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Belgija palaipsniui traukiasi iš Kongo
Belgų kariniai daliniai ir 

Katangos provincija
Belgų kariai dar pasiliks Katangoje

LEOPOLDVILLE, Kongo. — Belgijš vakar pradėjo išves
ti 15 procentų savo karinių dalinių iš Kongo, bet nepalieka at
siskyrusios Katangos provincijos.

1,500 iš 10,000 belgų kareivių Thraston Morton Hnfh Scott Leonard Meads Alcorn Frcd Scribner

Nhcono strategija — Cia yra penkių vyrų nuotrau koa, kurie paskirti Ričardo Nixono paruošti pre
zidento rinkimines kampanijos strategiją. Šen. Morton yra respublikonų partijos pirm., o sena^ 
tonus Scott, Hali ir Alcorn yra buvę pirmininkai. Scribner yra iždo Vicesekretorhis. (UPI)

Kaina 7 centai

pradėjo skristi t lėktuvais na
mo. Daugumas yra atsarginiai, 
pašaukti praėjusį savaitgalį pa
dėti išgelbėti baltuosius nuo 
kongieėių kareivių maištininkų 
užpuolimų.

Dalinis kareivių dalinių išve
dimas nepatenkina Kongo prem
jerą Lumumbą ir jo žymiausius 
rėmėjus kongieėių vyriausybėje.

Lumumba Jungtinės Tautose 
New Yorke užvakar naktį pa
sakė, kad JT kariniai daliniai 
tuojau turi būti pasiųsti į Ka
tangą palaikyti tvarką, pakvie
tus provincijos premjerui Moise 
Tshombe.

JT kariuomenė Konge
NEW YORKAS. — Jungtinės 

Tautos ir Kongo pasirašė sutar
ti. j°g Jungtinių Tautų kariniai 
daliniai pasiliks Konge, kol tai
ka bus ‘pilnai įvesta”.

Konge dabar esą apie 10,000 
Jungtinių Tautų kareivių.

Nepaprastos iškilmes Miunchene
Sekmadienį kalbės popiežius Jonas XXIII

MIUNCHENAS, Vokietija. — Šimtai tūkstančių maldinin
kų pirmadienį dalyvavo 37 Tarptautinio Eucharistinio kongre
so mišiose 103 bažnyčiose šiame Bavarijos mieste.

Specialūs traukiniai vežė mal-, —
dininkus į Miuncheną iš viso pa-

Vaikai dirba įmonėse
BUDAPEŠTAS, Vengrija. —

Daugiau kaip 60.000 Vengrijos £
mokyklinio amžiaus vaikų ūmai

Užsienių politikos strategija — Demokratų partijos nominuotas 
į prezideptus John F. Kennedy kalbasi su Adlai Stevensonu Ken- 
nedy vasariniuose namuose Hyannis Port, Mass. Jie aptarė už
sienių politikos klausimus, ir Stevensono rolę rinkiminėje kam
panijoje. . (UPI)

Rusai pagavę JAV "šnipą"
Gavęs apie Rusijos sviedinių ugniavietes informacijųB MASKVA. — Rusai vakar teigė, jog jie sučiupę amerikie

čių šnipą, kuriam, girdi, buvę įsakyta sužinoti apie Rusijos 
tarpkontinetinių balistinių sviedinių ugniavietes ir aviacijos gy nybos įrengimus.

Vyras buvęs atpažintas kaip 
V. M. Slavnov, bet saugumo ko
mitetas nieko nepranešė apie jo 
tautybę. Jis buvęs sučiuptas bir. 
želio mėnesį, bandant perženg
ti pasienį į Iraną.

Kremlius sako, jog Slavnov 
specialiai buvo lavinamas ame
rikiečių žvalgybos mokyklose 
Limburge ir Fuessene, vakarų 
Vokietijoje, vadovaujant Har- 
per, Uhlmann, Holday ir kitiems | 
amerikiečių agentams. •

Saugumo komitetas pareiš
kęs, Slavnov buvęs apgyvendin
tas Leningrade ir rinkęs ir per
davęs svarbių informacijų apie 
gynyt)0s ir pramonės įrengimus 
Rusijoje.

Maskva pranešė, jog Slavno- 
vui buvę taipgi pavesta gauti 
rusų pasų, asmens tapatybės 
kortelių, partijos ir jaunimo or
ganizacijos nario biletų, besi
ruošiant ateities “šnipinėjimo” 
darbams Sovietų Sąjungoje.

Jis taip telkęs “svyruojan
tį elementą” rusų visuomenėje, 
kad galėtų gauti informacijų 
ir išplatinti antisovietinės lite
ratūros, — pranešė Sovietų Są
jungos saugumiečiai.

Mirė profesorius 
K. Jablonskis

OKUPUOTA LIEAUVA. — 
Radijas pranešė, kad liepos 29 
d. mirė Vilniaus universiteto 
profesorius Kostas Jablonskis,' 
istorikas. Buvo gimęs 1902 m. 
rugpiūčio 23 d. Mintaujoje. Gim 
naziją baigė Panevėžy. Teisės 
mokslus išėjo Maskvos univer
sitete. 1920—5 m. buvo Valsty
bės archeologijos komisijos na
riu, buvo surinkęs didelę titna
ginių dirbinių kolekciją. Buvo 
Kauno apygardos teisėju. 1938 
m. buvo paskirtas į Valstybės 
Tarybą. Yra išleidęs visą eilę 
didelių mokslo darbų.

Prof. Kastas Jablonskis 
sunkios ligos mirė Vilniuje

3Saugumo pareigūnai dar pri
dėjo, kad "surastos dvi slėptu
vės, kuriose Slanov laikė 
dvi nešiojamas radijo stotis, 
kodą, amunicijos, suklastotų 
dokumentų ir žvalgybinių įtai
sų, gautų iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių centro žvalgy
bos”.
NAUJAUSIOS 

ŽINIOS
— Vakarų Vokietijos kancle

ris Adenaueris ir Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle sutarė 
prašyti Šiaurės Atlanto sąjun
gos (Nato) narių perorganizuo
ti šią sąjungą.

— JAV valstybės departa
mentas sovietų diktatoriaus Ni
kitos Chruščevo siūlymas paves
ti sekančiai Jungtinių Tautų ge
neralinei asamblėjai svarstyti 
nusiginklavimo klausimą skai
to išsisukinėjimu. Juk tam tiks
lui yra sudarytos komisijos.

— Sovietų vyriausybė davė 
vizas JAV lakūno Powers žmo
nai, tėvui ir motinai jį aplanky-

Toliau Maskva pasakoja, jog ti. Jo byla Maskvoje bus pra- 
“pas Slavnovą rasta svarbi in- dėta rugpiūčio 17 dieną, 
formacija ir keli asmeniniai do- Valstybės departamentas bi- 
kumentai, pavogti iš Rusijos jo, kad lakūno Powers smege- 
piliečių atiduoti amerikiečių nys perplauti ir jis gali pasaky- 
žvalgybai”. | ti neįtikėtinų dalykų sovieteų

