Illinois 
Tel. (>Wrm 5-0633 

Valandos pagal susitarimo

TM. ofiso HF. 4-681P, m. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

2434 W«4t 71št Street
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 tr 7-9 
Antr. 1-6. treč. tr šešt. pagal sutarti, 
sek m. uždaryta.

Tel. ofiso HF. 4-5758; Ree. Hl 6-S2Ž6

DR. S. ir M. BUDRYS
OYDYTOJAI TR CHIRURGAI
(Itsndra praktika Ir Alergija.)

2706 West 5lnt Street
Valandos; pirm., antr., ketvlrt., penk. 
2-9 vai. vak ; šeštad. 2-4 vai. popiet 
Ligoniu* priima pagal šuaitarimą.

Tel. orte. VI 2-1484. Rez. KE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
3259 South Halsted Street

Vai. kasdien: 3—7 p. p.: penktad. 
2—4 Ir 6—8: Aoštad. 1—4 vai. Treč 
uždaryta.

Ofiso (ei,-fonas — HIshop 7-2626

DB. AL BAČKOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vok 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

Tai. ofiso HE 4-1202, re*. PR 6-4731

OR. Ą. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 (Vest 71 st Street 
(71st ir No. Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p. 
ant^rad ir oenktad 6-8 v v

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Npec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penktad. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo (-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4 Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubUc 7-22PO

DR. W. M. EISIN-ĖISINAS 
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGO8 
Valandos pagal susitarimo

0132 S. Kedzie Avė., WA 5-2(170
Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-0001 

Ofiso HE 4-1414. KczM. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų Ilgos
2454 West 71 st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniai. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta. ,

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Virinus ir vaikų ligos 
2737 West 71st St.

Atostogose iki rugpiūčio 
8 dienos

Ofiso tel. TOvvnliali 3-02:>» 
Nainų-rezid. tel. 111 mholrtt 0-8273

DR. JANINA JAKŠEVIŪIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

5002 W. 16th SI., Cicero, Illinois 
Vai.: Kasdien 4-8 p. p., šeštad. 10-2 
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Tamsiaodžiai ieško savo teisių
Užguitos Azijos, ir Afrikos tautos viena po kitos dygsta 

nepriklausomomis valstybėmis. Nebūtų galima sakyti, kad jos 
gauna nepriklausomybes be savo pačių prisidėjimo. Tačiau jos 
jas gauna taip lengvai, kad paskiau permažai supranta laisvės 
vertę ir savi pradeda užgrobti savųjų teises, — j vienas rankas 
suimamas visas valdžios aparatas, išvirsdamss azijinio tipo 
diktatūromis. Nei ilga kolonizacija, nei Europos valstybių de
mokratijos supratimas tų tautų tikrajai demokratijai nėra pa
ruošę, nes būti demokratu reikalingas ne tik savo laisvės, bet 
ir kito teisių tinkamas supratimas ir gerbimas.

Pastaruoju metu viso pasaulio akys nukrypo į juodąjį ir 
brangenybėmis turtingą buvusį belgų Kongą, kuris dar taip ne
seniai gavo nepriklausomybę. Žinomieji įvykiai parodė, kad 
belgai to krašto laisvam gyvenimui visiškai neparuošė, kad jie 
patys iš ten pergreitai pasitraukė ir perskubiai atidavė valsty
bės vairą į nepatyrusias ambicingojo P. Lumumbos rankas. Sis 
su sarkastišku šypsniu leido dar puslaukiniams savo piliečiams 
atsikeršyti buvusiems krašto’ kolonistams pačiu šlykščiausiu 
būdu, niekinant ir žudant baltąsias moteris. Tai buvo įspėjimas 
visiems, kurie laisvę supranta kartu su kito teisių gerbimu.

Bet ir ši? biaurus įvykis, Kongo žmonių laukiniškas elge- I 
sys buvo proga komunistiniam pasauliui apkaltinti Vakarus 
agresija, kad šie pradėjo ginti savo gyvybes, garbę ir teises. Ir 
toks, atrodo, didelis nusikaltimas, reikalaująs griežtos baus- > 
mes, pasidarė politinių painiavų dalyku, dėl kurio įtampa tarp 
Rytu ir Vakarų dar labiau padidėjo. Tik skubi Vakaru inter
vencija — Jungtinių Tautų kariuomenės pasiuntimas sugrąžinti 
tvarką jaunoje tamsiaodžių va'stybėje — prisidėjo prie dides
nių komplikacijų išvengimo. Sis Vakarų įsikišimas ir skubus 
padėties apvaldymas sulaikė nuo komunistinio satelito sukūri-, 
mo Afrikos žemyno centre. O jau komunistinės Rusija ir Kini
ja buvo, tartum vanagai, ištiesę savo nagus pagrobti dar vos 
iš kiaušinio išsiritusį jaudąjį paukščiuką.* * *

Nors ši politinė įtampa, susidariusi Kongo suirutės pasė
koje, jau ir aprimo, bet ji bent iš dalies padėjo atverti akis ap- 
snūdusiems Vakarams, kurie dar vis mėgina gerais norais pa
teisinti kiekvieną Kremliaus žygį. Vakarai šį kartą greičiau, nei 
paprastai, pastebėjo komunistines užmačias ir suskato gana 
vieningai toms užmačioms padaryti stiprią užtvarą. Tačiau, iš 
kitos pusės, Vakarai turėjo progą pastebėti, kad tamsiaodžių 
pasaulis, bent jo vadai, gerai supranta skirtumus tarp šių dvie
jų valstybinių sistemų. Jie tuo ir naudojasi. Patys mažai kuo 
rizikuodami, jie mėgina atsistoti tarp Rytų ir Vakarų, tarp ko
munizmo ir demokratijos,, tarp nepriklausomo gyvenimo ir sa
telitinio priklausomumo. Vakarai, be to dar, turėjo taip pat ge
rai pastebėti, kad bolševikai, kurie labai mažai ka duoda, bet 
daug žada, yra mieliau jų priimami, negu amerikiečiai, kurie 
ateina su gausiomis dovanomis, bet nesugeba išnaudoti dova
nų dalinimo propagandiškai. Ir tą propagandinį mūšį nesunkiai 
laimi. Bolševikai, kurie tik daug žadae, laikomi dideliais; 
draugais, o amerikiečiai duodae daug ir la’kom' prie- į 
-laimi Maskva, o Washingtonas, nebūdamas psichologiškai pa.si- ’ 
dideliais draugais, o amerikiečiai duoda daug ir laikomi prie
šais, kuriems statomos net sąlygos nesikišti į tų kraštų vidaus
reikalus. •

Kodėl taip yra? Kodėl Vakarų žmogus, ypač toks, kuris 
žemiškomis gėrybėmis pertekęs, nesugeba net tomis gėrybėmis 
įsiteikti tokioms tautoms, kurios pačios dar yra persilpnos ma
teriališkai susitvarkyti, kad galėtų žmonišai gyventi? Tai ir 
yra problema, kurią tegalima išspręsti ne materialinėmis, bet 
dvasinėmis galiomis. Propaganda, paremta idėjinėmis vertybė
mis, nors tos idėjos ir klaidingos, tamsiaodžių pasauliui daro 
įspūdį, ir bo’ševikai jų tarpe turi savo simpatikų, kurie jų var
dą garsina tik iš gerosios pusės. Vakariečiai ateina išdidžiai, 
nes jaučia savo pranašumą, bet jiems trūksta idėjinio stipru
mo ir psichologinio pasiruošitno. Jie ateina pas juos blankūs ir 
neaiškūs, nuolat pabrėždami savo turtingumą ir jų elgetystę. 
Tai atstumia ne tik P. Amerikos skurdžiuosius, bet ir Azijos 
bei Afrikos vos iš kiauto kylančias tautas.

Tamsiaodžiai Vakaruose ieško savo teisių ir jas gauna. Ry
tai ir Vakarai konkuruoja tąrp savęs, kad daugiau įtakos jų 
tarpe įsigytų. Tik kažin ar jaunieji kraštai nepasirinks tą, ku
ris jiems iš naujo atims laisvę ir visas žmogiškąsias teises, kaip 
jau yra padaręs daugeliui Europos tautų ir didelei Azijos da
liai. Tai ir yra prob’ema, kuriai išspręsti nepakanka turto, bet 
reikia stipresnės idėjinės propagandos ir nuoširdesnės meilės, 
dovanas dalinant neturtingiesiems. , P- Stakys
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ŽALGIRIO SUKAKTIES MINĖJIMAS 

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Teisėtos ir neteisėtos Nikitos Chruičevo direktyvos 
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Chruščevo direktyvų klus
niai laikėsi ne tik Sniečkus su 
Paleckiu, bet ir visa eilė kitų 
bolševikinių propagandistų. Kai 
kurie jų net gi persistengė, Žal 
girio mūšio pergalę teįžvelgda- 
mi kaip rusų bei slavų tautų 
bendros kavos išraišką ir lietu 
vių Žalgirio kovose dalyvavimą 
tepaminėdami pripuolamai.

Kad Žalgirio kautynių laimė
jimą žymia dalimi nulėmė Di
džiojo Lietuvos knigaikščio Vy 
tauto vadovybė — pavergto
sios Lietuvos komunistinėje 
spaudoje ilgą laiką tiesiog bu
vo sąmoningai vengiama užsi
minti. Ištrinant Vytauto pami
nėjimą, pagrečiui buvo bruka
mos įtaigos apie rusų bei sla
vų 'bendrą kovą.

Šitokiame tylos sąmokslo fo
ne buvo ruošiamasi Lietuvoje 
atžymėti Žalgirio mūšio 550 • 
sukaktį, lietuvių tautai peršant 
mitą, kad Žalgirio mūšis buvu
si slavų ir lietuvių tautų bend- < 
ros sangytvenos su rusais užuo
mazga, galutinai išsiskleidusi 
“socialistinės santvarkos me
tais”. i

'Vengiant įvertinti Vytauto 
vadovybės, svarbą Žalgirio kau 
tynėise, siekta lietuvių tautoje 
(ir ypač jos priaugančioje kar
toje, bolševikinės priespaudos 
sąlygomis neturinčioje galimy
bės susipažinti su neklastota 
Lietuvos praeitimi) sudaryti į- 
spūdį, jog Lietuva istorijos bū
vyje neturėjusi vadovybės ir 
jos išsilaikymą nulėmęs bend
ravimas su “vyresniuoju bro
liu rusu”, iš kurio visada susi
laukta paramos...
Paminklinis akmuo Gedimino 

kalne Vilniuje

Pagrindinis mitingas Žalgi
rio 550 metų sukakčiai atžy
mėti buvo suruoštas liepos 15 
d. Gedimino kalne Vilniuje. Ta 
proga atidengtas paminklinis 
akmuo su šiuo įrašu: “Žalgiris 
— Gruenwald, 1940”.

Kalbas pasakė Vilniaus vyk
domojo komiteto pirmininkas 
Vildžiūnas, Mokslų akademijos 
viceprezidentas J. Žiugžda, de- j 
putatė Diržinskaitė - Piliušen- Į 
ko. Be to, kalbas pasakė dar 
du “vyresnieji broliai”, kalbė
jusieji rusų kalba-

=.

Sovietai leido išgabenti numušto lėktuvo lakūno kūną. Kun. Dion, 
iš dviejų vienas katalikų kunigų Maskvoj, kalba maldas prie kapt. 
W. A. Palm karsto. Lėktuvas RB-47 numuštas liepos 1 d. JAV 
atstovas Jungtinėse Tautose Cabot Lodge aiškina, kad bolševikai 
lėktuvą numušė tarptautiniuose vandenyse. (UPI)

nei vadovavo Vytautas”. Svar- niaus universiteto docentas
biausia, kad Žalgirio mūšis pri 
aidėjęs prie lietuvių, lenkų ir 
rusų tautų bendradarbiavimo 

J ir draugystės ryšių išvysty- 
■ mo... Išvada: — “lietuvių tau
tos laisvei turėjo ir tebeturi 
milžinišką reikšmę tvirta drau 
gystė su rusų tauta ir kitomis 
slavų tautomis”...

Galiausiai Žiugžda bandė pa
daryti ataskaitą su “buržuazi
niais nacionalistais”, kurie sa- 

i vo spaudoje įrodinėją, jog ne- 
I reikia minėti Žalgirio sukakties 
I (tikrovėje bene vienintelis J.
I Aistis yra kėlęs mintį dėl rei
kalingumo tokioms sukaktimk 
rimtai pasiruošti ir bene tika- 
lingiau jas mihėti šimtmečiais,
ta pačia proga priminęs esant11 spalvių. 
auksine proga atžymėti Durbės 
kautynių 700 metų sukaktį. S.
M.)

PAVOJINGA ĮTAMPA

GEDIM1N AS GALVA

Per pastarąjį dvidešimtmetį grįstas geromis viltimis. Jei A- 
pasaulis neturėjo didesnės poli- merikos žemyno valstybėms pa
tinęs- įtampas už nūdienę. Ją vyktų sutarti ir vykdyti 1947 
p ašoka tik buvusi 1939 metų m. sudarytą Rio de Janeiro san-
vasary, kuriai besibaigiant pra- 
s’dėio TI Pasaulinis karas.

j$;uo metu Maskva panaudoja 
v’sas priemones įtemnti padėtį. 
Jos roiitinė vadovybė išmano, 
kad JAV toliau siekiantis pla- 

i navimas dėl prezidento rinki
mų bus atidėtas iki ateinančių 
metu sausio vidurio Dabartinio 

'JAV pfreridento padėtis yra ne
lengva, kai jis nežino, kas per 
v’rnas užsienio politikos vairuo
tojas užims jo krėslą. Žymia’ 
didesnius kliuvinius turės nu
galėti jo įpėdinis, rikiuojantis 
ne tik naują valstybės įgulą, 
bet ir užsienio politikos toliau 
siekiančius planus.

C. Herter, Valstybės Depar
tamento sekretorius, liepos 19 
d. skaudos atstovams labai at
sargiai nurodė, kad Sovietai su
daro pavojingas politines pai
niavas ne tik JAV, bet ir vaka
rų pašau1 iui. Iš jų tepaminėjo 
tik visiems žinomą RB-47 lėk
tuvo pašovimą ir iššaukiančią 
politiką Kuhoje ir Konge, veng
damas daryti išvadas.

Anglijos įspėjimas 
Anglijos ministeris pirminln-

Dundulis Žalgirio mūšį vertino 
kaip lietuvių kovą dėl išėjimo 
prie Baltijos jūros. Jurginis įi kas Haroid Macmillan, kuris re 
Žalgirio kovą žvelgė pro lietu- j taip senai buvo pasišovęs būti 
vių to meto karinių organiza- ‘ tarpininku tarp Maskvos ir 
cijų socialinę prizmę. ' Washingcono, liepos 19 d. pa-

Kauno istoriniame muzėjuje I *iuntė ^meniško pobūdžio raš-

1959 m. vasarą lankydama
sis Lenkijoj, Nikita ChrušČe
vas liepos 17 d. štettine (len
kų vadinamame Sčecine) pasa
kytoje kalboje stengėsi duoti 
gaires, kaip turėtų būti mini
ma Žalgirio mūšio 550 metų su 
kak Lis. Klemliaus diktatorius 
tik prabėgomis teužsiminė apie 
Žalgirio mūšio dalyvius (pami 
nedarnas ir lietuvių dalyvavi
mą), pareikšdamas, jog “Žal
giris tapo simboliu bendros ko
vos mūsų tautų, artimų ir gi
miniškų pagal kalbą Ir tradici
jas, pagal gyvenimo sanklodą 
ir kultūrą”.

Ant šitos Chruščevo meške
rės tuojau pat užsikabino eilė 
lietuviškų komunistų, prade
dant Sniečkumi, Paleckiu ir 
kitais.

1959 m. gruodžio pradžioje 
įvykusiame lietuviškųjų komu

nistų partijos centro komiteto 
plenume Sniečkus kalbėjo:

“Mes minėsime šlovingas 
Žalgirio mūšio metines. Tačiau 
tai nebus kunigaikščių aukšti
nimas ir idealizavimas, kaip to 
norėtų nacionalistai. Mes visų 
pirma deramai pagerbsime 
liaudies mases, kurios savo did
vyriška kova padarė didelį žyg 
darbį visai žmonijai daugeliui 
šimtmečių užkirtusios kelią ag
resijai iš Vakarų į lietuvių ir 
slavų žemes”.

Gi Justas Paleckis knygpalai 
kėie “Mintys apie vyresnįjį 
brolį”, kuri iš spaudos išėjo 
1959 m, antroje pusėje (taigi 
po chruščevinės kalbos Stetti- 
ne), Rkaitytoją įtaigoja, kad 
Žalgirio kautynės lietuviams 
ir lenkams pergalę žymia da
limi užtikrino rusų pulkų nar
sumas...

tf.rvę. kuri įpareigoja visas vals 
tybes dalyvauti bendroje gyny
boje, galimas pasaulinis karas.

?iuo metu dar neturime pa
grindo, kad Konge ar kurioje 
kitoje Afrikos srityje nepavyks 
Sovietams išlaipdinti savo karių. 
Katangos atski imui nuo Kon
go vakariečiai jau pritarė. Ta
kiau dar nežinoma, kaip Mask
va pažiūrės į šį reikalu Jei ji 
ms ginti Kongo suverenumą 
r nedalomumą, netrukus gali

ma sulaukti mažojo fronto. Jo 
nasekas iš anksto žinome. Mask
va į Afriką ateis, bet iš jos ne
išeis Kas tuo metu nutiks Ke
nijoje, Pietų Afrikoje ir kituo
se kraštuose, kuriu gyventojai 
iau nūdiena džiūgauja dėl įvy
kių raidos Konge.