JT nusiginklavimo' 
klausimas

NEW YORKAS. — t>r. Luis 
Padilla Nervo iš Meksikos, Jung 
tinių Tautų nusiginklavimo ko-

nos yra pavergtos komunistų.
_ . . Sekantį sekmadienį į Eucharis-šių metų vasaros atostogų me- Unjo ko Q ,škilmes ,aukia. 
tu jie dirbs įmonėse. Tai prane
šė Budapešto laikraštis “Esti

atrado “meilę fiziniam darbui”.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Dagas Hammarsk- Hirlap”. 
joldas labai susirūpinęs dėl 
sprogstamosios Katangos situa
cijos. Dėl to jis suvėlino savo 
išvykimą į Pietų Afriką, lauk- . .damas grįžtant iš Briuselio «-,>• programos metu,vo politinio patarėjo Hendrik Penėjo, kad Sovietų Sąjungo- 
Wieshoff. ’ esą ivesta eilė pasaulietiškųšvenčių. Radijas pranešė, kadDagas Hammarskjoldas šių- §juo meįu okupuotoje Lietuvo- 
siąs Jungtinių Tautų vicesekre-' je yra įvestos šios šventės: “žie

ma daugiau kaip milijonas as
menų. Tą dieną popiežius Jo-

Pasaulietiškos šventės
MASKVA. — Maskvos radi-

nas XXIII pasakys kalbą per misijos pirmininkas, paprašė 
Vatikano radiją kongreso daly- tarptautinės organizacijos na- 
viams. rius susirinkti rugpiūčio 15 dte-

Nors komunistai neišleido iš 
pavergtų kraštų žmonių į Tarp
tautinį Eucharistinį kongresą, 
bet grupės iš už geležinės už-

ną apsvarstyti ginklų klausimą.
Dr. Padilla Nervo pasiuntė 

laiškus visoms delegacijoms. Jis
dangos — daugumas pabėgusių, krečia. nusiginklavimo ko-

PO

torių Ralph Bunche į Katangą 
pagelbėti išspręsti klausimą.

Lumumba, išskrisdamas va
kar iš New Yorko namo, pavar
tojo seną savo reikalavimą, kad 
Belgijos kariniai daliniai tuojau 
apleistų Kongą.

mos šventė”, “Pavasario šven
tė”, “Medžių sodinimo šventė”, 
“Sėjos darbų užbaigimo šven
tė”, “Derliaus šventė”.

Kuba ir Jugoslavija 
pasirašė prekybos

sutartį
BELGRADAS, Jugoslavija. 

— Kuba ir Jugoslavija užvakar 
pasirašė pirmąją prekybos, 
mokslinio ir kultūrinio bendra
darbiavimo sutartį.

Kuba eksportuos cukrų, neap
dirbtą odą, žemės ūkio gami
nius ir mineralus į Jugoslaviją, 
pasikeičiant jugoslavų pramo
nės daiktais. Sutartis pasirašė

• Kardinolas Spellmanas, New 
Yorko arkivyskupas, pirmadienį 
kalbėjosi 30 minučių su popie
žium Jonu XXIII. Kardinolas 
SpePmanas buvo nuvykęs į po
piežiaus vasarvietę Castel Gan- 
dolfo.

prieš keliolika metų iš savo 
gimtinių — susitiko mišiose ir 
kituose pobūviuose bei susirin
kimuose.

Panašias pamaldas Miunche
no bažnyčiose turėjo latvių, len
kų, slovakų ir ukrainiečių gru
pės

misijos posėdį, nes nusiginkla
vimo derybos dešimties valsty
bių Rytų — Vakarų komitete 
Genevoje nutrūko birželio 27 
dieną.

Sovietų diktatorius Nikita 
Chruščevas pasiūlė 82 Jungtinių 
Tautų organizacijos nariams

Diena buvo specialiai skirta! narstyti nusiginklavimą ir ki- tus klausimus sekančioje JT ge
neralinėje sesijoje, kuri busmoterims, pabrėžiant jų reikš

mę krikščioniškame gyvenime.
Šiandien bus pradėtos didžiau 

sios iškilmės, pabrėžiant Eucha
ristijos reikšmę pasauliui.

Sovietai nori save pateisinti
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje šiom dienom išėjo iš spau
dos pirmas tomas “Istorija di
džiosios mūsų tėvynės 1941— 
1945 metų karo”. Viso ši istori
ja turės šešis tomus,

Tass praneša, kad knygai me.
Raul Cepero Bonilla, Kubos pre- džiaga didesne dalimi yra paim- 
kybos ministeris, ir Nikola Min-! ta iš Vokietijos sovietų zonos, 
cev, Jugoslavijos finansų sek- Lenkijos, Čekoslovakijos, Bul- 
retorius. Nieko nepranešta, už garijos, Rumunijos ir Vengrijos 
kokią sumą pinigų bus prekiau- Į archyvų. Iki šiol nepaskelbti
jama tarp abiejų kraštų.

Atomo reikalai
BELGRADAS, Jugoslavija.

dokumentai neva nurodo, kokios 
priežastys privedė prie Hitlerio 

f ir Stalino 1939 metų nepuolimo 
pakto sudarymo. Dokumentais 
norima įrodyti' būk sovietų vy
riausybė, dėka provokacinės irJugoslavija ir Indonezija pa- dviltežuvėa vakariečių politikos, siražė sutarti bendradarbmnt, l buvn>, priven)ta >u
Hitleriu tarpusavio nepuolimo 
paktą.

Sovietų dviveidiškumas yra 
seniai ir gerai Vakarams pažįsta • šeši jugoslavai vakar iš- nias, taip kad be reikalo Mask- 

vyko į Kubą pagelbėti statyti va sau kvaršina galvą, norėda- 
universiteto centrą Sierra Maest ma savo žygius pateisinti, 
ra vietovėje. ,----------
—————————-----— > Lietuviškos vonias į toli

mus kraštus. Sanitarinių-tech- 
ninių įrengimų gamykla “Kait
ra” gauna nemažai užsakymų 
savo įmonei iš tolimų kraštų. 
Šiais metais gamykla pagamino 
820 vonių eksportui į Burmą, Is 
landiją, Afganistaną ir kitas 
užsienio šalis. (E.)

Maskvos tarno žodis
RYGA, okupuota Latvija. — 

Saugumo policijos viršininkas 
Vevers puola latvius užsienyje. 
Vėliau, kalbėdamas apie vidaus 
reikalus, jis pabrėžė, kad reikia 
būti atsargiems kalbant su už
sieniečiais, kurie gali būti šni
pai. Liepia saugotis užsieniečių, 
tačiau kartu liepia pasinaudoti 
užsienio giminių korespondenci-Į 
ja ir jos pagalba “demaskuoti 
be jokio gailesčio išdavikišką 
Latvijos emigrantų vadų cha
rakterį”. Ši jo kalba tilpo Lat
vijos komunistiniame laikrašty
je “Ciną”.

atominės energijos naudojime 
taikos reikalams (namų apyvo
kai).

KALENDORIUS
Rugpiūčio 3 d.: $v. Stepono 

kūno atradimas; Mangirdas.
Rugpiūčio 4 d.: šv. Dominin

kas; Gerimantas, Smilgė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 80 
l&ipsn., galimas lietus; rytoj 
daugiausia giedra, vėsiau.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 8:08.

Negrai studentai 
Maskvoje

MASKVA. — Vienas negrų 
studentas, pašalintas iš Mask
vos universiteto, pasakojo, kaip 
negrai traktuojami Maskvos 
universitete: “jie mušami, už
gauliojami ir diskriminuojami”. 
Jis pats iš universiteto buvo pa-

• Yeman neturi parlamento
Arabų Yeman valstybė neturi 
nei parlamento, nei pelitinių 
partijų.

pradėta rugsėjo 20 dieną.
Maskva siūlo nusiginklavimo 

klausimą įrašyti į JT generali
nės sesijos darbotvarkę propa
gandos tikslu.

Ieškomi saugumo
tarnautojai —

WASHINGTONAS. — Dingę 
du matematikai, dirbę JAV gy
nybos departamento nepapras
tai slaptoje agentūroje, vakar 
buvo ieškomi Meksikoje.

Dingę tarnautojai yra Bemon 
Mitchell, 31 metų, iš Eureka, 
Calif., ir William H. Martin, 29 
metų, iš Ellensburg, Wash. Abu 
gyveno Laurel, Md., netoli Ft. 
Meade saugumo būstinės.

Mitchell ir Martin paliko slap 
tą agentūrą birželio 24 d. ir iš
vykę atostogų. Jie turėjo grįž
ti tarp liepos 11 ir 18 d. Vals
tybės departamentui negalint jų 
surasti praėjusį savaitgalį, jis 
pasikvietė į pagalbą FBI ir Ma- 
rylad policiją.
Naujas Korėjos vadas
SEOULAS, Korėja — Adm. 

George W. Pressey rugpiūčio 13

Komunistinio “švieti
mo” darbas kaimuose

BUKAREŠTAS, Bulgarija. —
Pagal Bulgarijos komunistų 
partijos nutarimą, pradėta plati 
propagandinė akcija, kad įmonių darbininkai ir inteligentija d. pakeis adm. John A. Tyree,, 
pradėtų vesti socialistinį, atseit, JAV laivyno vienetų Korėjoje 
komunistinį “švietimo” darbą ' vadą. Tyree paskirtas į VVash-
kaimuose.

Kartu Bulgarijoje vedama 
plati akcija, akcentuojanti 
“mokslinį gyvenimo pažinimą". 
Visus, kurie pripažįsta ortodok
sų, musulmonų ar kurios kitos 
religijos ritualų būtinumą, bul
garų spauda, ypač provinciali- 
nė, vadina ‘progresyvios visuo
menės atmatomis".

ingtoną.
• Lietuviukas cirkas Kubanfi- 

je. Kubanėje su dideliu pasiseki
mu vyksta lietuviško cirko pasi
rodymai. Gastrolės sutraukė de
šimtis tūkstančių žiūrovų. (E.)

• 360 salų Bermuduose. Ber
muduose yra apie 360 salų.

• Šveicarijos gyventojų skai
čius yra pakilęs iki 5,243,00.

LENKIJOS JAUNIMAS 
NESIDOMI POLITIKA

Ateistinė propaganda turi dar mažesnį pasisekimą 
nei politinė

VARŠUVA. — Lenkijos ka- su bet kokia “politine srove”, 
talikų savaitraštis “Tygodnik tačiau priskaitą save prie Len- 
Powszechny" rašo, kad vakari- kijos “realistinės politikos” ats- šalintas už tai, kad protestavo nėję Lenkijoje šiuo metu yra tovų; gi 39 proc. pasisakė netu- 

prieš b’ogą 600 Afrikos studen- trylika vyskupų. rį iš viso jokios politinės pažiū-tų traktavimą.

• Islandijos prezidentas Aa-, _. .. . .4— r —24 metų amžiaus, ir rado,gpvi Aageirnaon pirmadieni per- kad; tik 12 aiJ.
rinktas ketvertams metams , kj 2,
prezidento post,. Ta, jau yra apibfldin0 kaip ne.
trečias ketvėrių metų terminas apibrtitus demokratus: 28 proc. 
kaip valstybės galvai. | pasisakė

Lenkijos jaunimas nesidomi ros. 
politika. Savaitraštis ‘Polityka" O ateistinė propaganda turi 
apklausinėjo 3,000 jaunuolių, 15 dar mažesnį pasisekimą nei po

litinė: 78 proc. apklausinėtų jau 
nuolių pasisakė esą katalikai, 
ir tik 4 proc. pasisakė esą ateis
tai. Likusieji pareiškė, kad jie 
neturi nuomonės, arba neturi

neturį nieko bendro i susidomėjimo šiuo klausimu.

teisme.
Rumunijos vyriausybe _ Jnngtinfe, Amerikos Vala-

siūlo amnestiją, bet. . . ‘J’’* apgailestauja, kad Sovie- J tų Sąjunga nenori dalyvauti JTBUKARESTAS.Rumunija. — 
Rumunijos vyriausybė yra eko
nominiuose sunkumuose. Norė
dama pasipinigauti, ji siūlo am
nestiją visiems, kurie laike 60 
dienų atiduos auksą bei užsie
nio valiutą valstybiniam bankui.

nusiginklavimo komisijos posė
džiuose, o iš 82 Jungtinių Tau
tų organizacijos narių generali
nės asamblėjos nori padaryti 
maskaradą.

— Viceprezidentas Nixonaa 
vakar išskrido į savo gimtinįKainos, kurias valstybinis ban-į mieatą Whittier Calif., taipgi j 

kas moka už auksą bei užsienio Nevadąi Washingtoną ir Havavaliutą yra, savaime aišku, ofi 
cialos bei žemos.

1959 metų pradžioj keliems 
prekybininkams Konstancijoje 
buvo pažadėta, kad jokios by
los nebus keliamos tiems, kurie 
atiduos auksą vyriausybei. Pre
kybininkai, kurie atidavė auk
są. buvo palikti laisvėje... iki 
1960 metų sausio ir vasario 
mėn.,' po to jie buvo suimti ir

jų rinkiminės kampanijos tiks
lu. Jis pareiškė nepasitenkinimą 
senatoriaus John E. Kennedy 
kampanijos taktika, nes jis dau. 
giau lendąs J asmeninius reika
lus, o ne į esminius dalykus.

— Senatorius John F. Ken
nedy vakar susitaikė su Har- 
ry Trumann ir pranešė, jog bu
vęs JAV prezidentas pažadėjęs

nubausti nuo 5 iki 20 metų ka- savo pagalbą Kennedy kampa- lėjimo. I rijoje į Baltuosius Rūmus. Jis
taipgi pasakė, jog tikisi aplan
kyti Trumaną Independente,OKUP. LIETUVA — Liepos 

15 d. Vilniun atvyko 70 studen
tų ir studenčių, studijuojančių 
Maskvos aukštesniosiose mokyk
lose. Atvykusiųjų tarpe: Albani
jos, Bulgarijos, Lenkijos, Korė
jos, Vietnamo. Kinijos, Italijos, 
Ispanijos, Sirijos ir Jungt. Ara
bų Respublikos studentai. Jie 
viešėjo Vilniuje 2 dienas, susipa
žino su kai kuriomis to miesto 
įdomybėmis ir lankėsi operoje
.Pilėnai' (E.)

Mo., šį mėnesį.
( — JAV valstybės departa

mentas vakar pareiškė, kad 
amerikiečių kariniai daliniai pa
siliks vakarų Berlyne, nors da
ro spaudimą pasitraukti iš ten 
rusai ir rytų Vokietijos komu
nistai.

— Naujas pietų Korėjos par
lamentas susirinks rugpiūčio 15 
dieną. Neramumai apmaldyti.
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BALTUOS J f ROS TUNTO 
STOVYKLA

Baltijos Jūros tunto stovykla 
prasideda rugpjūčio 6 d. pas p. 
Bastį, Pewaukee, Wisc. Stovyk
los paruošiamieji darbai vyksta 
pilnu tempu ir pareigūnai rūpi
nasi, kad esminiai stovyklos rei
kalai, maitinimas, saugumas, 
sveikatos priežiūra, būtų pilnai 
sutvarkyti. Taip pat tvarkoma 
programa ir užsiėmimai. Stovyk 
loję planuojama paskatinti kiek 
vieną skautą pažengti vienu pa
tyrimo laipsniu pirmyn. Van
dens užsiėmimams bus penki 
burlaiviai, du guminiai plaustai, 
baidarės ir kitos priemonės. 
Kiekvienas jūrų skautas gaus 
pabūriuoti ir pasidžiaugti van
dens sportu patyrusių vadovų 
ir instruktorių priežiūroje.