Pirmieji bandymai

Italijoje ir Japonijoje daryti 
bandymai tik dalimi yra pavy
kę. Italijos kompartija birželio 
24 d. nutarė organizuoti visuo
tinius streikus ir riaušes krašte. 
Riaušės dalimi pavyko, streikai 
liko nesėkmingais. Kiršinimo 
politika pradėta ir ji bus tęsia
mo. Jos tikslas nusilpninti Ita
liją ir priversti atitraukti JAV 
karinę paramą. Norvegija at
metė Maskvos reikalavimą pa
veikti JAV savo įgulas atšauk
ti. tačiau ten jaučiama nerimas
tis. Nūnai Sovietai daro nepap
rastą spaudimą į Pakistaną, 
kad nutrauktų bendravimą su 
JAV. Himalajuose Kinija ėmė

tą, skirtą N. S. Chruščevui. Ja 
me tarp kitko dėstoma:

T. . , r “Aš rašau visai atvirai, kąLietuvos kunigaikščio Vvtauto „, . . is tiesų galvoju. Man yra visaivadovaujantis vaidmuo juujti- rtsuprantan,a jOaiskS8 elgsenos, 
nėms lietuvių, rusų, lenkų ir če- tiks,as. Jc pa8taTOji laikyse- telktl kariuomenę. Indija misi- 
kų jėgoms Žalgirio laukuose na, padsri,!8 kai kuria8 p8klai- Kinijai . nuola‘-
1410 m. liepos 15 d. daJ, gali nuvesti į tokią padėtį, ■ j? lr nete,5tI Jo,s g8"’

Nežiūrint chružčevlnių dirfk- iŠ kurios mes, ir labiausiai no- . tarP™,,f ,»»W3*eĮn| *pk»r. 
tyvų ir Sniečkaus sąlygojimų, įėdami, negalėsime išsigelbėti", P-v’1, 14 šėmių u gro ti. i ne- 
žalgirio mūšio, kad ir siauros Rašte prikiša Sovietams jų!trukua ataake tu° P* ve,k^”u 
apimties, minėjimai Lietuvoje, atstovų atšaukimą iš nusigink- !^._£aalfnlUa pasiuntė sąvo a
buvo šiek tiek skirtingų at-i lavimo pa-'-itarimų, lėktuvo pa- i šovimą, kuris gali iššaukti tarp- 

j tautinį susikirtimą, apgailėtiną 
laikyseną Konge ir nepagrįstą

minint Žalgirio sukaktį gana 
atvirai užakcentuotas Didžiojo

Istorikai paminėjo Žalgirio 
Mikaktj

Pavergtosios Lietuvos Moks-

Žurnalistų lankiusių Vilnių apkaltinimą, kad anglai ir ame 
įspūdžiai Irlandijos spaudoj į rikiečiai esą ten užpuolikais.Darbo partijos vadovas HughNEW YORK (LAIC). — The 
Irish Catholic leidžiamas Dub- Gaitskell Žemuose Rūmuose pa

gyrė ministerį pirmininką dėlline, Irlandijoje, paskelbė žur- j p^tarojo rašto, nes jo /turiniui 
nalistės Wandos Sawronskos t^ari pritarti ne tik atstovai, bet 
pasikalbėjimą su vysk. Stepo- ir Anglijos visi gyventojai.

lų akademijos istorijos institu 
Į istorikus besimušąs J. Žiug tas ir Vilniaus universiteto is 

žda savo kalboje pirmiausia ati torijos - filologijos katedra navičium Vilniuje. Tas pats
davė duoklę rusams, kaip lie- bendromis jėgomis buvo suruo- laikraštis, birželio 23 d., 1960,
tuvių kovoje prieš kryžiuočius šę Žalgirio sukakties minėjimą laidoje deda Ettore della Gio- Kiekviename tarpsnyje Mask
pasiektų laimėjimų bendrinin- liepos 6 d. Kai kurių pranešėjų vanna, Italijoje einančio “II va Pasirenka vis naujus taiki-

Maskvos taikiniai

kams. Aleksandro Nevskio va
dovaujamų rusų karinių dali
nių pergalę ant Čiudės ežero 
ledo (1242) Žiugžda pasistengė 
galimai ryškiau paspalvinti, kai 
tuo tarpu Žalgirio mūšyje lie
tuvių dalyvavimą ’ tenusakė
užuomina, kad “Lietuvos Didžio alų kandidatas Bučas. Vil-
sios Kunigaikštystės kariuome

ALĖ RŪTA

referatai bent antraštiniu po- Tempo” korespondento įspū- 
žiūriu atrodo buvo kiek dau- džius Vilniuje, kada jis norėjo 
giau apvalyti nuo bolševikinės ! pamatyti vyskupą Steponavi- 
propagandoa elementų. Kalba
mame minėjime pranešimą 
apie Žalgirio mūšio istorinę 
reikšmę padarė istorijos mok-
mokslų kandidatas Bučas. Vil-

MOTINOS RANKOS
ROMANAS

- Tęsinys
Po savaitės Emilijos krūtinė visa buvo iškelta vo

timis. Iš pradžių tik tokie raudoni spuogai atsirado, 
i O paskui jie baltėjo, kietėjo, augo, aplinkui tino. Kai 
pratrūko, kai ėmė pūliuoti, Emilija nežinojo kur dėtis iš skausmo.

Bet jos trečias kūdikis gimė sveikas. Tai buvo, 
nežiūrint badmirių dienų, stambi mergytė, kurią pa
krikštijo Barboros vardu. Emilijos votys jau buvo 
užgijusios, ir ji maitino kūdikį, kaip ir anuos, krūtine, 

i Emilija išpenėdavo krūtim kiekvieną vaiką beveik iki 
j dviejų metukų. Pati. žinoma, sudžiūdavo, sumenkėdavo, 
prakiurdavo vis nauji dantys, veido skaistumas kaskart labiau blėso.

Pilypas išsiveržė į raštinę. Kur ten Emilija iš se
nelės auksą išspaus! Kartą iš tolo, iš tolo ėmė kalbėti:

— Tai sunku dabar! Visko reikia, o pinigų — nors tu iš žemių kask!
— Taigi, marčiut, sunku, — pritarė senoji.
— Pilypas jau žada tarnybos ieškoti ar ką. Iš ko 

gi trobas ataistatysim ? O kai jis ūkį paliks, Ui mums, 
mama, bus labai sunku. Tėvelis nuolat išeiti mėgsta...

— Taigi, Emiliut, geriau, kad jisai nepaliktų.

nius. Ji nesukuria pavojingų ži
dinių, tačiau panaudoja esan
čius savo tikslams. Kuboje tau 
tinė revoliucija ne jos įvykdy-

riuomenę.
Vietname ir Laose ramu iki >liūčių tarpsnio pabaigos, t. y. 

rugsėjo mėn. Taivano sąsiaury
je gali vėl prasidėti antpuoliai 
ateinantį rudenį.

N. ChrušČevas, lankydamasis 
Vienoje, pareiškė, kad Berlyno 
klausimas galįs būti nukeliamas 
kurį metą. Kiek ilgai užsitęs šis 
tarpsnis? Vargu jis prašoks a- 
teinantį sausio mėn. Jei Mask
va apsispręs atskira sutartimi 
berlyną “perleisti” rytinei Vo- 
k'etijai, reikš artėjančią pavo
jingą valandą, kurioje “jėgų 
bandymas” gali įstumti srovėn 
įvykių, kurių iki šio meto vengė 
abi besivaržančios pusės.

čių ir tuo reikalu turėjo kalbė- ta Kai Kuboa ir JAV 8anty- 
tis su Vilniaus TIEbOS redak- pasiekė pavojingą laipsnį, 
torium Zimanu, kuris žurnalis- Havanoje atsiranda jos ginhia
tui išsisukinėdamas padėti pa- neš’ai.. Nūdienė įvykių vilksti-

— Žmonės yra tokie, kokius 
juos sukūrė motinos. Emerson

— Geriau biaurus veidas,
matyti vyskupą Steponavičių nė sako, kad Kubos santykių negu biaurus vidus.
melavo ir t.t. pagerinimas su JAV tėra pa- lamee Elite

Emilija patylėjo, atsikrenkštė. •
— Sako, yra žmonių, kad aukso turi. Tokiem Ui bepigu.
— Tai žinoma, tokiems lengviau.
— Auksas, mat, ne popieris. Rusiškas ar vokiš

kas, — vis eina. Už auksą ir trobas pastatytum, ir 
vaikus užaugintum ir kažinką...

— Teisybė, marčiut,- teisybė, — lingavo galva pri
tardama senoji.

Tiek užuominų teišdrįso Emilija padaryti. Pily- 
j pas kartą prispyrė motiną kaip reikiant. Ta nei gynėsi neturinti, nei pasisakė, kad yra.

— O jeigu ir būtų koks aūksiukas, tai Našlutei 
ar nereikia? Dar tu jai dalį turėsi nuo ūkio išmokėti! 
Vargšė džiūsta gal tuose svetimuos kraštuos, — verk
dama užbaigė pasikalbėjimą Petronienė.

— Tai paskolink, mama, — lipšnėjo Pilypas. — 
Paskolink troboms atsistatyti. Paskui atiduosiu.

— Gautum iš tavęs, kaip iš šunio kaulą!
— Tikrai atiduosiu. Su palūkanom! Paskolink tris auksinukus, atiduosiu keturis.
— Atstok! Nei aš turiu, nei ką... Gobšas toks iš 

mažens buvai. Tave raštininku išmokėm, ir ūkį apžergei, o kas gi Nastutei?
Pilypas gavo tarnybą ne savame valsčiuje, bet ne- 

pertoliausiai nuo namų. Kad jam ne vien pinigų už
sidirbti rūpėjo, Emilijai pasidarė aišku iš atsisveiki
nimo:

— Tai jūs čia žiūrėkit: Aerkit gerai gyvulius, že
mę įdirbkit. Tvarkykitės visur. Kad laiku nupiautu- 
mėt! Nemiegokit ligi pusryčių.

— O kada jau miegojom? — atsakė Emilija. — 
Suspėti visur sunku ir taip. Tu buvai, o nesuspėda-

vom.
— Aš! Nori, kad aš galą gaučiau? Ir taip jau į 

juodą jautį pavirtau. Žiūrėk, kokios rankos! — jis ro
dė išpraustas, bet nudaužytais 'krumpiliais, pūslėtas rankas.

Aha. Emilija atsikvošėjo. Ūkis jam tebuvo reika
lingas kaip turtas. Dirbti jame nemėgo. Juodo darbo 
vengė. Sunkumų išsisukinėjo, o ne uždirbti Pilypas 
veržėsi. Ir šiuo momentu ji vyro nekaltino. Jai pasi
darė gėda. Juk ir jos svajonės buvo iš to paties kelmo.

Vos vieną, kitą algelę gavęs, Pilypas jau ėmė sam
dyti žmones. Iš ano miestelio, kur jis raštininkavo, 
atsiuntė du vyrus lentoms piauti. Su vienu žydu pasi
rašė sutartį klojimo ir klėčių statybai. Jei liksią me
džiagos, fcuręęią ir pirtį. Lentų piovėjai išbuvo kelias 
savaites. Vyrai valgūs. Emilija vos juos išmaitino. 
Tada prisistatė žydas su penkiais darbininkais. Gerai, 
kad tai buvo jau vėlai rudenį, kai susimalta, kai atsi
rado žirnių, kruopų ir mėsos. Karvė davė daug pieno, 
o apie Kalėdas turėjo apsiteliuoti ir iš Akstinų po karo 
paraivaryta telyčia. Meistrai dėl valgio nebuvo išlepin
ti. Po karo visi prisibadavo. Ir jie su dėkingumu pri
ėmė kiekvieną ant stalo padėtą dubenį; kiek paspirgin
tos košės arba raguolių su varške, ar bulvienės, ar pri- 
baltintų barščių su rieke duonos. Viskas buvo gerai, 
virtkas lengvai lindo Tik Emilija turėjo bėdos su žydu. 
Tas nevalgė kiaulienos. Jam turėjai nupirkti švarius 
indus, šaukštą, šakutę. Jo indų negalėjai plauti su ki
tais. Turėjo būti „košer”. Emilija turėjo net sviesto 
jam nupirkti. Savo beveik nesusukdavo, o ką kita 
vyriausiam meistrui duosi? Gerai, kad vištos dėjo. 

Bus daugiau
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' TITAS N AKBUTAS

Skrendu iš New Yorko ir žiū
riu kaip keičiasi gamtovaizdis. 
O kaip pakylam virė debesų, 
tai pūkų kalneliais gėriuosi. Nuo 
Columbus, Ohio, iki Daytono 
trumpas kelias, tai lėktuvas nė 
nekyla virį debesų, o padebe
siais plaukia, bet užtat nebely- 
giai, lyg per gruodą trata. Kai 
kurie net apsidžiaugė, kad jau 
esame Daytoną aerodrome, nes 
lėktuvo tratėjimas ne visiems 
į sveikatą.

Tik ką atskridus} pasitinka 
Daytono’lietuvių parapijos.ad
ministratorius malonus žemaitis 
kun. V. Katarskis. Jis man rodo 
Daytoną ir vedžioja pas lietu
vius. Jis neseniai pastatęs gra
žią naują kleboniją, dabar jau 
pradeda rūpintis bažnytėlės at
naujinimu. Lietuvių Daytone y- 
ra apie šimtas šeimų. Jie jud
rūs, savo veikla neatsilieka nuo 
didelių lietuviškų kolonijų. Da
bar jie pasiryžę darbu ir auka 
seną bažnytėlę atnaujinti.

Daytono mieste gyVena kele
tas lietuvių iš tremties atvyku
sių gydytojų. Jie gerai įsikūrę; 
pagarsėję ’savo sąžiningumu, vi
sada turi daug pacientu. Mėgi
nau aplankyti juos, bet jie taip 
užsiėmę, dirba iki vėlyvos nak
ties. Stebėjaus daktaro Masilio- 
nio pasiryžimu: jis veža savo 
mergaites j Ęutnam. Conn., mer 
gdičių • stovyklą. Tai apie 800 
mylių, bet mergaičių ateitis už 
viską svarbesnė. Daktarų Druk 
teinių. Gineičių, taip pat p. Raš
tikiu vaikai taip gražiai kalba 
lietuviškai, moka daug eilėraš
čių, lietuviškų dainų. Tai tėve
lių ir manyčių nuopelnas ir pa
sididžiavimas.

, Iš Daytono važiuojam j Cin- 
cinati, Ohio, aplankyti tos apy
linkės įžymybės — prof. dr. V y 
tauto Bieliausko. Jis dabar Cin- 
cinati jėzuitų Šv. Ksavero uni
versitete psichologijos skyriaus 
vedėjas ir pi nas profesorius. 
Jo žinioje dirba kiti dėstytojai 
— asistentai.

Kai rųivykom į universitetą 
sužinojom, kad profesorius akai 
to paskaitą ir mes turėjom kiek 
palaukti.

— Žiūrėk, — sako kun. Ka
tarskis, — paskaita pasibaigė. 
Išeina vienuolės, vienuoliai, ku
nigai, pasauliečiai. O koks jų 
uniformų įvairumas. Tai juos 
visus mūsų Vytautas šviečia. 
Tai žymus žmogus. Čia jį visi 
žino ir jį gerbia.

Greitai sutikom ir mielą pro
fesorių. Jo darbo kambaryje šie 
nos nuklotos knygomis. Jis taip 
užimtas. Ir vasarą skaito pas
kaitas. Be to, jis savo namuose 
dar priiminėja pacientus, ku
riems reikia psichologo patari
mo. Kunigai ir daktarai atsiun
čia pas jį ligonis.
• Malonu buvo susitikti ir su 
piofesoriaus šeima. Ponia yra 
medicinos gydytoja. Vaikai to
kie drąsūs, gražiai kalba lietu
viškai. Sužinojau taip pat, kad 
profesorius universitete visus 
gerai išmokęs taisyklingai iš
tarti jo pavardę. Tai ir pats 
įsitikinau.. Kai universiteto kie- į 

į ine užkalbinom vienuolę, ir kai 
i ji sužinojo, kad esame lietuviai, 
j tai tuoj pasakė: “Čia yra lietu
vis profesorius Bieliauskas. Ma- 

Į no draugė pas jį studijuoja”. 
Palieku Cineinati ir Daytoną 

ir vykstu į kasyklų rajoną ne- 
! coli VVheeling, W. Va.
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KONGO — PASAULINĖ GALYBĖ

DR. V. LITAS

Kongo dabar yra laisva vals
tybė. Afrikos‘kontinente dygs
ta negrų vąlstybės nuo Ghanos 
iki Madagaskaro ir nuo Sudano 
iki Kamerūno. Negrų valstybės 
sudaro penktadalį jungtinių pa
saulio tautų. Bet atskirų vals-Į 
tybių politinis svoris nėra didelis.

Kitaip atrodo Kongo. Ne di
dumas Kongo daro pasauline 
galybe. Tiesa. Kongo žemė yra 
devynis kartus didesnė kaip 
Vakarų Vokietija. Kongo turi 
tik 14 milijonų gyventojų. Re
tai apgyventas kraštas.

Kongo pasauline galybe da
ro žemės turtai. Du trečdaliai 
pasaulio urano ateina iš Kon
go. Du trečdalius pasaulinės 
kobalto produkcijos duoda Kon
go. Kongo pasauliui duoda tris 
ketvirtadalius deimantų. Kon
go vario produkcija sudaro 
10% pasaulinės produkcijos.; 
Tiek pat gamina cino. Kongo 
turi radiumo, wolframo, man
gano ir kitų brangių metalų.

Kova dėl Kongo turi ekono
minį pagrindą. Kongo draugas 
pasidarys turtingas brangiomis
žaliovomis. Kongo persimeti- " 
mag į Rytų bloką būtų didelis 
Vakari} nusilpninimas.

4Kongo turi savo armiją. Bel
gei Kongo neparuošė politiniu 
požiūriu. Kongo trūksta-politi
kų. Bet Kongo karinės pajėgos 
turi gerą paruošimą 25,000 neg 
rų kareivių sudaro rimtą jėgą 
Afrikos žemyne. Kongo kari- į 
nes jėgas moko beveik 1000 bel
gų karininkų. Palengva einama 
prie negrų karininkų paruoši
mo. Karinis Kongo pajėgumas 
praneša kitas Afrikos valsty
bes. Tuo būdu Kongo politinis 
svoris Afrikos žemyne darosi 
vis didesnis.

go suskilimas į atskiras valsty
bėles neužilgo bus realybe. Ta
da Kongo pasibaigs kaip pa
saulinė galybė. Tiesa, Patrice 
Lumumba, dabartinis Kongo 
ministeris pirmininkas, sudarė 
centrinę vyriausybę. Bet tam 
priešinasi parlamentas.