-Be kitų stovykloje bus šie pa
reigūnai: viršininkas — j. ps. 
Eug. Šimaitis, kapelionas — j. 
pa. kun. Jonas Raibužis, SJ, ko
mendantas — v. v. Mikas Maks
vytis, uosto komendantas ir bu
riavimo vadovas — v. v. Algi
mantas Š’apkauskas. Šio vado
vo griežtoje priežiūroje yra 
uosto ir maudykloje saugumas 
ir plaukimo mokymas nemokan
tiems. Ūkio vedėju yra v. v. Ju
lius Butkevičius, o kasininku — 
vaJL Šarūnas Tauras. J. ps. 
Bronius Juodelis darbuojasi Či
kagoje, kad paruošus tinkamą 
patyrimo laipsnių programą 
•tovyklai.Tėveliai ir svečiai yra ypatin
gai kviečiami atsilankyti sto
vyklai rugpjūčio 20—21 dieno
mis. Į stovyklą galima vykti US 
41 keliu iki Wisc. 100, pasisuk
ti į kairę ir važiuoti iki US 16 
ir vėl į kairę, tada žiūrėti užra
šų šalia kelio, nurodančių išsi
sukimą į Pevvaukee. Važiuoti 
per Pewaukee, o nuo ten bus 
išstatyti kelrodžiai į stovyklą.

ES
MŪSŲ SVARBIAUSIAS 

DARBAS
Kažkas yra išsireiškęs, kad 

greit ateig laįkas, jog turėsime 
vadovus, o neturėsime skautų. 
Tačiau laikas bėga, o turime 
jaun. skautų tiek, kiek mes no
rime, tik dažnokai pasigendame 
tinkamų bei pasišventusių va
dovų.Mūsų jaunimas yra gyvas ir 
turi norą dirbti, tik mes jiems 
nepatingėkime padėti. Ne deja
vimų ar kalbų mums reikia, o 
tikro ir nuoširdaus darbo su

jaunimu ir ypač su jauniausiais.
Dažnokai mes kalbame ir pri

simename, kaip atrodė skautai 
Lietuvoje. Tačiau šiuo metu tai 
tik gražūs prisiminimai iš mū
sų jaunystės dienų. Dabar mes 
turime kalbėti jaunimui supran
tama kalba, t. y., pažinti jų gy
venimą ir aplinkybes, kuriose 
jie gyvena bei dirba ir iš čia 
pradėti su jais darbą. Jeigu mes 
neįeisime į jų padėtį, juos nepa
žinsime, veltui mūsų norai ir 
pastangos. Anksčiau ar vėliau 
vieni ir kiti nueisime savais ke
liais.

Šiandien ne tas yra didelis 
skautas ar vadovas, kuris moka 
kritikuoti, intriguoti, kitus ap
kalbėti arba priminti kitiems, 
kad jis buvo ir yra žymus va
dovas, bet tas yra vertas dėme
sio vadas, kuris vedasi paskui 
save gražų ir gausų būrį jaunų 
lietuviškų širdžių, kuris nors ir 
labai pamažu, bet vistik įskie
pija jaunimui gražesnių lietu
viškų — skautiškų minčių žiups 
nelį.Kas gi yra naudingesnis skau. 
tų sąjungai, ar senis vadovas, 
kuris ir dabar rūpinasi skauty- 
be daugiau negu kiti, arba vado
vauja draugovei geriau negu 
jaunas vadovas, kuris tik nori 
pasiimti vadovybę ir tuo visas 
jo darbas baigiasi. Arba kas 
yra naudingesnis — jaunas va
dovas, gerai ir nuoširdžiai dir
bąs su vienetu, ar senas vado
vas, kuris tik gyvena senais 
prisiminimais, nori visus kriti
kuoti, o nesiima konkretaus 
darbo. Aišku, kad šiuo atveju 
jaunas yra naudingesnis. Man 
atrodo, kad mums turi būti ly
giai brangus ir vyresnis vado
vas, pav., koks ors s. Kaunas 
ar s. Tallatkelpša, kuris visą 
savo sielą įdeda skautiškan gy
venimam lygiai geras ir, pav., 
s. Banevičius, kuris, būdamas 
13—15 metų, turėjo vieną iš ge
riausių Vokietijoje — Schein- 
felde draugovių. Taigi nevertin
kime vadovų ar skautų pagal 
jų amžių, o vertinkime pagal jų 
įdedamą darbą ir nuopelnus 
skautybei.

Esame rinkimų išvakarėse. 
Mūsų sąjunga bus tuo stipres
nė, kuo ji turės daugiau kandi
datų, išstatytų rikimams, ir kuo 
daugiau turės rinkėjų — bal
suotojų. Į rinkimus eikime žiū
rėdami su skaisčiomis akimis 
padėti mūsų sąjungai išlikti 
stipriai, gyvai, vieningai.

1909 insuuo: 1960

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — #75,000,000.00 

Atsargos Fondos #6,500,000.00

Ju»tln Mackiewich, Chairman of the Board 
Ju*tin Mackicvvich -Jr., President

FREE PARKING

ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA

LSB ir LSS Atlanto rajonas 
rugpjūčio 27 ir rugsėjo 5 d. ren
gia skautų-čių stovyklą, Wor- 
cester County, 4-H Camp, North 
Spencer, Mass., tai 12 mylių nuo 
VVorcesterio, važiuojant 122 ke
liu iki Paxton, o ten į kairę 31
keliu, einančiu į Spencer.»

Stovykloje stovyklaus vilkiu
kai, skautai, skautai vyčiai tri
jose atskirose stovyk’ose su 
atskiromis vadovybėmis ir prog
ramomis. Vilkiukai stovyklaus 
nameliuose su lovutėmis ir čiu
žiniais, taip, kad jiems nei pa
lapinių, nei lovų į stovyklą vež
tis nereikės. Skautės, vyr. skau
tės, o tąip pat skautai, skautai 
vyčiai stovyklaus palapinėse ir 
turės atsivežti lovutes ir visus 
kitus stovyklinius reikmenis. 
Skautams ar skautėms susirgus, 
juos prižįųrėa uolątinis tos 
stovyklos daktaras.
(Stovykla, 550 Žalgirio mūšio 

sukakčiai paminėti, yra pava
dinta “Žalgiriu”. Išskyrus paukš 
tytes, kurios turės savo stovyk
lą kiek anksčiau, joje stovyk
laus visi Atlanto rajono skautai 
ir skautės. Mes kviečiame visus 
Atlanto rajono skautus ir skau
tes, priklausančius Rajono vie
netams ar skautaujančius pa
vieniai, dalyvauti “Žalgiryje”. 
Būdami lietuvių tarpe, kalbėda
mi lietuviškai, dainuodami lietu
viškas dainas ir girdėdami lie
tuviškus juokus, skautai sustip- 
pėją lietuvybėje.

Vykstantieji į stovyklą re
gistruojasi pas stovyklos virši
ninkus iki rugpjūčio 12 d., pri- 
siųsdami registracijos mokestį 
— 5 dol., pavardę, amžių ir 
skautišką laipsnį.