Koi^go gali eiti prie diktatū
ros įsigalėjimo. Dabartiniai kon 
fliktai kelia susidomėjimą ne 
tik Vakarų, bet ir Rytų. Mask
va h Peipingas nesigailės bi
lijonų dolerių Kongo patraukti 
į savo pusę. Belgams iš Katan- 
gos pasitraukus, įmonės neliks 
tuščios: kitą dieną ten pasiro
dys rusų. kinų, čekų, lenkų ir 
kt. 1 autų inžinieriai kongiečiams 
į pagalbą. Ko’ kas Kongo vyriau 
sybė nerodo noro nutraukti ry
šius su Vakarais. Bet Vakarai 
savo pasyvumą turi dėti į šalį. 
Dabar yra tik kelios minutės 
prieš dvyliktą. Konfliktai jau 
vyksta.

— Su maskoliais dėtis, su 
mūsų skriaudėjais! Ak, pra
keiktieji išdavikai! V. Krėvė
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Žemėlapyje matyti kiek delegatų 
viso yra 1,331 delegatas.

respublikonų konvencijoj dalyvauja iš kiekvienos valstybės. Iš 
' (UPI)

anais laikais Lietuvos didikai 
savo turtais lenktyniavo, sta
tant puikiausius rūmus, gražiau 
sias bažnyčias ir sarkofagus sa
ve įamžinti. Lietuvos valdovai 
nenorėjo atsilikti nuo Vakarų 
Europos didikų. Kaip išmany
dami jie puošė Vilnių ir savo 
rezidencijas.

Vilnius neturi Eifelio bokš
to, nei Brandenburgo vartų, nei 
romėnų laikus liudijančio Kolizė 
jaus, vienok Vilnius savo baž
nyčiomis yra turtingiausia sos
tinė Europoje. Ir dėl to, kad 
Lietuva yra vienintelis katali
kiškas kraštas už plieninės už
dangas, — Vilnius yra tartum 
lietuviškoji Roma.

Dievo Dzeuso statula
Dievo Dzeuso statula dėl sa

vo nepaprastumo buvo laiko
ma ketvirtuoju pasaulio ste
buklu.

Puošdamas Dzeuso šventovę 
Olimpijoje, ją prieš pustrečio 
tūkstančio metų sukūrė grai
kų skulptorius Fidijas.

Statula buvo 70 pėdų aukš
tumo, padengta auksu ir dram 
blio kaulu. Ji vaizdavo dievą 
Dzeusą, sėdintį soste.

Kartu su visa šventove ta 
statula sudegė V amžiuje.

rlalinkilr Draugą

Bet valstybės galingumas pri 
klauso nuo valdžios tvirtumo. 
Tuo tarpu Kongo neturi pajė
gios vyriausybės Ir gero val
džios aparato. Tik dideliu var- Kongo premjeras, buvęs pašto
gu belgams pavyko išvengti tarnautojai, kalbasi su koreapon- 
Kongo auokilimo 1 m.fcu v.l„ New YOTke Ju atvyk°
tybėles. Galimas daiktas, Kon-

savo valstybės reikalų aiškinti 
Jungtinėse Tautose. (UPI)‘ t

VILNIUS — LIETUVIŠKOJI ROMA

EDV. KARNENAS, (Tevedami, Ohio

Nesistebėkime, jeigu ne visi reikia ieškoti žemės derlingu- 
lietuviai yra buvę Vilniuje ir me, žemės ūkio sistemoj ir liūd- 
pažįsta jį tik iš pasakojimų, name Lietuvos istorijos likime, 
knygų, paveikslų ir laikraščių, į Vėlesniais amžiais žlugus Lie- 
Juk ir ne visi vokiečiai yra bu- tuvos imperijai, smuko ir pati
vę Berlyne, ne visi italai lan- imperijos sostinė, suskurdo ir. . .... J ..., - . o . . . . • . , x» a« J - =• roko stiliaus paminklas. Vienkesi Romoje, taip pat ne visi kraštas. Okupantams nerūpėjo ., ,. f onAA , , .., v,dU puošia apie 2000 skulptūrinių paveikslų. Jie visi harmo

ningai vaizduoja Šv. Augusti
no filosofiją. Tą bažnyčią pas
tatė Lietuvos karvedys Nikalo- 
jus Pacas, kaip buvo pažadėjęs,

O vienok Vilnius buvo ir yra 
lietuviškoji Roma. Aušros Var
tų gatvėj žmonės, kaip ir se
niau, klūpo ir meldžiasi būriais 
gatvėje. Šv. Kazimiero karstą 
žmonės gausiai lanko naujoj vie 
toj — Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje Antakalnyje. Kiek nuo
šaly yra ta puiki bažnyčia, bet 

' ji yra labai brangus meninis ba-

prancūzai vaikščiojo Paryžiaus Vilniaus kilimas ir krašto ger-
gatvėmis. , būvis. Priešingai, svetimieji šei-

Vilnių savo akimis pamatyti tdino Lietuvos sostinę
žemaičiams ir suvalkie- ^.,kraŽtą' fobe Vl“ką' k“.,SVilniaus brangenybių galėjo

ne labai patogus susiekimas P1 kurtinti ir papuošti jų sosti ,-Įgg-į m įe vįjnjgm Šnipiškių nes (Petrapilj. Maskvą, Varšu- r r
vą, Krokuvą ir net Berlyną).
Jie apiplėšė Vilniaus muzejus, 
bibliotekas, mokslo įstaigas, pra 
bangius rūmus ir turtingas baž
nyčias. Tik pačhj didingų rūmų

ypač
čiams kliudė didesnis atstumas, 

labai patogus sus
ir politines aplinkybės: rusų 
okupacija, vėliau lenkų okupa
cija, paskui karo sąlygos.

Dėlto niekada nebus perdaug 
kalbėti ir rašyti apie Vilnių,
kaip kalbama ir rašoma apie , ir bažnyčių okupantai negalėjo 
kitas sostines. Dėlto sveikinti-j iš Vilniaus savo sostinėsna nu-
na, kad kiekvienoj lietuvių šei
moj būtų Vilniaus albumas ar
ba naūji liuksusiniai paveiksluo
ti ‘leidiniai: Lithuania. Our 
Country Lithuania, Lietuvos 
Istorijos Albumas ir kiti. 
Užsienio žurnalistų įspūdžiai
Sovietams “leidus” užsienie

čiams turistams lankytis Taline,

kelti. v • I
Lietuviškoji Roma

Ne taip Vilnius šiandien at'1- 
rodytų, jei Lietuva būtų išven
gusi trijų padalinimų ir ilgos 
vergijos. Bet ir toks Vilnius, 
koks jis šiandien yra, daro di
delį įspūdį užsieniečiams, o 
mums jis yra brangiausias irRygoj ir Vilniuj, vis dažniau didžiausias miestas, vertas pa

skaitome užsienio žurnalistų įs- sigerėjimo ir pasididžiavimo.pūdžiams iš Vilniaus. Malonu,ka 
da jie vyksta Lietuvos sosti-

laukuose sumušęs ir iš Lietuvos 
išvijęs šešis metus Vilnių tero- iv 
ūžavusią rusų kariuomenę. Jam } — 
tai kaštavo kelios bačkos auk-

Trys su puse miliono praktikuoja šį

pamaldumą vien tik Amerikoje!

“ŠVENTOJI VALANDA NAKTIES

ADORACIJAI NAMUOSE”

Jeigu jautiesi visų apleistas, niekam nereikalingas 
arba neturi kur dėti laiko, nemiegi, pabandyk pra
leisti vieną valandą su Visatos KūrėjuI • • »

Lietuviu kalba knygelė tau daug padės 
Siusk 25c —

DRAUGAS
4545 W. 63rd St. Chicago 29. m.

SO.
Kaip šiandien Amerikos mi

sionieriai milijonus palieka uni
versitetams, rauzėjams ir kito
kioms mokslo įstaigoms, taip

rKlblAiOM 
Visokių KASI v 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAIS YM V 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Eres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Tik tegu išsikrausto okupantai, i 
tegu liaujasi didieji kaimynai nėn iš anksto apsirūpinę pagrin lietuvių tautą “globoję”, — Vii 

dinėmis žiniomis apie Vilnių, a- nius vėl pakils ir pražydės, pa- 
pie Lietuvą ir apie jos dabarti- sipuoš naujais pastatais, kokiais Apkainavimą ir Prekių Priataty 
nę būklę. Užtat ir jų įspūdžiai Nepriklausomybės metais pa- 1 mą Teikiame Nemokamai 
yra įdomūs, verti dėmesio. puošėm Kauną, praturtės savais 

Antai italų žurnalistams rū- didingais paminklais, o kraš- 
pi katalikiškos Lietuvos dabar- i tas atstatys senas sodybas, at- 
tinė būklė, švedų žurnalistui ras kolchozų išardytas kaimų 
buvo proga pastebėti sovietų, ribas.
vyravimas ir pačių krašto šei- Caristiniai okupantai rusai 
mininkų lietuvių vargingumas, I sterlgėsį Vilnių “papuošti” savo 
amerikiečiams įdomus Vilniaus cerkvėmis, o kad pažemintų ka
mienas ir sovietų okupacija katedrą, jos didelę aikš-
Lietuyoje.^gi^ lenkams labiau- , pakėlė keliom pėdom aukš- 

^au .r pastai Katerinos II ir 
Puškino paminklus. Sovietai dar 
“kultūringiau” pasielgė : vyriau- no kalno pastebėjo, kad Vilniuj gj^ Lietuvos bažnyčią, pasityčio 

vyrauja bažnyčių bokštai, bet, d?mį įg katalikiškos lietuvių 
nusileidęs nuo Gedimino kalno, I tautog jaUBmU) pavertu paveiks 
jis patyrė, kad eilė bažnyčių yra lų galerija, o daugelyje kitų baž. uždarytos arba sandėliais bei

šiai rūpi Lietuvos lenkų gyve
nimas.

Teisingai švedas nuo Gedimi-

nyčių įrengė dirbtuves ir san
dėlius; kitoms neleidžia dary
ti pataisymų ir nudažymo.

muzėjais paverstos. Net pati 
Vilniaus bazilika-katedra yra 
pažeminta iki paveikslų gale
rijos.i * •

Sostinė ant Neries kranto Prieš perkant namus, suslpattnk1 
, , , te su naudingais patarirr”.ia. kuriuVilnius yra viena senesniųjų raaite knygelėje _

sostinių Europoje, senesnė už 
Varšuvą ir Berlyną. Reikia ste
bėtis Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino pasirinkimu, 
kai jis 1323 m. Lietuvos sostinę 
iš Trakų perkėlė prie Vilnelės 
ir Neries santakos. Nelyginant, 
kaip Vokietijai Berlynas nesu

prantamas be Postdajho, taip 
Lietuvai Trakai yra tartum Vil
niaus tolimesnis priemiestis.

Ne tik strateginiu atžvilgiu 
Vilnius tinkamoj vietoj įkur
tas. Ir gamtos požiūriu vieta 
yra nepaprasto grožio. Platus 
Šventaragio slėnis, žavūs Neries 
ir Vilnelės aukšti krantai, sva
jingi Aukštaitijos kalnai ir kal
neliai, netoli Žalieji ežerai — 
Vilnius iš visų pusių tartum 
šventais gojais apsuptas. Iš ku
rios pusės beartėsi — Vilnių 
sunku bepamatyti iš toliau.

Kad Ir kiek vargingos tolimes 
nėg apylinkės, — pateisinimo

TAUPYKI! TEN, KUR MOKAMAS AUKA. DIVIDENDAS

Ant visų tau- r* 
pymo sųa-tų \

4F< MIDLAND
1AVIN8S I LOŠI 

ASSOCIATION

•_J

— Ant Bonus 
/ sųskaltų

5%

RattlnB a’ldara fcaadten nuo 4 vai 
ryto Iki tt vai vakaro ir tottadle 

mala Iki J vai. Q. p.

Illlltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yru nedidelio formato 

kelių spalvų, pagaminti "šilk 
acreen” būdu. Yra sekantys rinki
niai : , .

KĄ REIKIA Ž IN OTlnno už pakeli 
NAMUS PERKflN’

Spaudai paruoš? P. Aula*

Dr jur. VI. Šimaitis Drauro Kul 
.Ariniame priede raM-

GeldlnAllo tuAn) nudaro Informa 
rtja. apie ką reikia galvoti Ir kokiu? 
klausimu* svarstyti rengiantis namu, 
pirkti: namo tinkamumas Ir vieta": 
uždarbio ir skolos grąžinimo dydžio 
santykis, paskolų rOlys, pirkimo au 
tartie nuoanvybŠM dokumento, drau 
d Imas Ir klt Osle keliuose pusią 
pluošė duodama kalk' .ip nekilnoja 
mo «urto telsAs terminu vertimas Ir 
paaiškinimas

Leldlnšlls paruoMas lengva Ir su 
prantama kaltui. Ino gali paalnando 
tl kiekvienas, kas*moks skaityti •

Knygeles kaina 40 .u*ntų.

Pinigus au užsakymais siųsti

-DRAUGAS”. 4A4A W. 68 Street 
Chicago 26. DL

4011 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL 
PhsMi LA 3-4719

Klekvl<*na sąskaita iki $10,000 yra apdrausta 
Federalinės valdžios Draudimo Įstaigoje.

AUGUST SALDUKAS, Prezidentas

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:A
L

kI ANTANAS VILIMAS
*415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL./ _

Telefonas FRontier 6-1882

Vardadienio
Gimtadienio...........
Padėka* .................... 10, ”
Užuojautos ............... 10 "
Vestuvių ............... ,i 10 ”
Vestuvių sukaktuvių 10 ”
Padėka už užuojautą 10 ”
Motinos Dien'vs proga 10 ”
"Draugas" gali išpildyti užaaky 

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) augščiau išvardintų atviru 
ų. Šių atvirukų gamintojas dar 

ma paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos, ves 
tuvių Ir vestuvių sukaktuvių — 
viso 10 atvirukų. Atvirukų kaina

10 atvii 
10 ”

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00
Paskolos ant namų ųoo vieno iki dvidešimties metų — 

lengvais mėnesiniai* atmokėjrmai*.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect'y LA S-8248
VALANDOS: Kasdien nuo 9 Iki 4:JO; Ketvirtadieniais S Iki S y. vak. 

TreCladlenlais uždaryta.
J

“D R A11 G t V*
4546 tVest BSrd Street 

(’hleaao 2». I1L
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

TV — RADIJAI — HI-FI — STEREOFONINIAI HI-FI, VOKIŠKI 
ORO VĖSINTUVAI — AIR-CONDITIONING

FRANK’S Television and Radio, Ine.
SALES A SERVICE Sav. P. Keršis, P. Endzelia, J. BendoraJtis
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI

4-4- -I.LLi 
■ -!-tiŽM

į'
t -11

Pasinaudokite sekančiai* mūsų patarnavi
mais: Nariams veltui Iškeičiame čekių*. Duo
dame Money Orderius — čekiu* šeimos M- 
lom* apmokėti; Apdraudžiame taupymo sky
rių*. Kalėdų Ir vakaeijų skyriai. Ankšti di
videndai. Jaunuoliams kolegijos honų skyrius. Nemokama* parkinlmaa. Saugios vaultų 
dėžutės. Depnzltavimas naktį.- Organimei 
joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
Jdtų naudingų patarnavimų.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS’N
6245 So. Westem Avė., Chicago, III. Telef. GRovehill 6-7575

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų.

S
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ŠIRDIES KALBA

(Čia pateikiame ištraukas iš sų valstybės kūrimosi pradžio- 
kalbos, kurią Baltijos tautų je.

• Gedulo dienos minėjimo proga Bet tai yra laikai, kada, pvz., 
— 1960. VI. 19 — Rio de Ja- Lietuva jau buvo pasiekusi sa- 
neire pasakė dr. Jan Reisser, ,vo aukso amžių, kuris didžiau 
Centro Brasileiro da Europa šio žvilgesio įgavo Vytauto Di- 
Livre vicepirmininkas. Dr. Jan džiojo valdymo laikais, kai Lie- 
Reisser, įžymus juristas ir fi- tuvos Imperijos sienos siekė 
losofas, yra buvęs Čekoslova- nuo Baltijos ligi Juodųjų jūrų, 
kijos ambasadorius Brazdi jo- kada Lietuva buvo didžiausia 
je ligi 1949 m., kada, komu- valstybė Europoje. Tuo noriu 
nistams užėmus jo tėvynę, iš pabrėžti, kad Pabaltijos tau
tų pareigų atsisakė. Kalbą iš tos savo etninį ir politinį susi- 
portugalų kalbos vertė Petraa organizavimą buvo baigę žy- 
Babickas)’. miai anksčiau nei dabartiniai

laikini užkariautojai. Dar dau-
Brangūs lietuviai, latviai ir giau: pabaltiečiai yra patys sė

ly estai. Man keletą kartų tv'ko niausi Europos gyventojai. Nei 
kalbėti jums kitokiomis progo- istorija nei proistorė jokių ki
mia ir šiandie, bijodamas pa- tų genčių, gyvenusių Baltijos
sikartoti, nutariau kalbėti iš 
širdies į jūsų širdis. ,

Sklaidydamas jūsų šlovingos 
istorijos puslapius, aš paste-

erdvėj prieš Ugrų — Suomių 
ar Pro-Baltų kolonizaciją.