Įvairiais klausimais prašau 
kreiptis į vietos skautų-čių va
dovus arba tiesioginiai į stovyk
los viršininkus: skautų ir sk. 
vyčių — s. Petras Molis, 7 Map- 
le Street, Hopkinton, Mass., 
skautų ir vyr. skautų — ps. R. 
Molienę, vilkiukų — s. v. skl. 
Vladą Gedmitą, 50 Everton Avė. 
nue, VVorcester, Mass.

PRANEŠIMAS “BALTIJOS 
JŪRAI”

“Baltijos Jūros” tunto stovyk 
lautojai gali suvežti savo asme
ninį turtą (lauko lovutes, pata
linę ir kitus daiktus) į Jaunimo 
centrą, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, III., rugpjūčio 3 ir 4 
dienos vakarais nuo 5 iki 9. 
Daiktai turi būti aiškiai pažy
mėti stovyklautojo pavarde ir 
adresu. Iš Jaunimo Centro tur
tas bus gabenamas į stovyklą 
sunkvežimių, tuo palengvinant 
žmonių ir daiktų gabenimo į 
stovyklą darbą.

J. ps. Eug. Šimaitis 
Stovyklos viršininkas

Sktn. P. Nedzinskas 
NAUJA KRIVULĘ

Vyr. Skautininkas v. s. Al. 
Matonis išleido naują Krivulę, 
kurioje yra paskelbti Pirmijos 
bei Brolijos nutarimai, pakėli- 

| mai bei apdovanojimai ir Jūrų
skautų nuostatų įvedimas.
ENERGINGAS VIRŠININKAS

t įVasaros stovyklai vadovauti 
jūrų skauto tunto vadovybė 
paskyrė jauną ir energingą vir- 
šininką j. ps. E. Šimaitį.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

STANDAKh FBDERAl SAVINGS
į

AND LOAN ASSOClAtlON 
į* • OF CHICAGO •

4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 
b*-*" RHONt: Virtinio 7-114 1

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

Prez. Eisenhower plačiai Šypsosi 
boree netoli Colurado Springs,

berniukų skautų tarpe, jų Jam- 
Colo. (UPI)

PASIRODĖ NAUJAS 
BIULETENIS

Lietuvių Skautų Sąjungos 
katalikų dvasios vadovai pradė
jo leisti biuletenį, kurio nr. 1 
jau pasirodė. įžanginį žodį re
dakcijos vardu parašė S. kun. 
Vald. Cukuras,-LSS pirmijos 
dv. vadovas.

V. S. TĖVAS J. VAIŠNYS Į 
CAIJFORNIJ.>

Lituanicos tunto dvasios va-* 
das v. s. J. Vaišnys, tris savai
tes stovyklavęs Aušros Vartų 
ir Lituanicos stovyklose, ke
lioms savaitėms išvyko į Cali- 
forniją. t

IŠVYKO ATOSTOGŲ
Kernavės Tunto vadijos narė 

ps. Laima Luneckienė su • šei
ma išvyko dviems savaitėms 
atostogų.

L V. S. Ramovės Clevelando 
skyriui už Pereinamosios Taurės 
įsteigimą Clevelando-Toronto tarp
miestinių lengv. atletikos rungty
nių laimėtojui;

Ohio Lietuvių Gydytojų Drau
gijai už Pereinamosios Taurės pa
skyrimą Š. Amerikos Lietuvių 
Lauko Teniso Komandinių Pirme
nybių nuaglėtojams;

Tėvui Pauliui, O. F. M., Anta
nui Supronui ir kitiems torontie- 
čiams palydovams už Toronto 
sportininkų atgabenimą;

Danguolei Bart (iškaitei. Daliai 
Genmanaitei ir Elvyrai Vodopa- 
lienei už gražų gražių vaišių su
rengimą sportininkams:

Visiems dovanėlių aukotojams, 
žiūrovams ir kitiems vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjusiems prie

: šios šventės pra vedimo;
Toronto PPSK Aušrai, Toronto 

LSK Vyčiui, Clevelando LSK 2ai- 
j bui ir visiems sportininkams, va
dovams bei teisėjams dalyvavu
siems šioje šventėje.

Vid. Vakarų Sporto Apygarda

Sportininkai dėkoja

Vidurinių Vakarų Sporto Apy
garda ir Centrinis lengvosios At
letikos komitetas nuoširdžiai dė
koja už paramą ir pagalbą su
rengti sportines varžybas Da
riaus ir Girėno 27 metų žuvimo 
sukakčiai paminėti liepos 9 d.

A. L. B-nės Clevelando I-sios 
apylinkės valdybai už varžybų 
globojimą ir paskyrimą vienkar
tinių dovanų geriausiam lengv-1 
atletui ir lengvatletei;

ST3 ĮBSr
SOPHIE BARČUS

RUDUO VH1.BNDB
Višnu programos (g WOPA

AM 1490 Kilocycles KM 102-7 M( 
Kasdien: nuo pirmadienio Iki penk 
tadlenio 10-11 vai. ryte. šeštadienj Ir 

į sekmadieni 8:30 iki 9:20 vai. ryte 
Vakaruškos pirmadieni 7 vai. vak 

KaStinS: 7159 Ko. Mnplcwood Avė., 
Chicago 29. III Telef. HE 4-241R

Naujus ir vari automobilius 
parduoda

TONY BALAS — HE 4-8200
TONY PfET PONTIAC 

6617 S. VVestem, Chicago 86, III.

' M Ovl N*
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus iš 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075
ris Si fej. r t

NOW! f A

ASO/42 A* ONPREPADl 
SAVIN6S

Mfsctfv* Jsa. 1,19M
FREE ALUAAIMUMWANE 

WITH 8444 SS 06 MORB

ST. ANTHONY
■AVIMOS lt L O AM ASSTt 
1447 Je. 49rti Csort, Clesrs. M.

TU. Blthep 2-1347 
HOUMi MOKO A Y VMS

TVaSOAY, THUM4DAY, PB4MAT 
• *9 f

SATURDAY 9 «• t 
W«ONUOAY CU8I4

INSURID

lAi Daina to

Ti L inz, T?;
• Televizijos • Radijai,
• Fonografai • Plokštelės.
• Elektriniai virtuvės primaišai
• Elektr. laikrodžiai,
• Rašomosios mašinėlės,
• Radijo Ir TV lemputes,
• Visokios antenos,
• Baterijos e Dalys,
• Vėsintuvai — Vėdintu vai,
• Elektros lemputės

PARDAVIMAS-TAISYMAS

13321 S. Halsted St-CL4-5665|

DR. G. SERNER
UITUVIS AKIŲ CYDYTOJAS 

25 moty patyrimas
Tėti Y Arda 7-H939 

Pritaiko AJdnltm 
Kreivas Akio 

Ii taiso.
Ofisas Ir Akinių Dirhtvvi 

_ 754 WBST 35tfc STRSBT
ptedos: BOA 16 IU S, ano « fkf a 
Treč. uždaryta. Penkt h iešt 10_ 1

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą, 

į Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kamllun. Išskyrus trečlad. Ir šeštad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKEIES LIGOS
Pritaiko akintus

6322 South H'estern Avenue
Vai.: kHHillen 10—12 vai. Ir 7—B v. 
vak. šeštadieniais 10—I vai. Trečla- 
dlen. uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3229
Itez. telif. WAIbrook 5-5O76

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 Sbuth Ilamen Avenue
Kampus 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—K vai. vak. 

Šošt. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Ofiso telef. LAfayette 8-6648 
(lies. U Alhrisik 6-8648

DRAUGAS
THE LITMŲAMIAM DAILY FRIEHD

4645 Wert 6Srd 8k, Ohlca<o 29. Illinotg T«L LUdlov 5-05Ot

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, iloj knygoj atspausdinta i by the Lithuaniao Catholle 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. į Boc’y 
Virfelį Ir iliustracijas piešė Sės. PRKN”MRRaTA:
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25. ,m - ix« K’tur JAV Ir KanadojPinigus su užsakymais siųati 1-----

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CMesga M, IHteeta 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Entered aa Becond Class Matter Mareli 81, 1216. at Chloago, IHInoir 
_______ ________ Und.r the Act of March 8, 1878

U e m bar of the Catholle Press Aa’n 
Puhllshed dally eicept Hiindays and 
days aftsr Chrtatmas and EDoitsr

Preea

Matams
112.60 
110.0681100

RURHCRIPTION R A TĘS 
110 00 per year outslde of Chicago 
812.00 per year In Chicago A Cleevo 
810.00 per year In Canada 
Forvlgn 118.60 per year 
% meta 8 mšn i msn
*0.80 18.60

Ušstenyj*

Redakcija

*6.60
*• 60

*8.00
(8 60

taleostraipsnius „— ___
aeeaugo. Juos grąttna tik Iš anksto su. 

••■Metrą. OkeiMsa* UatMo eaSatns

. savo auoBSre Nesu naudotų 
anksto susitarus Redakcija u*

*1*0
*1.81

straipsnių 
•Ihtmų *«
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje? 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAS 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti:
“D K A U G E”

4545 W. 63r<l St., Chicago 29. UI.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

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

Tel. PRospect 6-1795 
2300 W. Mat St.. Chicago, IU. 

Oakley Mrdlcal Arta Bldg.
arba

434 Algona Avė., Elgln, Illinois 
Tel. OU'na 6-0333 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofino HE 4-5849, rez. HE 4-2334 ~
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 We»t lįst Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt pagal sutarti, 
aekm. uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, Ifikl. 1*11 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ilgos 

• 2454 We»t 71at Street
(71-os Ir Campoell Avė. kampos) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. V. 
Šeštad.: 9 v. r. — Iki 2 p. p. 
Trečiadieniais uždari ta

Tel. Ofis. VI 2-1484. Hcz. KE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8259 South Halsted Street

Vai. kasdien: 3—7 p. p.: penktad. 
2-—4 ir 6—8; šeštad. 1—4 vai. Treč. 
uždaryta.

Oflao telefonas — Blatu tp 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

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

Tel. ofiso HE 4-5738; Res. HI 6-3225

DR, $. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
(Bendra praktika Ir Alergija.)

2709 West 51 st Street
Valandos; pirm., antr., ketvtrt., penk. i 
2-9 vai. vak.; šeštad. 2-4 vai popiet
Ligonius priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA • BYLAITIS
Ncrvų-Smegenų Ligoa. Chlrurg. 

OAKLEY MED1CAL BLDG. -
2300 West 51st Street

Valandos šeštad. susitarus, skam
binti tik pirmad., antrad., ketvlr- 
tad., penktad., tik nuo 2—4, 6—8 
vai PRospect 6-1795. Rez. TRE- 
MONT 9-5890.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus Ilgos 
6817 South VVestern Avenue 
Tel. ofiso — KEpubllo 7-4900

oamy — GRovehlll 6-8161 
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., šeš- 
tad. 1-6 vai. p. o, trečiadieniais ui 
daryta.

D61 tikslaus priėmimo laiko (ap 
polntment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereiktu i 
Ovai lenkti

Rez. GI 8-0873 
l>r. Eisln.

Rez. HE 6-1670 
Dr. Batukas

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
DR. K. G. DALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
Valandos pagal susitarimą

6132 8. Kedzie Avė., HA 5-2670
Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-0001 

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija ir motery ligos
2454 West 7lst Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) »
Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta.

Atostogose iki rugpjūčio 21 d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2787 West 7lst St

Atostogose iki rugpiūčio 
8 dienos

Ofiso tel. TOvvnhall 3-0959 
\»mų-r«*zid. tel. PRuspcct 8-9081
DR. JANINA IAKŠEVICIUS

(JOKŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
5002 W. 16th St, Cicero. Illinois

Vai.: Kasdien 4-8 p. p., šeštad. 1.0-2 
p. p. Treč Ir kt. laiku tik susitarus

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. RE 7-S199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas; GRovehlll 6-1596

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 W. Marąuette Road

Valandos 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius. 

Tel.: REIIanee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS 'IR CHIRURGAS 

(I4<«tuv1a gydytojas)
8025 Weet 50th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo l-r-4 p. p.. 6:80-8:20 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-1202, rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS \

2454 VV'est 7lst Street 
(71st ir Ko. Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p. 
antrad ir -penktad 6-8 v v_________

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 Wmt 69th Street

Spec. ORTHOPEDlNftg LIGOS 
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad., antr., ketv, penktad. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6-8 vai.' v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir
kitu laiku susitarus telefonu.
_______ Telef. REpubUo 7-2286

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akla Ir pritaiko akintus 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. Caltfornia Avė. VA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečlad. ul- 
daryta šeštad. 10 v. r- Iki I į p

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 

Ofiso tel. REItance 5-4410 
Rez. tel. GRovehlll 6-0617

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

Treč tad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telef. CLlffside 4-2896 
tkzid. telef. IVAlbroofc 6-3088

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir specialia] 
chirurgija)

1724 Vt’eet 47th Street 
(Kamp. 47th ir S. Hermltage)

Vai : nuo 2 Iki 4 vai. Ir 6 iki 8 ▼. v. 
šeštad. nuo į iki 6 vaĮ,, ftskyr. sek.

Tel. ofiso TO 3-0939 
Res. tel. GA 3-6046

DR. FL. TALLAT KELPŠA
GTDTTOJA8 IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines Ilgos 
6002 Wcst 16th Street, Cicero, UI

Vai.: kasdien 6-8 p. m.. Aeštadlen. 
1-4 p. p. Kitu laiku ir trečlad. susi 
tarus /

DR. VYT. TAURAS
(Bendra praktika Ir moterų Ilgus)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas Ir rex. 2652 W. 5#th St

Tel. PRospect 8-1223 ar MA. 3-5671 
Ofiso vai.: Pirm. 7-9 v. v.. Antrad. 
Treč ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai, popiet, ih «ull< *ualtariniu 

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. QI 8-6194

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(7is» Ir 8o. Campbell Avė.)

Vai.; pirm, antr., ketv. Ir penkt 
nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8. Treč. Ir 
šešt. uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Ol.ymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th Str., Cicero 

Kasdien 1—1 vai. ir 8—S vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet
Atostogose rugpiūčio 1—21 d.

Telefonas — GRovehlll 6-282S

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKLAI.RIJA |r MOTERĮ
IjIGOS

2524 Weat 69th Street
Atostogose iki rugsėjo 6 d. 
Pavaduos Dr. V. Tauras

„ Tel. PRospect 6-0400
DR. ONA VAAKEVIAIUS

(VAŠKAS) >
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-š

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sek m 
tik skubiais atvejais Ir sualtarua 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-5I56

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS

2420 W. Marųuette Road 
Vai nuo 2 Iki 4 p p. Ir 7 Iki Š v. v 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALŠTORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofteo CA •-0267. rez. PR «-«U9

Rezld. 6606 Ko. Arteslan Avė,
11 v. ryto iki 1 v, p. p., <-i vak

Tel. Off. FR 2-4841, 9 A.M.-6. P.M.
Tel. Rea. AV 2-2627, 6:86 pJf. IfcJ 8

Oflao telef. LAfayette 3-8210, jei 
ueatalllepia, šaukite K»1x1 e 3-2868

OR. EMILT V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURC.e 

4146 S. Archer Ava.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
vak, pirm, antr, ketvlr. 6—0 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KfDIKIV IR VAIKU LIGŲ 
KPECIALIRTfi

7156 South Weaiern Avenue 
METNCAL BUILPINO 

Pirmad, antrad, ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. |r nuo 
8 v. — B vai. vakare. Trečlad. nuo 
tl vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto Iki t vai. p. p.
Office tel. RE 7-116S 

Kea. tel. WAIbrook 6-8766

— DR. JUSTINA ŽIRGULIS
Ivslrtoe nervų bei proto Ilgos » 

valkų Ir suaugnefų
P1TT8F1E»^) BUILPINO, Kamb. <11 
66 E. Wnshlgton 9t, Chicago 2, IU. 