Atrodo, neginčytina, kad vos 
paskutiniams ledynams sutir-

Demokratų prez. kandidatas Kennedy pokalbyje su slaptosios tar
nybos direktoriumi Allen Dulles, kuris kandidatui atidengė įvai
rių paslapčių užsienio politikoj. _ (UPI)

bėjau, kad ypatybė, kuri visa- pug Baltijos erdvėj, kas įvyko 
da jus išskyrė ir tebeskiria iš maždaug 10,000 metų prieš 
kitų tautų, yra jūsų širdis, Kristaus gimimą, — čia apsi- 
sklidina gėrip, jūsų svetingu- gyveno šių dienų pabaltiečių 
mas, mandagumas ir meilė ar- protėviai, kurie jau daugelį 
timui. Jūsų istorijoje galima šimtų metų prieš Kristų buvo 
rasti dokumentų, įrodančių, sukūrę savitą civilizaciją, suor- 
kad jūs dar toli prieš krikščio- ganizavę tiems laikams labai 
nių tikėjimo priėmimą, elgė- pažangų gyvenimą, paremtą 
tės daug krikščioniškiau nei tie žemdirbyste, gyvulininkyste ir, 
užkariautojai, kurie brovėsi į kas ypatingai pabrėžtina, iš- 
jūsų kraštą, skelbdami visiems plėtė žirgų auginimą, taip pat 
einą jūsų krikštyti. kaip ir bitininkystę,

Didžiai susižavėjau užrašu Jūsų protėviai išvedė, prois- 
apie Lietuvos legendinį valdo- torės saulėleidy, prekybos ke- 
tvą Vaidevutį, tvarkiusį kraštą liūs ligi tolimiausių vietų, kaip 
savo 10 įstatymų, kurių pas- antai: upėmis Elba ir Dunoju- 
kutinis skambėjo taip: “Kiek- mi ligi Camutum, prie dabar- 
vienas turi būti mandagus ir tinės Austrijos sostinės Vie- 
meilus su savo kaimynais, o nos, kurio tęsinys siekė Romą 
sveikatai išlaikyti turi būti ir Graikiją, ir kitą kelią Nare- 
linksmas ir šokti.” vu, Bugu ir Dniestru per Juo-

Įsivaizduokit, tokios galvo- dasias jūras ligi Artimųjų Ry- 
senos tobulumą ir kultūros au-! tų. Keltai, atvykę į Baltijos er- 
kštumą, atėjusį mums iš am- dvę, VI a. prieš Kristų, tuos 
žiu glūdumos, mums XX am- kelius rado labai seniai naudo-
žiaus gyventbjams. Įsivaizduo
kit, ko būtų pasiekusi savo

jamus. Tai garsieji Gintaro 
keliai, kuriais toji brangenybė

evoliucijoje žmortija, jei tokio paplito tarp daugelio tautų, 
pobūdžio galvosena būtų joje Jau Homeras pažinojo gintarą 
įsivyravusi. ' ir mini jį “Hiadėj”. Euripidas

. .. . . . . ir Sofoklis jungė gintaro kil-
mę su graikų saules dievo Fae- 

Deja, tai tik svajonė. Sian- tono mitu. Tačiau ne tik pre- 
die susirenkame minėti birželio kybą ir žemdirbystė liudija 
tragiškus įvykius, genocidą jū- apie to meto pabaltiečių aukš

ly sų kraštuose 1941 metais, trė- tą civilizaciją. Turime daugy- 
’ mimus į Sibirą, kuriuos Rusijos bę liaudies aukštos kultūros 

valdžia vykdo, turėdama tiks- įrodymų. Seniausi estų pada
lą galutinai išnaikinti pabal- vimai, ilgainiui sudarę nagrin- 
tiečius. Pabrėžiu: Rusija, o ne dą estų tautiniam epui “Kale- 
vien bolševikų vyriausybė. Pa- vipoeg”, dešimtys tūkstančių 
brėžiu dėl to, kad pabaltiečių lietuvių ir latvių liaudies dai- 
išnaikinimo programą, kurią nų, legendų ir patarlių, meniš- 
Maskvos komunistai dabar ki gintaro dirbiniai bei karo- 
vykdo, nėra bolševikų išmislas liai taip pat, kaip sidabro, va- 
ir nėra MaYkso doktrinos ar so
cialinės revoliucijos, kurios di- rio ir geležies puošmenos ir 

šiandien liudija apie jūsų pra
džiai pažangios Baltijos vals- tėvių kūrybinį talentą, 
tybės nėra reikalingos, reikalą- Lietuvių ir latvių dainos, jau 
vimas. Kaip ir daugybė kitų
Rusijos pastarųjų metų eks
pansijos politikos tikslų ši pro 
grama yra tęsinys carų impe
rializmo, kurį jie pradėjo vyk
dyti tikslu įsivyrauti Baltijos į „ .
4, j x ... pavyzdžio patriotai< jūrų erdvėj, vos patys pasiliuo 1
savę iš totorių jungo. Turiu Jūsų keleto tūkstančių me- 
galvoj faktą, kada Maskva tų istorijos bėgy į jūsų kraš- 
aneksavo Didįjį Naugardą ru- tus ne kartą buvo įsibrovę

nekalbant apie jų melodinį gro
žį yra viso pasaulio mokslinin
kų studijų objektas, turint 
galvoj kalbos, ypač lietuvių 
kalbos senumą.

$600 IKI $1500 NUOLAIDOS ANT NAUJO 1960

Chrysler - l’lymouth - Imperial
Daugybė gerų visų lldlrbysčlų vartotų antomobillų 

Galima nupirkti be pinigų — Išslmokfljlmaig

priešai. Iš vakarų plūdo Dani
jos ir Švedijos vikingai, vėliau 
— teutonai, o dar vėliau — 
hitlerininkai. Iš rytų — toto
riai, carai, o dabar 1— bolševi
kai. Jūsų kraštų gyventojų 
skaičius, dėl karų ir deporta
cijų buvo keliais atvejais la
bai sumažėjęs ... Bet pabaltie
čiai, — tokių patriotų aš ne
su pasaulyje matęs, —« visada 
pasiprieširidavo, kovodavo ir 
atgimdavo dar stipresni. Prie
šai galėjo nukirsti tik medžių 
kamienus, tačiau šaknų neįs
tengdavo išrauti. Po kiekvie
no tokio smūgio kildavo nau- Į 
jos atžalos: daug vešlesnės, ’ 
daug gražesnės, daug stipres
nės. *

Tautos, kaip lietuviai, lat
viai ir estai, kartą supratu- 
sios savo nacionalinį pašauki
mą ir jį ilgų amžių bėgyje su
stiprinusios, tautos, išlaikiusios 
gryną savo gimtąją kalbą, su- 
kūrusios savitą meną, tūkstan
čius poezijos žiedų ir liaudies 
dainų, — žodžiu, turinčios sa
vitą kultūrą, — yna amžinos!

Kinta tik valdžių sistema ar 
politinė organizacija. Valdymo 
formos yra laikinos. Jos kei
čiasi, tauta išlieka.

Teisybė nugalės

Taip liko gyva graikų tauta 
Aleksandro Didžiojo imperijai 
žuvus, išliko tautos ir Romos 
bei Austro Vengrijos imperi
joms išnykus.

Būkite tikri, kad taip įvyks 
ir- su Sovietų imperija. Ji žus,- 
o jos pagrobtos tautos išliks. 
Negali ilgai laikytis organiz
mas, kūmo pagrindan yna pa
dėta melas ir žiaurumas. Me
las yra laikinas. Amžina yra 
tik tiesa.. Jūsų kova dėl lais
vės, jūsų tėvynes meilė, jūsų 
kultūra, jūsų krikščioniška ir 
humanistiška galvosena yra 
viskas teisinga.

Mano tėvynės — Čekoslova
kijos — herbe yra įrašytas šū
kis; Veritas vincit (Teisybė 
nugalės). Tais žodžiais aš svei
kinu šiandie Pabaltijų valsty
bių tautas, nuoširdžiai linkė
damas, kad jų kančios greitai 
baigtųs ir kad ilgainiui mes vi
si, susirinkę į laisvų ir nepri
klausomų tautų aerapagą. galė
tume pasirinkti savo ateities 
gyvenimui geriausią ir teisin
giausią kryptį. Tegyvuoja Lie
tuva! Tegyvuoja Latviją! Te
gyvuoja Estija!

Kovai su alkiuAtidarant Jungtinių Tautų 
Maitinimo ir Žemės Ūkio Orgarnizacijos kampaniją su alkiu, 
buvo perskaitytas popiežiaus 
Jono XXIII laiškas, kuriame 
tarp kitko sakoma: “Bažnyčia 
džiaugiasi, matydama geros va 
lios pastangas, susijungiančias 
tokiai šventai kovai... Mes nuo
lat prašome joms Dievo palai
mos ir kviečiame visus jas 
remti ir bendradarbiauti...”

— Aš esu įsitikinęs tvirčiau
siai, kad gatvės šlavėjas, ku
ris pašalina nešvarumą nuo 
viešųjų kelių ir aikščių ir tuo 
sulaiko visas galimas epidemi
jas,, yra labiau vertas padėkos 
ir pagarbos, negu tas romanų 
rašytojas, apkrautas ordinais, 
titulais ir garbe, kuris spaus
dina savo vaizduotės nešvaru
mus ir užkrečia gnaru skais
čias žmonių sielas.

Emil Fiedler

Pastabos ir nuomonės

Rusija ar Sovietų Sąjunga?
Komunistinė Rusija savo impe

rialistiniams tikslams pasirinko 
nieko nekaltą vardą: Sovietų Są
junga, o užkariautus kraštus neva 
‘‘pilnateisiais’’ nariais. Nežinan
čiam Rusijos imperializmo bei jos 
kėslų atrodo žodžiai Sovietų Są
junga nieko nekaltas vardas, 
kaip Jungtines Amerikos Valsty
bės, Pietų Afrikos Valstybės ir 
panašiai. Ne vienas amerikietis 
darbininkas gali palyginti Lietuvą, 
Latviją, Es.iją Sovietų Sąjungoje, 
kaip Illinois, Indianą U.S.A. -Da
bar spaudoje ir pokalbiuose vieni 
vartoja be pagražinimo komunis
tinė Rusija, kiti Maskvos primes
tą vardą Sovietų Sąjunga. Mes 
užgrobto krašto buvę gyventojai, 
man rodos, turėtume vadinti Ru
sija, o ne jos “pilnateisius” sąjun
gos narius, kaip Lietuvą, Latviją 
ir kitus tiesiog rusų užgrobtais 
kraštais ar kolonijomis dėl to, 
kad: I) patys Kremliaus ponaį 
nori, kad Rusija figūruotų, kaip 
Sovietų Sąjunga,, o jų užgrobti 
kraštai, kaip pilnateisiai sąjun
gos nariai. Kam jiems pataikau
ti?

2) Jeigu Rusiją pripažinsime 
Kremliaus ponų pakrikštyta So
vietų Sąjunga, tai automatiškai I 
pripažinsime ir jų “pilnateisius”! 
narius, kurių tarpe yra ir užgrob
ta Lietuva.

3) Vartodami Sov. Sąjunga, o į 
ne Rusija, mes eilinį amerikoną | 
sumaišome Lietuvos užgrobimą 
su Amerikos pilietiniu karu.

4) Kad komunistinė Rusija 
daugiau figūruoja, kaip tautinė ( 
komunistinė Rasija, o ne Sov.. 
Sąjunga, t. y. ideologinė komunis
tinė valstybė jau vien iš to, kad 
kada komunistinė Kinija neturi 
kur sutalpinti savo gyventojų, o 
esant Sibiro tuštiems plotams ko

f
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G K \IHWk\N
, J. G. TELEVISION OO.

2512 W. 47th St. FR 6-1998
TV, RADIJAI, HI-FI, VftSINTUVAl 
PnrdavImaM-tateymas. Sek. uždaryta

Duoną ir įvairias skoningas 
bnlkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. IJtnanica Avenue
Pristatome J visas krautuves Ir 
restoranus, taip pat Iftslundla- U1 
me 1 visus artimuosius miestus >1

Tel. CLIffside 4 6376 įV

P 0 P U L A R 

LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZffi DAU2VARDIENE

POPUI AR

RECirtS

Tu nepaprasta knyga
u vilkų

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
“U WTLL LIKK US" '

CHRYSLER—PLYMOUTH—IMPERAL—VALIANT
SALES — SERVICE 1

4030 Archer Avenue, Chicago, Illinois
Didžiausia Ir teisingiausia lletnvtų automobilių įstaiga

Naujus ir vari. automobilius 
parduoda

TONY BALAS — HE 4-8200
TONY PIET PONTIAC 

6617 S. Western, Chicago 36, III.

Virt UI ra 
osptų grynai llstuvllkų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Dsulvar- 
fllenl. kuri dainai pasakodavo apl»< 
n etų vilkus valgius per Chlcagos ra 
dljo Ir tslevlsljos stotis, surinko pa 
Sius įdomiausius llstuvllkų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos Meldo 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų ris 
kojs.

ir«ra dovana kitataučiams ar ang- 
tiekai skaitantiems lietuviams.

____________ Mama — »2.UC
VĖSINTUVAI, TELEVIZIJOS | Ulsakymus kartu

Sąžiningai Ir nebragtal taisau 
Į UI patarnavimą vietoje $100. už 

dirbtuves darbą — $10.00 Ir dalys.
Pigios , paveiksi Inge lempos.
/. MIGLINAS 

3M9 W. S#th St. II a. PR

su pinigais siuskit

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

munistinė Rusija neperieidžia jo 
komunistinei Kinijai komunizmo 
vardan.

5) Visa komunistinė spauda 
niekuomet komunistinės Rusijos 
nevadina Rusija, bet kaip nori 
Maskva — Sov, Sąjunga, Rusijos 
užgrobtus kraštus —• “pilnatei
siais” sąjungos nariais.

Jonas Prunskis

1909

— Yra juk pasaulyje žmo- 
nių, kurie taip moka prisitai
kyti prie aplinkybių, jog. prie 
kokių priedermių juos likimas 
prsitato, tas jie kuo geriausiai 
atlieka. Pavydėtini žmonės.

Šatrijos Ragana

INSURED 1960

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — $75,000,000.00 

Atsargos Fondos $6,500,000.00

Ju»tin Markiewich, Chairman of the Board 
Jubtin Mackiewich Jr., Preeident

FREE PARKING

STANDARD TEDERAt SAVIMiS
AND L-OAN ASSOClAtlON 

Q OF CHICAGO ' > 
f 4192 AftCHCR AVt., CHltAGO 32 

\į ftHONis Vlrųlnlo 7-1 141

VALANDOS: Kasdien, įskaitant šešt. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

kviečiami į...

71 -ma ir Hamlin gat.
Penktad., liep. 22 iki antrad, rugp. 2

Pelnas — Universo Karalienes Parapijos naudai.

KIEKVIENĄ VAKARĄ KAS NORS SENSACINGO.b i
PRAMOGOS JAUNIEMS IR SENIEMS. CIRKO TRIUKAI IR ĮDOMYBES.

KARUSELES — PONY-JOJIMAS — ŠOKIAI — SCENOS ĮŽYMYBES

LIEPOS 25 IKI 27 DIENOS.

• C A N D Y
— stebuklingas dramblys

• MUMBO IR JUMBO
... šimpanzos iš Hollywood

Malonus laikas užtikrintas visiems

jauniems ir seniemst

LIEPOS 29 IKI 30 DIENOS
, % f

• MR. SENSATION

— Trapezų artistas

LIEPOS 29 IKI RUGPIOCIO I DIENOS. I
• LA MOT H E S

Sensacingas šuolis iš 40 pėdy J 

2 pėdy gilio vandenį.

Lėliy vežimėliy parado varžybos kas va karas. — Ed Price su savo orkestru.

Proga laimėti vieną iš 10 AUTOMOBILIŲ.
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SKAUTYBES KELIU

(Atkelta ii 2 pal.) . CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS REAL ESTATE BUILDING A RFMODEUNG

iusi išsipirkti aitvaro malonę 
ir tuoj įteikė stovyklos virši
ninkei 4 stiprius talismanus, 
kurie padės aitvarui dar geriau 
globoti stovyklą. Sesės nutarė, 
kad tie talismanai, tikrai galin
gi, nes ir saulutė staiga iš už 
debesio išlindo.

Tuo laiku iš “Kernavės Ka
maros" — ūkio palapinės, atė
jo tėveliams pakvietimas kavu
tei. Gaspadinės pilstė karštą 
kavą ir dalino skanius pyra
gus, kuriuos vakar dr. Aglins
kas, kaip savo paties keptus, 
kelių “admirolų" padedamas, 
iškilmingai įteikė kernavietėms. 
Pyragas tikrai buvo skanus ir 
daktaro kulinariniai sugebėji
mai susilaukė daug komplimen
tų.

Pamažu, pamažu, bedainuo
jant ir bežaidžiant diena ėjo 
prie galo. Daug tėvelių, suža
vėti stovykla, dar nutarė likti 
vienam laužui, - o kiti pamažu 
skirstėsi namo. Tikrai buvo mar 
ga ir linksma diena — visiems 
palikusi malonų įspūdį. Atsis
veikinom ir mes su svetinga 
“Kernavėle” ir patraukėm na
mo, prisimindami kemaviečių 
šūkį: 4 x

“Kernavietš — mato — žiū
ri — klauso — girdi — vykdo 
— budi — ir šypsosi!"

Sesė Laima
P. S. O pyragai, vis dėlto bu

vo ne dr. Aglinsko kepti — iš- 
aiškinom, kad taip skaniai juos 
iškepė Brighton kepykla. I

JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ 
DĖMESIUI

Akademinis Skautų Sąjūdis 
yra paskelbęs Jaunimo Litera
tūros Konkursą, kurio tikslas 
yra suteikti progą jauniesiems 
rašytojams (iki 30 m. amžiaus) 
išbandyti savo literatūrinius 
sugebėjimus su kitais jaunosios 
kartos kūrėjais. Laimėtojams 
yra paskirta 450 dol.

Rasiniai gali būti eilėraščių 
formos, proaos formos (pav., , 
trumpa novelė ar apsakymas),! 
o taip pat ir publicistikos ra
šinys apie kokį nors lietuviš
kosios kultūros ar visuomeninio 
gyvenimo aspektą.

Rašinius iki rugsėjo 15 d. pra 
šoma siųsti Jury Komisijos sek 
retorini Romui Keziui, 130 Hen- 
drix St., Brooklyn 7, N. Y.