Prllmltnae tik pagal susitarimų

P. ŠILEIKIS, 0. P.
*0 (irthopodaa. ProteskMaa

Aparatai Protesal, Med ban. 
dažai Spec. pagalba kojoms

w (Arch Bupports) Ir tL
Vai 0-4 Ir 0-8. šsAtadleptala 8-1 
ORTHOPEPIJOfl TECHNIKO* LAB. 
2850 W. 63rd St. Chicago 20, 01- 

Tel. PRospect 8-6084

Pertkailę ”Diaikh", toki- 
te jį kitiems pasiskaityti.
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Pavojingi reiškiniai Kuboje
Praėjusio karo veiksmuose buvo įsipilietinęs prietilčio pa

vadinimas, kai būdavo užimama priešo teritorijoje ar net už
nugaryje nedidelė bazė, iš kurios galėjo būti vykdomi tolimes
ni žygiai. Tokį prietiltį buvo užėmę bolševikai prieš keletą me
tų Gvatemaloje, panašų veiksmą vykdo dabartinėje Kuboie. 
Panašius prietilčius jie bando užsiimti net Panamoje ir Meksi
koje. t

Kada Kuboje ilgą laiką buvo neaiškus Batistos ar Castro 
'almėjimas, tai Amerikoje į tai .buvo žiūrima visiškai pro pirš
tus. Daugumos reporterių pranešimais, abu velniai esą vienodi, 
— juodas ar raudonas. Net Castro revoliucijonieriams laimė
jus perga’ę, dar ilgai buvo laikomasi didelio atsargumo, ką nors 
apie juos rašant ar kalbant. Tai kaip tik padėjo įsistiprinti ko
munistams, kurie revoliuciją rėmė ir ja geriausiai pasinaudojo 
didindami savo prietiltį pačioje Amerikos pašonėje.

Komunizmas jau seniai mėgina įsiskverpti Lotynų Ame
rikon, kur dirva yra gana palanki: pietiečių palinkimas į revo
liucijas, noras veltui gauti, nieko neduodant, jų troškimas pa
sinaudoti svetimu turtu. Tačiau ir komunistai, kurie iki smulk
menų pramato veikimo būdus atitinkamoje šalyje ir tarp skir
tingo nusistatymo žmonių, Lotynų Amerikoje padarė didelę 
klaidą. Jie skelbė, kaip Europoje, kad komunizmas suteiks vi
siems teisę į duoną ir darbą. Duonos, kurią dar galėtų pavil
gyti su vynu, pietiečiai visi norėjo turėti, bet darbo — nebūti
nai. Darbas jiems yra tik žmogaus kankinimas, kurį galima kęs- Į 
ti, kai jau kitaip negali duonos pelnyti. Dėlto net po ilgų ir dau
gelio Kremliaus pastangų Lotynų Amerikoje komunizmas bu
vo tik svetimtaučių ir vietos naivių saloninių politikų valdymosi 
sistema. Masių ji beveik nelietė. Bet dabar komunizmas jau 
pradeda darytis pavojingas ir Pietų bei Centro Amerikoje.

Komunistinį prietiltį Maskva pradėjo statytis visiškai tuo 
pačiu būdu prieš keletą metų Gvatemaloje ir dabar Kuboje. Pir
mas žingsnis — suvalstybinti svetimtaučių, ypač amerikiečių, 
firmas, prieš tai pažadant, kad tos bendrovės, kurias iki šiol 
valdė kapitalistai, priklausys valstybei. Vėliau tų bendrovių 
turtu naudosis visi, nes juk tai bus visų nuosavybė. Apie dar
bą ir pareigas tuo tarpu nutylima. ,

Nuolatinis neapykantos kėlimas prieš buvusius firmų savi
ninkus ir svetimą kapitalą bei akių kreipimas Maskvon paruo
šia kelią komunizmui. O jis pamažu piauna vaisius, vis stipriau 
įkeldamas koją^į visas gyvenimo sritis.

Castro liga Kuboje sukomunistinimo reikalą dar pasparti
no. Jo brolis Raulas yra 'aiškesnis komunistas, nei pats buvęs 
revoliucijos vadas. Jo jaunumas, energija ir ambicija leidžia 
laukti spartesnio komunistinės tvarkos įvedimo Kuboje. Ne be 
reikalo jis važinėjo po komunistinius kraštus, prašydamas pa
galbos savo valdžiai. Dar aiškesnis komunistas, valstybinio ban
ko direktorius, Ernestas Guevarą taip pat taikstosi į diktato
riaus vietą, bet jis, būdamas ne kubietis ir neturėdamas savo 
rankose nei kariuomenės, nei policijos, nėra taip populiarus tarp 
revoliucijonierių. Tačiau jeigu Raulas Castro suims į savo ran
ka^ yjldžios vadžias, tai Kubos komunistinis kelias Maskvos 
prieg’obstin bus greitesnis, nei buvo galima iki šiol tikėtis.

Iš Kubos įvykių matome, kad jokių rinkimų nebus, kol ten 
pilnai neįsigalės komunistinė valdžia. O tada rinkimai bus rei
kalingi tik pridengti tuos darbus, kurie jau padaryti. Apie jų 
laisvę nė kalbėti nereikia, nes ten, kur galimi laisvi rinkimai, 
komunistai tepraveda tik po kelis atstovus.

Pastarieji reiškiniai Kuboje yra pavojingi žmonijos laisvei. 
Jie aiškiai rodo komunizmo mėginimą pasidaryti prietiltį prie 
Amerikos krantų. Tik dabartinių vadų jaunumas ir įsikišimas 
iš kitur duoda vilčių, kad jie gali padaryti klaidų, kurios suda
rys progą pašalinti Kuboje komunizmo grėsmę. P. Stakys

TIES PAKELTA SOVIETŲ PIRŠTINE

J tikrąjį kelią santykiuose su Sovietais įžengiant 
PRANAS DAIUDft

Vieeprez. Nixon ir Henry Cabęt Lodge kalbėjosi rinkiminės kam
panijos reikalais Nevvport, R. I.. kur dalyvavo dar 18 respubli
konų partijos vadų. \ ’ (UPI)

Tačiau raudonosios pirštinės 
pakėlimas savaime nustato 
šiam kraštui ir kryptį, kuria tu
ri būti pasukti jo tolesni santy
kiai su Sovietų Sąjunga. Pirš
tinės pakėlimas reiškia Sovie-: 
tų iššūkio į šaltąjį karą priė
mimą. f Maskvos spaudos ir ra- 
d i jo išmisliojimus ir visokius 
nepamatuotus puolimus šis kraš 
t:is daugiau negali per pirštus 
žiūrėti. Jis turi tinkamai atsi
liepti ir į visus provokacinius 
Sovietų vyriausybės pareiški
mus, demaskuodamas raudono
jo imperializmo tikslus ir iškel
damas juos tarptautinėse orga
nizacijose. Tai yra tikrasis san
tykių su Sovietais kelias, kuris 
neveda laisvąjį pasaulį į raudo
nąją vergiją.