AKADEMIKŲ STOVYKLA

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
vasaros stovykla šiais metais 
yra ^engiama vasaros gale — 
rugsėjo 4-11 d. Stovyklavietė 
yra parinkta labai gražioje vie
toje apie 50 mylios nuo New 
Yorko. Techniškuosius stovyk
los rengimo darbus, o taip ir 
stovyklos programą yra paver
ta suorganizuoti ASS New Yor
ko skyriui. Ši stovykla yra de
šimtoji ASS vasaros stovykla, 
taigi — jubilėjinė stovykla. Ren 
gėjai ruošia turiningą ir įdomią 
stovyklos programą.

Tikimasi, kad akademikai 
skautai iš visų JAV ir Kanados 
vietovių suvažiuos į šią stovyk
lą. Kviečiami gausiai dalyvau
ti filisteriai ir studentaį. Kai 
kurie programos punktai bus 
ypatingai pritaikyti šioms gru
pėms.
“BALTUOS JUROS" TUNTO 

STOVYKLA
1960 metais “Baltijos Jūros" 

tunto vasaros stovykla įvyks
ta Basčio “Lakeside Resort" 
vasarviobčje, Pewaukee, Wis- 
consin (pereitų metų stovyk- 
llavtetėje), apie 110 mylių nuo 
Čikagos. Stovykla tęsis tris sa
vaites nuo rugpiūčio mėn. 6 d. 
Iki rugpiūčio mėn. 27 d.

Stovyklai galima- registruo
tis pas stovyklos komendantą, 
v. v. Mykolą Maksvytį, 4525 S. 
Fairfield Avė., tel. CL 4-2665. 
Registracija baigiasi liepos ra. 
27 d

Visais stovykliniais reikalais 
galima kreiptis į stovyklos vir
šininką, j. pa. Eug. Šimaitį, 6841 
S. Oakley Avė., Gr 6-3465.

j. pa Eug. Šimaitis, 
stovyklos viršininkas

Sporto šventė 
Worcesteryje

Birželio 25—26 d. Maironio 
Parke VVorceateryje įvyko LSB 
Atlanto Rajono penktoji sporto 
šventė. Šią jubilėjinę sporto šven
tę, kaip ir praėjusiais keturiais 
metais, rengė Woreesterio skautų 
“Nevėžio” tuntas.

Šventę atidarė rajono vadeiva 
s. P. Molis, į sportininkus žodį 
tarė tėvų komiteto pirm. J. Pipi
ras, o rengėjų vardu pasveikino 
s. v. v. si. A. Prapuolenis.

Šventė tęsėsi visą šeštadieni ir 
sekmadienį. Dalyvavo krepšinio, 
tinklinio ir lengvosios atletikos
komandos iš New Yorko, Bostono i _ . , , ,
ir Worcesterio, o taip pat jaunių ^ai nebuvo respublikbnai, ku- 
krepšinio ir lengvosios atletikos rie Teherane, prieš Churchilio 
komandos iš Elizabeth, New patarimą, sutiko duoti Rusijai 
Yorko, Bostono ir VVorcesterio. j laisvas rankas Balkanuose. Tai
Šioje sporto šventėje dalyvavo ir b resDublikonai kurie slar> 
sesių krepšinio komandos iš New neDUVo respuDUKonai, Kurie siap- 
Yorko ir Worcesterio.

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

MAlMJUtTTTE l’AKk.
Mūr. 2 po 6 k. Labai gėriui >28,900. 
Mūr. 4 apt., $300 pajum. mėn. Ir 
butas aav. $81,600.
Mūr. 13 a|tt. $13,000 m et. Įnešti 
$16,000. Sav. duos paskolas 1* 6H%.

BRIGHTON l’AKk.
Mūr. 2 po 6 k. Guzo šild.
87 H- P- Gar. $20,600.
Mūr. 2 po < k. Centr. 411d 
Pigiai.

BRIGHTON PARKE: Mcd. 2 po
. 4 k.. centr. šldyniaa, garažus, $6,500. 

Mūr. 2 po 5 k (po 3 mg,), 87 
p. aki., 411d. guzo pečiuiti, arti ino-

! kyki. Ir bažnyčion. $20,000.
! Visai naujus niQr. biuigl. 6 H 

k„ šlld. k. vandeniu — guzu, mažos 
Imokėjlnias.

I Mcd. 2 po 6' k. (8 mieg), šild.
_ guzo pečiais. $11,600,

I GAUE PARKE: Mūr. bung. 5 k. 
i ir 1 k. pastogėj. 80Med. 2 butų puikiam stovy. 814.900 ! II, ? garttža*

Prieš pirkdami namus būtinai pa- j 4 u n
tikrinkite — aLARŲI EtlE PARAKE. Mūr. 4

i butai po 4 k b. centr. Šildymas. 87 
p. skl., mūro garažas, paj. $120 i 
mėn., $44,000.

Mūr. 2 po 6 k., centr. šidl., mūr. 
garaž. $29,900.

KITUR: Med. 6 butai po 5 k., 
šild. gazo pečiais, $8 20 paj. i mėn. 
$17,000. '

Mūr. 4 butai: 2 po 5 k.-Ir 2 po 4 
k. Ir kraut., paj. 230 mėn. $16,260.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-8884

Atstovų rūmų nario...
(Atkelta iš 1 psi.)

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

Mūrinis luijanitt bung. — 6 kanib. 
sav. Ir 75 dol. nuomos. Įrengtas rūtai padalino Lenkiją ir atidavė .p< šao.boo. . J . i MunnLs 3 mieg. arti mūsų Įstal-

JOS pusę Sov. Sąjungai. 1 gos, visai naujas. $19,900.šeštadienio vakare įvyko didžiu- . _ . , . ,
lis Joninių laužas, kurio programą ' Tai nebuvo respublikonai, ku- 
išpildė Worcesterio “Nevėžio” rie sutiko su komunistų 100 
tunto ir "Neringos” Viet. skau- milijonų žmonių užgrobimu Ry

tų Europoje, kurie nėra rusai”.tai ir skautės suvaidindami Joni
nėms pritaikintą vaizdelį "Prie 
Malūno". Vaizdelį parašė ir lau
žui paruošė s. v. v. si. L. Jaku
bauskas. Po laužo sekė šokiai.

Šios sporto šventės laimėtojais 
tapo Worcesterio “Nevėžio” tun
tas, kuriam galutinai atiteko ra
jono pereinamoji taurė. Sporto 
šventės komisijos geriausiu spor
tininku buvo išrinktas Worceste- 
rio “Nevėžio” tunto skautas pskl. 
S. Garsys.

Kalbėtojas prisiminė ir dau
giau įvykių, kur demokratai pa
darė nuolaidas komunistams. 

Koimervatoriuas žodis
Kiek ilgesnę kalbą pasakė 

konservatorių respublikonų par 
tijos sparno narys šen. Barry 
Goldwater, kuris partijoje turi 
nemaža draugų, jį remiančių 
respublikonų prezidentinio kan- 

Atskirų šakų laimėtojai: Krep- didato postan.
šinis 1 v. Worcesteris, 2 v. New 
Yorkas. Tinklinis: Iv. Bostonas,
2 v. Worcesteris. šokime į aukštį:
1 v. A’ Garsys, Griauzdė, D. Gra
bauskas. šokime į tolį: A. Garsys,
K. Budreckas, D. Grabauskas. Ru
tulio stūmime: D. Grabauskas, S.
Sirusas, K. Gedmintas. 100 met
rų bėgime: R. Kalvaitis, K. Bud
reckas, Žičkus. 200 metų bėgime:
R. Kalvaitis, K. Budreckas, Žič- 
kus. Estafetėje: 1 v. New Yorko 
“Tauro” tuntas, Worcesterio “Ne
vėžio” tuntas, Bostono “Žalgirio” 
tuntas.

Visose sporto šakose taškų su
rinko: Worcesteris 41 tašką, Bos
tonas 29 t. ir New Yorkas 20 t.

Sesių krepšinio rungtynių lai
mėtojai: 1 v. New Yorkas, 2 v.
Worcesteris. Jaunių krepšinio ir 
lengvosios atletikos laimėtojai:
Krepšinis: 1 v. Elizabetas 2 v.
Bostonas, 3 v. Worcesteris. Šoki
me į tolį: 1 v. S. Garsys, P. Nak- 
rocius, Griauzdė. Šokime į aukštį:
Bitėnas, Griauzdė, Dėdinas. 100 
metų bėgime: S. Garsys, V. Bi
tėnas. 200 metų bėgime: S. Gar- Į Runoje kalbėjo pats prezidentas 
sys, Griauzdė, P. 'Nakročius. į

Rutulio stūmime: S. Garsys, | Edv. Šulaitis
Griauzdė, Vileniškis. i ._____________ Z

Visiems pirmų vietų laimėto- I __ ~
jams buvo įteiktos statulėles, o I IVI EJ V I IM V
antrų ir trečių vietų laimėtojams 2047 W. 67 PI. WA 5-1 
Įteikti specialus Atlanto Rajono |
Sporto Šventės pažymėjimai. Wor- R- ŠERĖNAS perkrausto baldui 
cesterio komandai laimėjusiai tris i*" kitus daiktus. Ir iš toli. Miestr 
kartus be eilės, Atlanto Rajono leidimai ir pilna ap<įranda 
pereinamoji taurė atiteko galuti- |. 
nai.

Worcesterio Lietuvių Bendruo
menės skirta taurė atiteko geriau
siam sportininkui pskl. S. Gar- 
siui; Maironio parko skirta taurė 
buvo įteikta New Yorko sesių ko
mandai laimėjusioms 1 v. krep- 
šinyje: Amerikos Lietuvių Vete
ranų taurė įteikta Bostono tink
linio komandai laimėjusiai pirmą 
vietą; Lietuvių Meno Mėgėjų Ra
telio taurė įteikta pirmą vietą lai
mėjusiai Worcesterio krepšinio 
komandai; p, p. M. ir S. Prapuo
lenių taurė Elizabeto jaunių ko
mandai laimėjusiai pirmą vietą 
krepšinyje. Laimėtojams dovanas 

I įteiki Atlanto Rajono vadeiva s.
P. Molis, buv. ilgametis Worces- 
terio “Nevėžio" tunto tuntinin- 
kas.

Su įdomumu buvo sutiktas 
buv. JAV prezidento Herbert 
Hooverio pasirodymas ir jo kal
ba. Šis 85 m. amžiaus vieninte
lis gyvasis respublikonų parti
jos buv. JAV prezidentas po 
energingai pasakyto žodžio bu
vo apdovanotas Amerikos jau
nųjų respublikonų pirmininko 
įteikta dovana.

Taip pat paminėtina ir laiki
nojo konvencijos pirmininko 
gub. Underwood kalba, kurioje 
jis stipriai pasisakė prieš demok 
ratų puolimus ir užtikrino tvir
tą JAV laikyseną prieš komu
nistus.

Antroji pirmadienio sesija 
buvo užbaigta 10,45 min. vak. 
ir susirinkusieji 'išsiskirstė iki. 
antradienio 6,30 vai., kada pra
sidėjo trečioji sesija, skirta JAV 
prez. Eisenhowerio pagerbimui,

Mūrinis 2x3 Marųuette p. $22,000. 
Mūrinis tl kum b. Gage p. $17,500. 
Mūrinis 7 kamb. M. p. $18,800 
Mūrinis 8x5 Brighton p. $29,600. 
Mūriniu 0 metų Gage p. $17,600. 
Medinis 5 kamb. M p. $12.800. 
MedUiis- 0 kumb. M. p. $13,500. 
Medinis 2x4 k. M. p. $20,000. 
Medinis 0 kamb., Gage p. $13,500. 
Mūrinis 2x4. Gage p. $23,900, .. 
Mūrinis 2x5, Gage p. $29,500.
Muninis beveik naujus, 2x6, atski

ri Sild. gazu. $42,800.
Medinis I $4 aukšto (6 ir S vir

šuj), garažas, M. parke. $14,500.
2 meiliniai namai ir 2 ekstra lo

tai, G. Parke, $26,000.
Mūrinis 0 kamb., arti mūsų įstai

gos, 80 p. lotas, $17,900.
Medinis 5 kamb. Jr ekstra 25 p. 

lotas. G. Parke, $13,000.
Mūrinis 7 kamb., naujas šlld. ga

zu. arti mūsų. $20.000.
Pajamų mūrinis bung. — $100. 

plūs sav. butas, $22,000,
Mūrinis 12 apnrtmentų labai gra

žus namas, metinių pajamų virš 
$13,000, gera vieta.

MARQUETTEL AND
2517 W. 69 St. PR 6-0956
REAL ESTATE-INSURANCE

NORKUS ft ASSOCIATES 
2405 W. 51 gt Street ' 

WAIbmok &-SOSO 
Vak PR 8-8A78

Trečiadieniais uždaryta

2 aukštų medinis 4-4, gazu ši
luma, pastogė, Brighton Parkų. 
Tik $15,500. »

1 aukšto modernus medini* 
5-3 kalnbar., 37 pėdų sklypas, 
nauja gazu šiluma, arti Spaulding 
& 53-čios. Tik $16,900.

1 l/t aukšto pajamų mūrinis 5-2 
kambar. (2 miegam, ir vonia vir
toj). Alyva, karštu vandeniu ši
luma ir atskiras sklypas. 40 dol. 
pajamų iš garažo. Arti Hamlin & 
63-čios. $24.900.

2 aukštų mūrinis 3-4-6. kambar. 
198 dol. pajamų ir savininkui bu
tas. Mūrinis garažas, arti 55-tos ir 
Sawyer $29,500.

4 butų med. Gazu šiluma. Ga
ražas. Arti 51-os ir S. Morgan 
St. Tik $15,900.

5 kamb. (3 giieg.) mūrinis. Aly
va karštu vand. šiluma. Poilsio 
kamb. ir baras rūsyje. Garažas. 
Gage Parke. Tik $18.500.

2 namai — 6 kamb. mūrinis ir 
4 kamb. medinis Alyva ir gazu 
šild. $165.00 mėn. pajamų. Arti 
72-os ič S. Artesian. Tik $16,900.
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2288

Puikus mūrlnln ant plataus skly
po 2 po 6 kamb., 2 maS. garažas. 
Tik $26.6Q0.

Brighton Parke: Mūr. S po 5
kamb. Centr. šlld., 2 maš. gar. Arti 
susisiek, ir mokyk. $24,000.

Medinis, $ butai, 4—I—6 kamb 
Geros pajamos. $16,000

Maranette Parke: Mūr. S kamb. 
(3 mieg.) bungalovr. Platus sklypas, 
erdvus kamb. $18,600.

Netoli Ohioagua 24% akro lemia 
su troMstals. >7,109

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Maplewood Ava.
CL 4-7468; Rea. YA 7-2046

SHUKIS REALTY 
6433 $. Pulsskl Si. 

Tel.Lūdlow 5-5900
Parduoti,' pirkti ar išmainyti na

mus galite Čikagoje ar jos prtemlee 
čiuoae.

Turime nuoaavyblų visur, taip pat 
turime ir klientų, kurie nori pirkti

Kreipkitės | mūsų raštine, kur 
gausite geriausią patarnavimą

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas:
PRospect 8-2018 

7403 S. WESTBRN AVĖ. 
Chtcago 86, Illinois

G
■8063

BUDRIK’S
FURNITURE

MAKŲI ETTK PARKO CENTRE
Skubiam pardavimui gražus mūr.

2x6, dideli kamb., išgražintas rūsys, 
šildymas alyva, 2 auto mūro garažas. 
Prašoma $30,300.

Pujainų mūr. K kamb. ir purčius.
5 miegami. Naujas šildymas alyva.
2 auto garažas. $19,500.

7 kamb.' lq>) nauji.s mūr., 2 auto 
garažas. 40 pėdų sklypas. $22,600.

Visai naujas mūr., arti lietuviškos 
mokyklos. 3 miegam. Iškelti vamz
džiai. šildymas gazu.

0 kambarių namas Ir geras gara
žas. Arti mokyklos. $1 4,500.

Arti lietuviškos mokyklos. Gražus
6 kamb. mūrinis. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $22,200.

S butai Ir biznis. Mūr. narnas, 
šviesūs dideli butai, 2 auto garažas. 
$46,000.

Naujas, 2 po mūr. po 1 % vo
nios kiekviename bute Atskiri šil
dymai gazu. Rimtas oasiūlymas.

Gražus 1 aukšto mūras. 6 Ir 
4 H kamb. butai. 40 pūdų sklypas, 
šalia mūro garažas. $29,300.

Senutė parduoda gerų ir pelnin
gų narnų. 14 kamb., 3 vonios. Centr. 
gazu šild., 2 garažai, platus sklypas, 
geležine tvora, visi valdai — už 
326,000.

KITUR: 5 butai ir krautuve. 
Pelningas mūr. namas. $16,900.

Brighton Parke. Modern. Įrengtas 
3-jų butų mūr. 2 auto. mūr. gara
žas. $28,000

Pelningas restoranas. Dideles pa
talpos. Gerai įrengta vieta, 6 metų 
“lease”. Arti Californta Ir Archer. 
Tik $2,300.

Taverna ir pulkus didelis butas. 
Gražus mūro namas. Geri (rengi
mai. šalia aptvertas platus sklypas. 
Tik $23.000.

Bevcrly llllis. Pulkus 6 kamb. mū
rinis. Platus sklypas. GazO šildymas. 
Maži taksni. $26,000.

S-Jų butų mūrinis. Moderniai 
įrengtas namas. 2 po 6 kamb. Ir 6 
kamb. butas. Atskiri gazu šildymai. 
Galite siūlyti $19.800.

Znlinjam priemiesty. 6 m. namas.
3 erdvūs mleg Didžiulis Balionas, 
Modom. virtuvS. Sausus helsmentaa. 
Platus lotas. Prašo $15,600.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

MARUUETTE PARKE 6 metų 
2x4 ^4 niūras, 2 auto mūr. garažas. 
Kaina *$41,000.00.
MAR4UKTTE PARKE 2x6% mū
ras, autom, alyvos šiluma. Plytelių 
sienos virtuvėje ir toalete. 'Garažas. 
Kaina $29,300.00.
Marųmtte Parke 10 metų mūras. 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių įrengimų. Kaina 
$41,500.00,

Dėl ligos turi skubiai parduoti 2 
metų 5 kamb. mūrinj bung., pir
mas geras pasiūlymas užtikrins šj 
pirkin). Daug priedų.

5817 S. Kcnncth 114 aukšto nau
jas mūras. Visi moderniškiausl įren
giniai. Vienas butas 4i4 kam. neša 
$125.00 nuomos. AntraS butas — 
5^4 kamb. 3 miog. Laukiam rimto 
pasiūlymo.

1 vakarus nuo Marųuette Parko 
1 14 aukšto 7 motų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina
tik $28.000.00.

F vakarus nuo Marquette Parko 
nepaprastai gražus Ir geras biznis. 
M'-tlnė apyvarta virš $80,000.00 
gryitb pelno virš $30,090.00. Reikia 
suaugusios šeimos šj biznj gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Brighton Parke, Puiki taverna su 
šitie, 7 kamb. butas ir Salia 60 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rimtam pirkėjui labai prieinamom 
sąlygom.

MARO1ETTE PARKE 6 butų 
mūras. Namas neša geras pajamas. 
Laukiam pasiūlymo.

MAItQ| ETTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. Laukiam pasiūlymo.

Guge parke 7 butų grafus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — IN8« RANGE — 

NOTARY PUBLIC 
2501 West SSth 8L- Cbica<o, OI. 

V lai telefonai HEmlock 6-2&00

PELNINGAI INVESTUOSITE 
PINIGUS

nusipirkdami netoli Chleagos gra
žiuose Lemonto apylinkėse, ąžuolais 
apaugusj sklypą ar dldesnj žem#s 
plotą. Kai kurie įš jų yra su tverikl- 
nials. Teirautis —

CLarwater 7-73S8

D e M E S I O I

Didelis paairlnkimas rakandy.pl- Savininkas parduodd 6 kamb. 
giy Ir brangių už žemesnes kai- mūr. bungalow. 50 pėdų sklypas.

Į šventę atsilankė LRS Piranijos na* kaip kitur, ant lengvų limo- Garažas. Gazu apėild. įrengtas
pirm. v. s. dr. Čepas, “Nevėžio” kėjtmų. rūsys. • Už geriausią pasiūlymą,
tunto dvasios vadas ps. kun. S. 2 fcmotų Parlor setas nuo $88.50 i 3225 W. 65th Str. HAIbrook

iki ....................................... $350.00 “Steponaitis, kun. M. Tamulevičius, i 
Pirmįjos vice-pirm. v. s. K. Jo
naitis, LSB Vadijos nariai v. s.
A. Venclauskas, s. V. Mantautas, 
ps. R. Pakalnis; s. M. Manomaitis, 

i Rajono vadeivė s. A. Labuckaitė,
Į ps. I. fiimulynaitė, Atskiras vieto
ves atstovavo įgalioti: s. v. v. si.

1 R. Brickus, s. v. v. si. R. Kllveč- 
I ka ir si. V. Bitėnas.

ftventėje taip pat dalyvavo Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas 
V. Mačys, LMM Ratelio pirminin
kas J. Adomavičius, pirmieji skau
tų sporto Šventės rėmėjai p. p.
Prapuoleniai Ir dabartinis Skautų 

j Tėvų komiteto pirm. J. Pipiras,
| be kurio didelio vargo ir darbo ši 

sporto šventė nebūtų buvusi to
kia sėkminga.

Sporto šventė praėjo su dideliu Atdara pirmadieniais ir ketvir 
pasisekimu, sutraukdama rekor- tadieniais iki 9 vai. vakaro, 
dinį sportininkų ir svočių skaičių, i Vasarą sekmadieniais uždaryta. 
Ji parodė, kad skautiškas jauni-Į Radioi programa iš stoties 
mas domiai sportu Ir mielai šuva- WHPC. 1450 kil. sekmadieniais

3 Šmotų Sectional Parlor
setas nuo .........  ................ $148.50

3 Šmotų Miegamojo kambario
setai nuo ......................... /98.50

4 šmotų Miegamojo kambario
setas nuo ..................... $147.50

5-6178.

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS
pilnam laikui nekilnojamo turto

9^TkU^^ PARDAVĖJAS (SALESMAN)
Minkštos kėdės. Matracai, ftal- Naujos patalpos, gera apylinkė 

dytuvai. Dulkių valytuvai. Gasl-' netoli Marquette parko Skambinti
niai pečiai, Skalbiamos mašinos, _________ RLpuhHe 7-6630________
Televizijos, Radlos.

BUDRIK FURNITURE
3241 So. Halsted Street

tolei. CAlumet 5-7237

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Outters & Doumspotita)
DEDAME VARIO — “COPPER- 

ALLOY" METALO RINAB Ir VAND. 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ai 
tokią pat kalną, kaip Ir “galvanl- 
zed". Jų niekad nereikia dažyti Ir 
Jie Ištveria neribotą laiką.

VISOKIUS 8TOOU8 taisome ir 
atremontuojame. Garantuojami I 
metame

DUMTRAIJKIU* IR “8MOKE- 
HTACKfT' išvalome, atremontuoja
me Ir atliekame “tuckpolntlng**.

NAMŲ KINAS IŠVALOME ir pa
taisome, Išsmallname iš vidaus ir 
nudAžonie. Bus katp naujos.

Mūsų firma yra didžiausia šioj 
■rlty, atliekame darbą kuo geriau
siai už žemiausias kalnas visame 
mieste. Visas mūsų darbas garan
tuojamas. Esame pilnai apsidraudė. 
Kreiptis galima dieną ar naktį Ir 
sekmadieniais. Telefonai

I.Awnilal<- I-AO47 arba 
. KOokweil 1-S77S 

vii. ia> linus pa tarnausime

’irkit Apsaugos Bonus'
Perskaitę "Draugą”, duo
kite ii kitiems pasiskaityti

žiuoja išbandvtl fizinių jėgų bei 
praleisti laiką skautiškoje lietu 
viškoje nuotaikoje. — K.

nuo 2rl5 iki 3 vai. po pietų.

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ŠIMKŲ TIK UŽEIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JT8 PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAICIUO8 
JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI. PIGIAI PASTATY8.

V. ŠIMKUS
2618 W. 7lti Streti. Tel. PR 8-4281 ir TS 8-8881

200 AKRŲ ŪKIS WI8ONK1NE
286 myl. nuo Čikagos 5 kamb. 

gyv. namas, tvartas, ūkio mašinos, 
100 akrų apaugą mišku, kita — 

dirbama. Kiekvieną savaitgali gali
ma apžiūrėti — būsite nuvežti. Tik 
$12,800.
PRIE LIETI VURO6 BAŽNYČIOS

Gražioje vietoje, arti susisiekimo 
18 metų 6 kamb. rezidencija. Gazo- 
karšto vandens šildymas. 2 auto ga
ražas. 60 pėdų sklypas.

10 apartt&entų m f r.
2x6, 2x4 ir 6x3. Labai švarus. Ap
žiūrėkite! Savininkas duos morgi- 
čly.

DEL SENATVĖS
Savininkas parduoda 450 akrų 

flk| Wlaconelne. 4 traktoriai, S sUo- ‘ 
aat, 80 galvijų, 7 kamb., moderniš
kas namas. Duos morgičių, arba 
mainys j namą Čikagoje.
PRIE MOKYKLOS IR BAŽNYČIOS

Maųuette Pk. pulkus 8 kamb. S 
mteg. mūr. bungalovr. 7-tas kamba
rys viršuje. Potvynio apsauga.

>200 MENKgniV PAJAMŲ
Ir savininkui B kamb butas. Ge

riausia Marųuette Pk. vieta, 2x6 
kamb. ir biznis. Ttk $86,600,

12 APARTAMENTŲ
Virš $1,000 mšn. pajamų. Galima 

mainyti.
KAMPINIS SKLYPAS

35x126 pėdų Marquette Pk. 9,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West Tilt Street
TeL WAlbrook 5-6015

PASKUTINI PROGAI 
Netoli Marqu«tte Parko parduo

dami 3-jų miegamų mūr. namai. 
Gazo Šiluma, apsauga nuo potvy
nio, plytelių vonios ir virtuvės.

Be to dar apylinkėje turime ke
letą žemės sklypų ir priimame 
užsakymus.

MODEL HOME
77th & VVHIPPLE ST. 

Atdara apžiūrėjimui sekanad. nuo 
1 Iki 6 v. v.

F. PETRAUSKAS CO„ Buildere 
PRospect 8-3792

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VBVTUI 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠ4

BELL-VARPAS Real Eatato
6455 S. Kedale — PRospeet 8-2288

6655 g. MOZART ST. išnuom. 
krautuvei patalpa. Vieta tinka 
bet kokiam bizniui. WAIbrookMm, ~7_ _ _ _ _ • •,

Išnuom. kamb. vyrui, su atskiru 
įėjimu ir visais kitais patogumais.
7148 S. Talman, Tel. GR 6-8669

MISUELLANEOUS

HEATING SERVICES
Nemokaman apakalčtavtmaii

- »v v ■ UVIII-
tuvai (air oondltioning) visokių dy
džių. Instoliuojame karšto vandens, 
garo Ir tilto oro sistemas. Taip pat 
paksičlams visas J gasą arba alyvą 
dabartiniuose Jūsų namuose Ir J sta
tomus Saujos.

Visa rūšių skanios darbai. 
DARBAS GARANTUOTAS

UoUto M
TeL CLesrester 7-6678

KMYS ČESHAUSKSS
6801 So Talman A va.

CHICAGO 29. ELL.
HE 8-2812 Ir GI 8-4988

• Generalinis kontratoriue 
naujų namų statybai, įvai
riems remontams Ir namų per
tvarkymams • Turime dideli 
patyrimą namų statyboje. • 
Patys atliekame oemento Ir 
aedtio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai. *

- m
PIGIAI IR GERAI
DAŽOME
Iš LAUKO IR VIDAUS
Tel. LAteyette 8 4284

Mkitės ‘

„VIKOO" Heating Go.
Įrengta naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “converslon burners'’, 
vandens “boilors”, vandens nu
tekėjimo rinas (guttera) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ., Chi- 
cago. Il|. VI 7-3147 — D. Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
— V. fttuojiys.

uilllllllllllllllllllllllillilllllllliiiiiiiimiir
1L. STAŠAITIS & Co.Į

i GENERAL CONTKACTORS Į
“ Statome gyv. namus ir įvairius 5 

pastatus. Tam reikalui turime £ 
įpuiktų sklypų.

Atliekame namų pataisymus ~ 
bei atnaujinimus. —

S Administruojame namus ir nuo- E 
Ssavybes. Kreiptis 6-8 vai. vakaro. =

2456 VVEST 69th STREET =
3 Tel.: ĮSTAIGOS WA š-»73O =

NAMŲ IN 8-bsOM =

aiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiii;

šildymas
A. Stančiauskas instuliuoja vi- 

■ų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditioners ir atlieka vi
sus skardos darbus 

7304 So. Roeknelt Street
Tel. GRovehill 6-7875 

mk: jmbl:

JUOZAS ŽEMAITIS
HEATING CONTRACTOR
Įstatoma šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus, ir skardos darbai 
(sheet metai work)

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2481 So. Kedzie Avenue
Chlrago 28, III.

LA 8-6622, Res. OL 6-0412 k

A R T I S T IC 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam". ne

senstam ų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street
Chicago, Illinois

Tel. — ST 3*2150

- ACYS PETRAUSKAS

=

illlim
i • BranrNciNTTK KotneBcnvnm
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i

B VKŲ <m? BOBŲ PAMTATUK zzz
[• PABŪPTNA BD.TVTO B 8TATT- H

ruNua rMAL nav M- ss
• ORDAVUCA. ■■
111"1

Ill
l

e»3« S MAPLEWOOD AVĖ.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAV1MA 
PAOAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ 

REpublic 7-8949 
•SBO S. ALBANY AVĖ. CHICAOO

Apsimoka skelbtis “DRAUGE* 
nea jlg plačiausiai skaitomas lietu- 
vtų dienraštis Gi skelbimų kalno*
ridenu orietnaanoa >
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Boston, Mass. Mano nuoširdi padėka priklau

so Paframsklui už malonų priėmi-1 
mą ir parodymą žymesnių vietų 
VVashingtone. — Ona Katkienė, 

Sambūrio vedėja

Philadelphia, Pa.
Metinė rinkliava

Philadelphijos BALFo sky
riaus valdyba' uoliai ruošiasi

Iš Naujosios Anglijos

Susivienijimo Apskrities Seimo
L. R. Katalikų Susivienijimo 

Naujosios Anglijos Apskrities 
Šeiminis — suvažiavimas praė
jo pakilusia nuotaika. Seimas 
įvyko Parapijos salėje, 492 7-th 
St. So. Boston, Mass. SeiAą ati- (darė Apskrities pirminihkas pravesti metinę rinkliavą Phila- 
Stasys Jakutis ir paprašė kun. Į delphijos mieste ir apylinkėse. 
Žiuromskį atkalbėti maldą. Po Rinkliava turėtų prasidėti lie-
mąldos buvo patikrinti atstovai. 
Dalyvavo iš įvairių kolonijų 20 
atstovų bei svečių. St. Jakutis 
seimui pateikė darbotvarkę, ku
ri buvo vienbalsiai priimta. Sei
mas paprašė, dėl laiko taupumo,

pos mėnesio gale ir tęstis tol, 
kol visi Philadephijos lietuviai 
bus rinkėjų aplankyti. Anksty
vesnėse rinkliavose Philadelphi- 
jiečiai yra gražiai pasirodę. Bu
vo atvejų, kada vienoj Philadel-

seimui pirmininkauti S. Jakutį j P^U°j buvo surinkta, virš $3,000, 
ir sekretoriauti Joną Venckų. I a<i taip, kaip ir anksčiau ne- 
Išnagrinėjus visus pagrindinius užmirškime vargingiau už mus 
reikalus, išneštas pageidavimas: ~

1. Raginti kuopų pareigūnus

Thruston Morton, Respublikonų 
partijos vienas svarbiausių figū
rų, Kalba, kad į prezidentinius

DnCNRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS 
“ r - i --------------- -

Karlatvich, 50 d(j. dėjo ant sta 
lo ir už juos visus draugus vai 
šino. Tai puikus laimėtojo elge
sys, jam vyčiai už tai dėkoja. 
Antrą premiją 50 dol. laimė-

bendr.1'. padiskutuojama savinin losofas Platonas savo •‘Dialogus” Jo laikais rašomųjų mašinėlių dar
kų ir nuomininkų reikalus 
prie progos, kad pakvėpavus 
tyru oru ir pasivaišinus ska
niais valjiai.3 ir gėrimėliais, ku

O J rašė 18 metų, o Kopernikas vieną 
savo knygą net 36 metus.

Tyrinėjimas genialiųjų žmonių 
kūrybos įtikina, kad genialumas

nebuvo. Dėlto, ir Liudęs perraši
nėtojas visus jo veikalus perrašyti 
galėjo tik .per 60 metų. Tačiau 
Goethė ne tik rašė, bet ir galvojo.

kartu, yra ir darbštumo stebūklas, Be to, jis buvo ministeriu. teatro 
jei taip galima išsireikšti. Pilnas direktorium ir žurnalo redakto-•jo Peter Tomaszetvicz, 3 prem. riuos paruošia rengimo komi-- Marilyn- Kullk, 4 prem— rijos nariai: G. Pocius. R. Nar I*** L. Tolstojų. vėliau pradėjo

R. Lupori ir paskutinį Halen- tonis ir K. Laudanskas. Nega- j uPnlų nn 1 -V3 au art> tomus.
Savicki, taip pat laimėjo Robin na to laimingesnieji susilauks
Budge, Arman Rastis, Roman ir naudingų dovanų, kurias pa 
Dargis, Ros. Smailis. aukavo Cicero biznieriai.

Jaunimas žaidė, sportavo ir
linksmai praleido laiką. Bet E?ate kviečiami ir ne clcerie- Į
. „ „ . čiai, o būkite tikri, kad cice-1dar buvo polkos konkursas.1 • .. - ... ,i , ..... , nečius pamegiite. Todėl sek-

I maaienį, liepos 31 dieną važiuo 
darni į giraitę nepamirškite už j

rašyti, o parašė 100 tomų.

v. . , . w. • _ __ . 4 Jvcuua, nau i ui vZ/iucnmuuogyvenančius tautiečius ir bukl-| kandidatus gali būti pasiūlyti vi- me pasiruošę duosniai sutikti ceprez. Nixon, gub. Rockefeller ir Balfo rinkėjus. Gerai įsikūrę Arizonos šen. Goldwater. Šen.
Morton, kalbėdamas Dariaus Gi
rėno, Žalgirio mūšio ir Pavergtųjų

kaip galima daugiau stengtis Amerikoje, mes per greitai už- 
pnrašyti naujų nanų. miršom, ką reiškia gyventi var-2. Paraginti kuopas, kad gau- ge jr iaukti pagalbos iš kitų. Ne 
šiai da’yvautų šių metų bendra- vienas iš mūsų gavo paramą išme seime, įvykstančiame Wil- 
kes - Barre, Pa.

3. Kalbėti seime dėl naujų na
rių kolektyvinio prirašymo, pa
daryti naujo nario mokesčių tiems, kurie jos dabar yra

Balfo, kada ta parama buvo 
mums ypatingai reikalinga. Iš 
tikrųjų, tai buvo tik skola, kad
mes

Tautų minėjime Chicafcoj, griežtai 
pasisakė prieš Chruščevo pavfer- 
gimų politiką. (UPI)

atsilankė. Kadangi toji diena 
burvo labai graži, tai gražioj

kur jos komisiją sudarė G. Pa 
skauskas, V. Samoška ir Bru
no Shotas. Laimėjo šokį Al. 
Brazis ir Gramontas.

Lietuvos vyčiai nuoširdžiai 
dėkingi visiems dirbusiems iš
važiavime ir atsilankiusiems.

Ral. Brazdžionis
CICERO LIETUVIŲ NAMŲ 

SAVININKŲ KLUBASt
Klubas rengia gegužinį išva

žiavimą (pikniką) liepos 31 d.

sukti ir į Cicero Lietuvių Na
mų Savininkų pikniką Bruzgu- 
lienės darže. Lauksime.

—J. T.

Nustabus žmonių 
darbštumas

Nuostabus yra didžiiriu įmonių 
darbštumas ir kantrybė. Todėl ir 
yra įdomus pasaulio garsenybių 
gyvenimas. Pvz., žymus graikų fi-

prasigy venę ją gruntu-1 gamtoj drauge pubau pasilinl(

„ Sis klubas, kaip ir kitos lie-; iiiiiiiiiiiillMIiiiiiiiiiiiiiiiiiHKIltiliniiiHli tuvių organizacijos, kiekvie
ni metai vasarai atėjus suren
gia išvyką į giraitę, kur po 
įvairių žiemos ir pavasario dar 
bų, po žaliuojančiais medžiais

EDVARDAS SAUNORIS — GELINIHKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą.jūsų artimųjų.
3942 W. I htti Si.. PR 9-I35S ir 9-1356

nuolaidas.
4. Seimas atsižvelgdamas, už

didelius nuopelnus, padarytus 
LRKSA Naujosios Anglijos 
apskričiui pakėlė į garbės na
rius: Vincą Kudirką, Joną Gli- 
neckį ir adv. Joną Grigalių. Gar
bės nariams nutarta suruošti iš
kilmingą banketą.

Nauja valdyba: Stasys Jaku-

Vyčiai ir 
savo

svečius. Virtuvėje triūsė Pet
rulienės vadovaujamos šeimi
ninkės, prie šaltų gėrimų dirbo 
eilė jaunų vyrų, o j-engimo ke

sminti visus viliojo.reika’ingi. Jeigu n>es duosime, , M
gal ir mums kas, reikalui esant, U^UT'_ 1
duos! t.

Skamba lietuviškos dainos 
Phi’adelphia, Pa., jaunimas 

kartu su tėvais vyksta vasaroti. Malonu pažiūrėti, kaip visi notėtas — Ed. Krivickas, Al. 
kartu pramogauja.

Sekmadieniais po mišių daugu 
ma vyksta mažinomis į Beach

Mockus ir Juozas Ulevičius lak 
stė visur ir tivarkė visą išva
žiavimą eigą. Taip pat smar
kiai dirbo Pocius, J/ Chaplin, 

Jonas Venckus , lietuviškas dainas, o šimtai klau Oarey Kasper, Bobby Yuknis.
Sol. Brazis gražiai išpildė ke-

tis — pirm., Bronius Kudirka Haven. Ten jaunimas traukiavicepirm., -—--- tJ
sekr., Jonas Glineckis — ižd. gOaį jr klausinėja, kas išmokė 
Louis Drusinskas ir Barbora ta.ip gra£iaį dainuoti. Skambėjo 
Balmontienė — iždo globėjai. |tėvų dainos Nemuno krantuose, 

Suvažiavimas baigtas malda. ° vaikų Amerikos pajūriuose.
Po suvažiavimo įvyko bendri 
pietūs. S. J..

Bostono Tautinių Šokių 
sambūris dėkoja

M.

CHICAGOJE IR 
APYLINKĖSE

LIETUVOS VYČIAI 
CHICAGOJ

Tenka pasidžiaugti, kad Lie-
Š. m. birželio pradžioje Wa- 

shington, D. C., įvyko keletos de
šimtų tautų - pasirodymo šventė.
Joje Amerikos lietuvius atstovau- 
ti garbė atiteko Bostono Tautinių tu vos Vyčių organieacija Chi- 
šokių Sambūriui. cagoje gčažiai darbuojasi, au-

Reikėjo nemaža laiko ir energi
jos pašvęsti, kad tinkamai pasi
ruošti, kad ne tik prilygti, bet 
bandyti ir pralenkti
grupes.

Mūsų pastangos veltui nenuėjo. 
Tai patvirtina didžiausias Wa-

letą kūrinių. Atsilankiusių sve 
čių tarpe buvo matyti apskri
ties dvasios vadotvas kun. Mi
liūnas, MIC, prel. Paškauskas, 
prel. Mozeris, prel. AJbavičius, 
nemaža senesnių lietuvių, kiek 
mažiau naujai atkeliavusių. 
Vytės ir vyresnieji Vyčiai buvo 
pasipuošę havaijiškais vaini
kais, nes liepos 4 d. Havajai pir 
mą kartą šventė prisijungę 
prie JAV laisvės šventę.

Išvažiavimas gerai pasisekė 
ir turėta, pelno virš 800 dol., 
todėl dalį pelno padengs pernai 
metų deficitą. Prie pinigų dir-

1

ga ir stiprėja. Šiemet įvykęs Il
linois — Indiana LV apskrities 

kitų tautų išvažiavimas Amerikos Laisvės
dieną Bučo sode, parodė, kad bę Steve Manst ir Ed. Mrkalau
visuomenė pritaria Lietuvos Vy' skas džiaugėsi, kad pirmasis lai 

shingtono laikraštis The Washing- j čių veiklai, todėl gana gausiai mėjęs 150 dol. premiją, Niek
ton Post. I ............................. ' ______ ,____________________._______

Mūsų tikslą ir mūsų ryžtą gra
žiai įvertino savo kalboje laisvos 
Lietuvos atstovas Washingtone 
Juozas Rajeckas, kai jis ir ponia 
visą sambūrį nuoširdžiai priėmė 
Lietuvos atstovybėje. Rajeckui ir' 
poniai mūsų nuoširdus ačiū.

Mūsų darbas ir mūsų pastan
gos būtų ir pasilikę pastangomis, 
jei iš lietuvių nebūtų sulaukę pi- į 
niginės paramos. 32 asmenų 'ke
lionė į U'ashingtoną be paramos 
iš šalies nebūtų buvusi įmanoma.

Relionei lėšas jau iš anksto 
telkė ir pats sambūris. Taim tiks
lui Bostone surengėme 12 tautų 
pasirodymą. Tą pasirodymą gar
sinti talkino Darbininkas, Dirva,
Draugas, Releivis ir lietuvių ra
dijas — Laisvės Varpas, Petro 
Višcino vedamas, Antano Rneižio 
ir Minkų radio valandėlės. Už tą 
talką savo ir sambūrio vardu nuo
širdžiai dėkoju.

Nors pasirodymas ir turėjo di
delį pasisekimą, vienok gauto pel
no kelionei toli gražu neužteko.
Reikėjo kreiptis į Bostono lietu
vių organizacijas. Talkon nuo
širdžiai įsijungė kelios organiza
cijos ir pavieniai asmenys. JAV 
LB Bostono Apylinkė pasiėmė 
globėjo pareigas ir kelionei pasky
rė <100. Lietuvių Piliečių klubas 
paskyrė $30, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 328 kuopa Ja- 
raaica Plains, Mass.. paskyrė $10.
Pavieniai asmenys iš Bostono ir 
tolimesnių vietovių kas su $10, 
kas su mažesnėmis sumomis taip 
pat nuoširdžiai parėmė mūsų ke
lionę.

Organizacijų vadovybėms ir pa
vieniams rėmėjams nuoširdžiai dė
kojame.

Nuoširdi padėka S'rand kavinės 
savininkams Gedučiams, kurių sa
le nemokamai ištisą menesi nau- Į 
dojamėB repeticijoms. Nuoširdus 
ačiū muzikui Juliui Gaideliui už 
muzikinės dalies vedimą ir tvar
kymą laike repeticijų ir už mūaų 
lydėjimą į Washingtoną.

Nuoširdus ačių Povilui Laba nauskui uiiudarymą sąlygų per V. O. A. tarti žodį j Lietuvą.

Mūsų mielai RITAI FABIJONIENEI ir 
jos artimiesiems, mylimai mamytei a.' a. 
Onai Dabulevičienei mirus, reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

“Mlrgos" būrelis

A. f A.

ONAI DABULEVIČIENEI mirus, 
jos vyrui Karoliui Dabulevičiui, dukterims, 
seserims, broliui ir jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Brone Ir Kazys Pabedinskai

gaBS99MHRnnMMfeMBEB

A. + A.

ONAI DABULEVIČIENEI mirus, 
jos vyrą pen. št. pulk. Dabulevičiy, dukras 
ir gimines giliai užjaučiame.

V. P. Geniai

A. f A.

VIKTORIJAI CAPLIKIENEI mirus,e
jos dukrai Birutei Kožicienei su šeima reiš
kiame nuoširdžių užuojautų.

Viktoras ir Birutė RuliMttiol

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILUS 
G fc L I N Y C I A 

Oeria.usioa gfilSs d#l vestuvių, ban
ketų, laidotuvių Ir kitų papuošimų. 

2443 WEST 63rd STREET
relei.: t’K 8-0833 ir PR 8-0834 
hmu ui»n»iiinMiimtun!ti»Utt<t1lltHttH

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
pasirin^5rn«-

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nao kapinių

A. + A.
VIKTORIJAI CAPLIKIENEI mirtis, 

Gražiną ir Benių Mačiuikus, Birutę Koži- 
cienę ir jos šeimą užjaučiame ir kartu liūdi
me.

Laidotuvių Direktoriai
■' LEVAMS

<845 80. WESTKRN AVĖ.

TRYB MODERNIBROS 
AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAjjNOMI VttTA

Zenonas ir Bronė Milūnai
Los Angeles, CaJifomia

REpuMU UpabH« 7-8601

L. V. S-gOs Ramove Cbicagos skyriaus 
valdybos pirm. gen. št. pik. KAROLIUI 
DABULEVIČIUI ir artimiesiems, jo my
limai žmonai a. a. ONAI mirus, reiškia nuo
širdžiausią užuojautą ir kartu liūdi

« l ' X I •
Chicagos Ramovėnai

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokie baldai

,51

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, Savininkai

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 West Roesevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9-9 vai., kitomis dienomis 9-6. 

4 Lltpos^ir rugp. niėmolais sekrnad. uždaryta

Aidžiausia ir moderniškiausia paminklų
DIRBTUVE CMICAGOJE

Pirkite tiesiog ii gamintojo Ir sutaupysite I

John Savickas
Monumetits

11849 So. Kedzie 
Avenue,

Chicago 43, IH.
•f Anų |iaslrink linui dt 

dfiaiiMiae rinkinys giitain I 
I p*vy«Hlij.

Dėl susitarimo (appointment) galite pašaukti kiekviena laiku. 
Telefonai: BE 8 8632 arka BE 8-4718

Atdara kasdien ir sekmadieninis nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.

TROOST-PACHAN KIS 
MONUMENT5

6819-21 So. Western
Alt Phonei GR 6-3745
John W. Psehankln-Pstch.

Vice-Pretid'-nt
O. VltkaimkM Vitkus.

Diątrict Mnnager
GRASIAUSIŲ PAMINKLŲ 

PASIRINKIMAS

— o —
Atdara kasdien ir sekm 

nno 9 v. ryto Iki 5 p.p,

. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4330-34 South Califomia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKT]

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West Tilt St. Telel. GRovehilI 6-2345-6 

1410 S. 50th Are., Cicero, T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Ambalansų patarna- Mes turime koplyčias

vimas dieną ir naktį įfj visose Chicagos i r

Roselando dayse ir
Reikale šaukite mus.alAVN^^^I^^  ̂tuojau patarnausime.

HKKANTIMI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. I.Afayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. IJTUANICA AVĖ. Tel. Y Artis 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
718 WBST I8th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3318 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympk 2-1008

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 6»th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 2Srd PLACE Tel. Vlrghtla 7-6672

VANOE FUNERAL HOME
1424 h. 50th AVR OLy«npi< 2-5245 Ir TOwnhall 3-fi



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLLINOI3 Trečiadienis, 1960 m. liepos 27

/ mus
x Aleksandra*, Navickas, 

MIC, Marijonų ūkio vedėjas, 
lankėsi Drauge ir ta proga ap
žiūrėjo naujas patalpas. Jis 
taip f>at aplankė ligoninėje gu
lintį Br. Joną Peldžių, MIC. Br. 
Aleksandras įstojo į Marijonų 
Kongregaciją 1914 m. Ckiui 
vadovauja nuo 1922 metų. Lan 
kydamasis “Drauge” stebėjosi 
technikos pažanga, nes įstojęs 
į vienuolyną dirbo spaudoj la
bai primityviomis priemonė
mis. t

X Elonos ir Alfonso Vam-
butų sūnus Anatolijus gaivo iš 
respublikonų partijos pirm. 
Th. Morton pakvietimą daly
vauti respublikonų konvencijos 
baliuje, liepos 27 d. 2:30 v. p. 
p. Conrad Hilton viešbutyje. 
Anatolijus studijuoja inžineri
ją. Tokių kvietimų Chicagoje 
gavo visa eilė lietuvių.

CHICAGOS ŽINIOS
LIETUVA IR KONGAS

Lietuvos užgrobimas sovie
tams vis skaudžiau, atsirūgsta. 
Konsulas dr. Petras Daūžvar- 
dis “Chlcago Tribūne” sekma
dienio laidoje išspšusdino ląiš- 
ką, kuriame primena sovietų 
pareiškimą, kai į Kongą buvo 
pasiųsti belgų kariai. Ta proga 
Sovietų Sąjunga penkioms va
karų valstybėms pareiškė: 
“Panaudodama ,savo trupes ka 
rinėms operacijoms. Kongo te
ritorijoje ir siųsdama naujus 
dalinius į Kongą, Belgija žiau
riai pažeidžia Kongo teritori
jos neliečiąmumą ir politinę ne 
priklausomybę; tai yra — Bel
gija ' atlieka veiksmus, kurie 
tarptautinės teisės jau nuo se
niai yna kvalifikuojami kaip
agresijos aktai”.• > Konsulas primena, kad šis
pareiškimas kaip tik labai tin
ka apibūdinti Sovietų Sąjun
gos agresijai prieš Lietuvą. So 
vietų Sąjunga 1940 metais Lie 
tuvai paskelbė 10 valandų ul
timatumą, reikalaudama pa
keisti vyriausybę, ir, net ne
laukdama atsakymo iš Lietu
vos vyriausybės, skubiai pa-X “Pirmyn” choro piknikas 

įvyksta liepos 31 d., sekmadie- 8junt^ tūkstančius karių į Lie-nį, Buffalo Grove, 8300 S. 
Kean avė., Justice Park, III. 
Bus svečiai vaišinami kepta • 
aviena su svogūnais. Bus ba-i
ras ir įvairių pramogų.

X Jonas Vėbra, “Draugo” 
linotipininkas bei bendradar
bis, ir Augustinas Zigaitis, 
“Draugo” mašinistas, išėjo 
atostogų.

X Marijos kuopos ateitinin
kų išvyka į Rainbow Park 
Beach įvyksta trečiadienį, lie
pos 27 d. Autobusas nuo Ne
kalto Pr. šv. P. Marijos baž
nyčios išvyksta 10 v. r.

X Skt Jonė Bobinienė, Ci
cero gyventoja, Aušros Vartų

tuvą, užėmė Lietuvą jėga ir 
ginklais, tuo žiauriai pažeisda
ma teritorinį neliečiamumą ir 
politinį nepriklausomumą, tuo 
papildydama agresijos aktą.

Savo laišką konsulas baigia:«
— Jeigu Sovietų Sąjunga 

yra tikrai priešinga agresijai 
ir tarptautinių įstatymų pažei
dimui, tegu tuos principus ji 
pritaiko sau ir atsitraukia iš 
Lietuvos savo kaririu dali
nius, savo policiją ir savo kolo
nistus. I
SUŽEISTAS POLICININKAS 

NUŠOVĖ BANDITĄ
Evanstono policijos seržan-

KEL1GIN1A1 FIIJLMAIė *. • 1
Sv. Mykolo parapija Orland 

Parke liepos 31 d. organizuoja 
vadinamą “Parapijos institutą 
apie šv. mišias”. Prasidės 2 v., 
p. p. filmu “Mišių prasmė”.

2:30 v. — diskusijos, vado
vaujamos kunigų grupės;

3 v. pertrauka — kavutei;
3:30 — filmas "Šv. mišių,

istorija”;
4 v. — diskusijos;
4:30 tv. — pertauka, kaVutė;
5 v. filmas: “Mišių demonst

ravimas”;
5:30 viešos diskusijom;
6 vai. — • vakarienė? pikni

kas; K .
7:30 v. — gyvas šv. mišių 

demonstravimas anglų kalba;
8:30 v. — užbaiga.
Čia rodysimi fįlmai buvo an 

kačiau panaudoti per teviziją, 
katalikų valandoje.

Šv. Mykolo parapija yra Or
land Parke, kelias 7 (South- 
west Highway), 14300 South 
arba — pusė mylios į vakarus 
nuo Manheim kelio (Route 45) 
ties 1430 South. Visi gali lais
vai dalyvauti.

VADOVAS PO CHICAGĄ 
t

Bendras respublikonų partijos konvencijos vaizdas International Amphitheatre Chicagoje.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. V. Majauskas su šei
ma liepoa 30 d. išvažiuoja ato
stogų į Kennebunk Port, kur 
LFB Studijų ir poilsio savai
tėj pakviestas vadovauti me
ninėms programoms.

— Balfae 1959-60 m. į Lie
tuvą išsiuntė 2,343 siuntinius 
už 45,602.77 dol. Naujų biudže
tinių metų pradžioje, liepos 1 
d. Balfe nebuvo nė vieno atmes

atstovą į pirmininkų suvažiavi
mą.

— Wešnheimas. Birželio 17 
d. 3:3() vai. p. p. Hemsbache 
“Tumhalle” įvyko ' Weinheimo 
apylinkės narių visuotinis, me
tinis susirinkimas. Jį atidarė 
valdybos pirm. E. Simonaitis.

ją išpildė keletą lietuvių dai
nų. ’.

Minėto filmo susidomėjimas 
jau dabar Buenos ^ires visuo
menėje yra nemažas, kadangi 
šis filmas yra vienas iš pirmų
jų tokįo originalaus tipo Argen 
tinoje.

— Leonas ir Marija Kančau
skai liepos 19 d. iš Ezeizo su 
“Peruanos” linijos lėktuvu iš-

Kartu buvo paminėti ir bir- skrido į JAV. P. Kančauskai 
Želiniai įvykiai. Paskaitą šia aplankys pažįstamuosius ir ten

nufilmavo, įamžindamas šį mo
mentą į lietuvišką filmą.

URUGVAJUJ
— Montevideo Lietuvių pa

rapijos salėje jungtinėmis lie
tuvių kat. choro ir urugvajie
čių artistų jėgomis buvo pa
statyta keturių veiksmų Verdi 
opera “La Traviata”, supran
tama be orkestro ir baleto. 
Nors pagrindines roles daina
vo nelietuviai, bet solo pasireiš 
kė taip pat Milašiūtė, Grigas 
ir P. Debesys. '

Chorą paruošdamas Vyt. Do 
relis įdėjo nepąprantąi daug 
darbo ir pasiaukojimo, lygiai 
kąip ir choristės su choristais.
Ir rezultatas, atsižvelgiant į fi 
paprastos salės aplinkybes, 'bu
vo puikus. Tatai įvertino pilnu
tėlė salė publikos nuolatiniais 
plojimais. Akompanavo pianu 
Teresytė Drobnieivski, pasižy
minti nuolatine pažanga

Turėdami naujus šaunius var 
gonus ir veiklų vargonininką 
bei chorą Urugvajaus lietuviai 
lauks ir daugiau didesnių me
no įvykių.

tunto tųntininkė, išvyko atos- tas Elmer M.»Dorband, 45 m.
togų.

X Skt. V <Tallat Kelpša iš
vyko į Hot Springs, Arkansas, 
pailsėti bei pataisyti sveika
tos.

X L. Juodytės plokštelė su 
45 greičiu už 98 centus dabar 
gauta DAINA TV Co., 3321 S. 
Halsted. Ilgo grojimo (33) 
plokštelė tik $2.99. (Sk.)

TAISYKLES, KURIOS 
APSAUGOS JAUNUOI4

Teisėjas Sau! A. Epton Chi- 
cagoj išleido 10 taisyklių jau
nuoliams, kurie yra patekę tei
smo priežiūron. Dauguma jų 
(išskyrus pirmąją, kuri skir
ta baustiems) naudingos lai
kytis visiems:

1. Registruokis socialinės tar 
nybos direktoriaus įstaigoje, 
kaip tai įsakyta.

amžiaus, buvo du kartu per
šautas į .šoną ir kartą į kairę 
ranką. Peršovė jį banditas 
Harry Durban, kuiį policinin
kas areštavo, kai buvo per ra
diją nusakyta, kaip atrodo 
žmogus, tik ką bandęs apiplėš
ti Val-Lo-Will Farms parduo
tuvę. Policininkas areštuotą 
banditą vežė pasisodinęs šalia 
savęs. Banditui buvo* pavykę 
nuslėpti revolverį, ir jisai, pa
leidęs kelis šūvius į policinin
ką, ėmė bėgti, iššokęs iš ma
šinos. Policininkas, nors su
žeistas, taipgi iššoko iš auto
mobilio, ir, vydamasis, šaudė į 
banditą. Peršautas banditas pa 
bėgo dar 60 žingsnių ir sukri
to. Policininkas dar matė jį 
parkrintant ir tada patsai, ne
tekęs kraujo sukrito. Jis buvo 
nugabentas į Šv. Pranciškaus 
ligoninę, kur skubiai buvo ope
ruotas. Jam buvo išimtos kul
kos. Jo padėtis — kritiška. 
Nušautasis banditas nuo 19242. Laikykis nustatytų valan 

dų: šiokiadieniais nepilnamečiai m’ buvo net 12 kart4 areštuo- 
turi būti namuose 11 vai. v., o taa
šeštadieniais 12:30 v.

3. Pasirink genis draugus.
4. Nesinešiok ginklų.
5. Negerk alaus ar kitų svai 

gajų.
6. Stenkis gauti geresnius 

laipsnius mokykloje; jei neturi 
darbo, paalatenk gauti.

7. Nevažiuok vogtu automo
biliu.

8. Klausyk (visų įstatymų.
9. Lankyki bažnyčią.

10, Gerbk savo tėvus.
M I »
MIRĖ ORKESTRO 

DIRIGENTAS

Buvęs Chicagos Simfonijos 
Orkestro dirigentas Desire De- 
fauw, 74 m. amžiaus, mirė Ga- 
ry mieste. Buvo belgų kilmės,

STUDENTAS MIRĖ
Automobilio nelaimėj sužei

stas studentas Frank L. Black, 
23 m., kurio gyvastį laikinai 
dicinos studentai, perpjaudami 
buvo išgelbėję: jo kolegos me- 
jo gerklę ir sudarydami angą 
alsuoti (katastrofa jam buvo 
užblokavusi oro takus), visdėl- 
to vėliau ligoninėje mirė.. r
KALĖJIME UŽ NEGIMUSIO 

ŽUDYMĄ

Dr. Harry Menton, 48 metų 
amžiaus, nuteistas nuo 4 iki 14 
m. kalėjimo už tai, kad padarė 
abortą 42 m. amžiaus moteriai 
Emestine Schulz, kuri praslin
kus 6 dienoms po to mirė ligto
linėje. Tam gydytojui jau 1954 
m. buvo atšauktas leidimas

orkestrui vadovavo 1943—1947 { verstis medicina, kadangi jis 
metais. buvo nuteistas už narkotiįcus.

I

Neseųįai išėjo iš spaudos to prašymo iš Sibiro. Visi vois-
gausus žiniomis informacinis 
leidinys “Chicago’s How to Do 
It Guide 1960—1961”. Išleido 
Back of the Yards organizaci
ja- Kaina 50 et., 100 pusi. Čia 
yra smulkios žinios apie Chica
gos miesto meno galerijas, mu 
zėjus, miesto stebėjimo punk
tus, parkus, zoologinius sodus, 
gėlynus, atletikos vietas, sta
dionus, restoranus, klubus, šo
kių vietas, viešbučius, 'bibliote
kos, geležinkelio ir kitas sto
tis, garažus, radijo ir TV sto
tis, kolegijas ir universitetus, 
bažnyčias, kelius, pašto zonas, 
valdžios ir kitas įstaigas, ligo
nines ir įvairias kitas reikalin
gas įstaigas. Gale paduodama 
gatvių vadovas — kaip susi-, 
rasti reikiamą gatvę, šį vado
vą galima gauti (nusiuntus 50 
et.) adresu: Livingston and 
Associates, 218 E. Ontario St., 
Chicago 11, UI.
PIKETUOJA KONVENCIJĄ

Vadinamieji civilinių teisių 
rėmėjai piketuoja respublikonų 
konvenciją, siekiant, kad res
publikonai ir jų išrinkti kandi
datai priimtų stiprius, piliečių 
teises, ginančius . rinkiminės 
platformos nutarimus. Piketuo 
tojams vadovauja negrų vadai, 
jų tarpe ir baptistų ministeria 
Martin Luther King, kuris 
Montgomery (Ala.) vadovavo 
autobusų boikotui.
SUSPENDUOTAS SAVAITEI 

UŽ KRITIKAVIMĄ

Policijos kapitonas Louis A. 
Capparelli suspenduotas savai
tei už tai, kad kritikavo Chica
gos policijos superintendentą,

1 kam jisai įvedė žvalgybą, kuri 
seka policijos tarnautojus. Taip 
gi jis buvo nepatenkintas, kam 
sekamas jo telefonas. Superin
tendentas pareikalavo pasiaiš
kinti. Trijų asmenų drausmės 
komisija rado kapt. Capparelli 
kaltu ir jį suspendavo.
OPERA RUOŠIA BUSIMUO

SIUS DALYVIUS

Chicagos Lyrinė Opera pra
dėjo rūpintis sužadinti didesnį 
susidomėjimą operos pastaty
mais ateinančiose kartose. Da
lis biletų atidedama mokslei
vijai Ir studentams; Didesnis 
jų skaičius bus įleidžiamas į 
generalines repeticijas.
Perskaitę "Draugė", duoki* 
te ji kitiems pasiikaityti.

tų prašymai patenkinti, jeigu 
tik buvo įsitikinta, kad prašo
ma ne spekuliacijai ir buvo pri 
dėti receptai.

— Leonora Kaulin.vtė ir Ger
trūda J&kuskytė, Philadelphia, 
Pa., išvyko lėktuvu atostogų į 
Bermundą.

— Šv. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčią, Camden, N. J., 
gražiai aprašė Catholic Star 
Herald liepos 8 d. laidoje. Ko
respondentui parapijos admini
stratorius kun. T. II. Sharkey 
pastebėjo, kad lietuviai išvyk
sta iš šio rajono, kurie kaip 
katalikai yra pavyzdingi.

— Vincas Kazlauskas, Los 
Angeles Katalikų Federacijos 
pirmininkas, su keletą kitų atei 
tininkų išvyksta į Chicago, III., 
dalyvauti ateitininkų Kongre
se. Chicagoje mano būti apie 
mėnesį ir aplankyti savo gimi
nes bei pažįstamus.

,— Dr. ir Onos Jurgilų, Los
Angeles, Calif., dukrelė išvyko 
studijuoti medicinos mokslų į 
Vokietiją. Ji ten studijuos ke
letą metų.

— Juozas Ir A<Flė Velykiai,
Miami, Fla., atvyko atostogų 
į Los Angeles, ir sustojo pas 
savo pažįstamus Shilalas. Ve
lykiai planuoja persikelti į Los 
Angeles gyventi.

— Mirė Marija Endriukaitie- 
nė, Jurkūnienės mamytė, 86 m. 
amžiaus, tremtinė. Liepos 19 
d. iš šv. Kazimiero bažnyčios, 
Los Angeles, Calif., buvo pa
laidota Kalvarijos kapuose. Li
ko dr. Jurkūno šeima ir dvf 
dukterys Lietuvoje. Velionė (bu 
vo prisiglaudusi prie Jurkūnų 
šeimos ir savo dukrelės rūpes
tingoje priežiūroje baigė savo 
tremties dienas.

— I>eopoklas Ir Marija Iš
manai, ųeseniai atvykę iš Vo
kietijos, įsikūrė Los Angeles 
mieste ir čia jan baigia susi
tvarkyti.

VOKIETIJOJ I— Euebecka*. Apylinkės pir 
mininkul P. Kotkiui išvykus, } 
valdybą įėjo pirmoji kandida
tė F. Gudavičiūtė. Valdyba iš 
naujo šiaip pasiskirtė pareigo
mis: VI. Kleveška — pirm., F.
Gudavičiūtė — sekr., H. Ensi-*•nas — ižd., Steponė Stungurys 
ir Br. Medelinskas — nariai. 
Apylinkė gsvo ii Kanados J. 
Giedraičio piniginę pąšalpą, ku 
rią išdalijo ligoniams ir sene
liams.

Valdyba nutarė siųsti aavo

t

proga laikė iš JAV atvykęs avė 
čias dr. G. (Valančius.t

Pirm. E. Simonaitis įteikė 
nariams išleistus vokiečių kal
ba atsišaukimus ir ragino juos 
įteikti įtakingiems vietos as
menims ir organizacijoms. Jis 
pats tokius jau įteikęs Hems- 
bacho burmistrui, katalikų ir 
evaneglikų klebonams, SPD ir 
CDU lyderiams.

— L. B. Vokieti,įos Krašto 
Tarybos suvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 27 — 28 d. Huetten- 
felde.

— Dr. J. Grinius, buvęs Vo
kietijos Krašto valdybos na
rys, nuo liepos 9 d. pasitraukė 
iš šių pareigų. Į valdybą įėjo 
pirmas kandidatas St. Vykintas. ,

PRANCŪZIJOJ

— Paryžiaus Ateitininkų 
Draugovės susirinkimas. Lie
pos mėn. 7 d. įvyko Paryžiaus 
Ateitininkų Draugovės visuoti
nas . susirinkimas. Laike šio 
susirinkimo išrinkta nauja drau 
govės valdyba, kuri yra sekan
čios sudėties: B. Venskuvienė

■apsigyvens t Los Angeles mies
te.

DĖMESIO!
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

Chicagos Apskrities PIKNIKAS 
T. v , ... .... . , įvyksta sekimdienį, liepos SI d.,Kaneauskus išlydėti atvyko įį Marijonų soduose, Ctarendon gausus būrelis draugų ir pažį- Hills, Iii.

štamų. Atsisveikinant su išvyk Autobusai išeis sekančia tvar
ka:

MARQUETTE PARK — 12 vai. 
nuo Gimimo Panelės Švč. bažny
čios. Biletus gauti pas P. Dubins- 
kienę, 6605 S. Fairfield Avė., Tel. 
RE 7-0934,

BRIGHTON PARK — 11:30 v. 
nuo Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. bažnyčios. Biletus įsigyti pas i. Kerulį, 2421 W. 45 St Telef. 
YA 7-2072.

BRIDGEPORT — 12 vai. nuo 
Šv. Jurgio bažnyčios. Biletus įsi- 

X1 , x . ...... i gyti pas M. Jaunienę, 3315 So.
gai atkeršyti lietuvių skriaudėjams Emerald Avė. Tel. YA 7-3158 ir 
bolševikams — patraukia kiek-J Pas j Želvienę, 3253 S. Green 
vieno lietuvio širdį. Tai yra šau-| gt -peĮ yj 2-7838
niausią lietuvio rašytojo giesmė ‘ CICERO — 12 vai. nuo šv. An- 

, tano bažnyčios. Biletai gaunami.... p Dvilaitiemę, 1413 S. 49 Ct.
Tel. TO 3-6775 ir pas

Zakarienę, 1616 S. 49th Avė. 
Tel. TO 3-5739.

WEST SIDE — 12:10 nuo Auš
ros Vartų bažnyčios. Biletai gau
nami vietoje — autobuse.

stančiais, Kirstukas padarė ke 
lėtą nuotraukų, o J. zGi1vydis

VYTAUTO ALANTO

įdomiausias romanas
TARP DVIEJŲ ' 
GYVENIMŲ

Stipria intriga, ryškiais charak
teriais, patriotine idėja — planin-

gynėjų partizanų ir partizanių žy 
gius.

462 psl. Kaina $4.50 dol.
Išleido TJet Knygos Klubas. 

GauVama DRAUGE 

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

PADĖKA
Brangūs Tėvų Marijonų Rėmėjai,

Laimingai užbaigus Lietuvių Dienos minėjimą liepos 4 d. 
— pirmininkė, L. Pabedinskas Marianapolyje, Tėvai Marijonai ima šią progą viešai padėkoti 

1 lietuviškai visuomenei, organizacijoms ir jaunimui už skaitlin
gą dalyvavimą ir paramą jubilėjiniame minėjime. Nuoširdų 
dėkingiimą reiškiame gerbiamai dvasiški jai už atvykimą ir 
ypač kun. Jonui Bakianui, Woreesterio Šv. Kazimiero parapijos 
klebonui už atlaikytas iškilmingas šv. Mišias, asistuojant jo 
parapijos chorui po p. Nhuragio vadovavimu ir kun. V. Mar- 
tinkui iš Providenoe, R. I.,- už turtingą pamokslą pasakytą 
pamaldų metu.

— sekretorius ir R. Bočkis 
iždininkas.

ARGENTINOJE
— Buenos Aires demon3truo 

jamas filmas, kuris yra susuk
tas naudojantis natūraliais sa
lų vaizdais. Filmo turinį suda
ro natūralus žmonių gyveni
mas: jų vargai ir tūpesčiai. Fil 
mų žmonės paimti tokie, kokie 
jie yra gyvenime, nesinaudo
jant jokiomis dekoracijomis, 
nei dažais. -

Didelį įvertinimą reiškiame D. G. Jonui D. Adams, Rep. 
iš Connecticbt už jo įdomią kalbą ir visiems artistams už gra
žiai išpildytą meninę programą.1. fLietuvi^ Diena sėkmingai pavyko irgi dėka Marianapolio 
Geradarių, kurie paaukojo savo užsitarnautą poilsio laiką dirb
dami Lietuvių Dienos paruošimui ir pašvęsdami visą liepos 4

Tarp veikiančių asmęnų yra d- ivairiems minėjime patarnavimams, 
ir lietuvių kolonijos Andrius 
Ramanauskas, vyriausiame vaid 
menyje, Nolikaitienė su jos 
jauniausiąja dukra, Kazakevi
čius ir kit.

Filme girdėti ir keletas lietu-

Vakare 6 vai. įvyko 5 dovanų traukimas, kurias laimėjo 
iš eilės: 1. Antanas Ranni. 2. Kun. Matutis iš New Haven, 3. 
Al Ashmanskas iš Dorchester, Mass., 4. Deanna Bolles iš 
Avon, Conn., ir 5. Juozas Jasulevič iš Waterbury, Conn.

Tėvai Marijonai, dėkingumo ženklan už Geradarių paro- 
, dytą nuoširdumą, kasdien prisimena visus Marianapolio Tė

viškos dainos melodijų akorde- j mėjus savo maldose ir mielai juos kviečio, toliau bendradar- 
onu įgrotų Vytauto Cibavičiaus | biauti. ' . •
(‘kTrintetn”^dvinUOtUH mergaičių Tėvas Juozas Dambrauskas. MIC'kvinteto , kurj sudarė: Liuct- Marianapolio Vyresnysisja Paliulionyte-Vedegienė; Ire
na Veličkaitė - Slmanauskienė,
Graciela Bukevičiūtė, Jane Na 
vikaitė ir Marytė Cirkštaitė.

Ryšium su to filmo premje
ra, ištraukos buvo demonatrtio 
jamos ir per televiziją liepos 5 
d., kur buvo pakviestas daly- ■ 
vauti lietuvių jaunimo vokah , 
nis mišrus vienetas, be išvar 
dintų asmenų dar papildytas.
Onute Masiulytė, Algiu Les- 
niausku, Jurgiu Paliulioniu, Vy j 
tautu Rastausku ir Rymvydu,
Cibavičium, kurie per televizi- '

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Modernitkiaasia lietuvių baldų krautnv* Chicagoje

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, Usimokė- 
jimai iki 3-jų metų. Europos Ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizljoa, šaldytuvai ir visa narnama ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — . 
FURNITURE CENTER, INC.

Naujas adresai: 3207 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Krautuvė atidaryta pirmad. Ir ketvirtad. 9 v. ryto 11d 9 v. vak. 
Kitom dienom nuo 9-6 vai. Liep. ir rugp. mėn. aekm. uždaryta.