Ir džiugu, kad šio krašto vy
riausybė nusistatė tuo keliu 

pasukti
Nežiūrint visų Chruščevo 

smarkavimų ir žvanginimų gin

klais, laisvasis pasaulis ir kariš
kai ir ūkiškai daug stipresnis 
už raudonąjį bloką. Būkime ti
kri, kad, jeigu būtų priešingai, 
bolševikai per savo didžiulį šni
pų tinklą tai tuojau patirtų ir 
nieko nelaukdami laisvąjį pa
saulį užpultų. Bolševizmo kūrė
jų testamentas tai verstų juos 
padaryti. Bet tokio užpuolimo 
vaidmenį gali suvaidinti ir žvan 
ginimas ginklais, jeigu laisva
sis pasaulis jo nusigąs. To ne
reikia prileisti. O tinkamiausia 
tam priemonė yra iškėlimas 
aikštėn Sovietų nepamatuotų 
pasigyrimų savo galybe.

Griežtas “apeasemento” poli
tikos iš šio krašto pusės atme
timas bene geriausiai gali įro
dyti pasauliui, koks yra tikra
sis Vakarų ir Rytų galybės 
santykis. Tas atmetimas dėlto 
gali tikriausiu būdu sulaikyti 
ir tolesnį raudonojo imperializ
mo bujojimą.

LIETUVIŲ GRUPĖ KONGRESUI 
PASIRUOŠUSI

MEČYS MUSTEIKIS, Vokietija

kelius į viešpatavimą pasauly
je. Juk užtektų Vakarams 
Chruščevo pirštinės nusigąsti, 
ir jėgos balansas viso pasaulio

Viduramžiais, feodalų gady
nėje, buvo įsigalėjęs paprotys, 
pagal kurį riteris, skelbdamas 
savo priešininkui dvikovą, mes
davo prieš jį savo šarvuotą akyse pereitų į Sovietų pusę.
pirštinę. Jokie žodiniai ar raš- Tas parėjimas reikštų visų neu 
tiški pareiškimai prie šios for- tralių kraštų pasisukimą } rau-
mos iššūkio nebuvo reikalingi.
Priešininkas turėjo reikalą su
prasti ir jo garbės dalykas bu
vo mestą jam pirštinę pakelti.
Tas pakėlimas reiškė, kad prie
šininkas iššūkį priima.

Tą senovės paprotį dabar la
bai primena Chruščevo posūkis 
santykiuose su šiuo kraštu. Jo 
mesta Šiam kraštui pirštinė bu
vo netikėtas viršūnių suvažia
vimo Paryžiuje išardymas ir tą jam Chruščevo pirštinę Pa- 
prasidėjęs po to raudonosios. ryftįuje pakėlė, atsisakydamas 
propagandos antpuolis. Didės-1 atsiprašyti dėl Amerikos žval-

donųjų pusę, didelį prieškomu- 
nistinio bloko susilpnėjimą ir 
pamažu to bloko apsupimą. 
Bolševizmas būtų pasiekęs pas
kutinį jo pranašaujamo įsiga
lėjimo etapą.

laumei, Vakarai laiku Hiisi- 
griebf Ir Chruščevo iššūkio 

nenusigando

Prezidentas Eisenhoweris mes

Jau pora kartų spaudoje 
buvo paskelbta Eucharistinio 
Kongreso lietuvių grupės prog
rama, tačiau vis dar ne galuti
nė. Dabar ji, po ilgų svarstymų 
bei pasitarimų, jau galutinai pa
ruošta ir skoningai atspausdinta. 
Viena bene svarbiausių progra
mos dalių yra Ateitininkų 50 
metų gyvavimo jubilėjaus minė. 
jimas rugpiūčio 5-6 dienomis. 
Minėjimo progai iškilmingas 
pontifikalines šv. Mišias laikys 
vysk. Vincentas Brizgys, pa
mokslą sakys Tėvas dr. V. Gi
džiūnas, OFM, paskaitą “Kultū
ros prasmė krikščionybėje” skai 
tys prof. A. Maceina. Be kitos 
reikšmingos minėjimo dalies, 
bus ir meninė programa, kurio
je pasirodys solistė A. Uknevi- 
čiūtė ir Memmingeno choras

“Dama”, vadovaujamas B. Bud 
riūno. Į Ateitininkų minėjimą 
pakviesti dalyvauti visi lietuviai 
— kongreso dalyviai. Tačiau ir 
visa kita lietuvių grupės prog
rama yra taip pat vertinga ir 
gerai paruošta.

Iš toliausiai atvyko pirmieji
Pirmasis kongreso dalyvis — 

lietuvis atvyko iš tolimiausio 
krašto — Australijos. Bet šias 
eilutes berašant, jau buvo atvy
kusių iš J. A. Valstybių, Kana
dos, Jtali jos ir kitur. Anksti, jau 
liepos mėn. pradžioj, iš J. A. V. 
išvyko ir vysk. V. Brizgys, Eu
charistiniam Kongresui rengti 
lietuvių grupės Komiteto pirmi
ninkas.

Vysk. Brizgys audiencijoje 
pas Šv. Tėvą

Tačiau vysk. Brizgys, atvy-

ramormasinaz nai”...

mam panašumui Chruščevas 
taip pat uždėjo ant savo pirš
tinės šarvus, tik moderninius 
— iš sovietų raketų. Daryda
mas tokį iššūkį, Sovietų prem
jeras, žinoma, tikėjosi, kaip ir 
anie viduramžių riteriai, savo 
priešininką pagąsdinti ir pri-

gybinio lėktuvo skraidymo virš 
Sovietų teritorijos. Tai buvo di
džios valstybinės išminties ak
tas, kurį net savame krašte ne 
visi vadovaujantieji politikai 
reikiamai suprato ir įvertino. 
Juk net demokratų prezidenti
niam kandidatui šen. J. Kennc-versti jį nusilenkti aavo reika-. dy jo patarėjas užsienių reika

lavimams. 1 lama Stevensonas buvo įpiršęs
Pavergęs trečdalį pasaulio, : mintį, kad Chruščevo reikala-

bolševizmas jaučiasi pakanka
mai stiprus, kad išdrįstų pa
kelti ranką ir prieš Vakarų de
mokratijas, kurios tikrumoje 
savo trumparegiškumu bolše
vizmą yra išauginusio*. Tokio 
trumparegiškumo Chruščevas 
greičiausiai laukė ir mesdamas 
savo pirštinę Amerikai. Tai bu
vo pašėliškai gudriai suplanuo
tas bandymas, kuris pasisekimo

vimą dėl atsiprašymo reikėjo 
išpildyti. Šiandien, po eilės nau
jų Chruščevo smarkavimo reiš
kinių, tur būt jau visiems yra 
aišku, kad toks atsiprašymas 
būtų tik pažeminęs Ameriką, o 
drauge au ja ir jos sąjunginin
kus, tuo tarpu viršūnių konfe
rencijos vis tiek neišgelbėjęs. 
Juk ne dėl Amerikos žvalgybi
nio lėktuvo Chruščevas tą kon-

atveju galėjo atidaryti Maskvai ferenciją tikrumoje išardė.

Tęsinys
Klebonas baigė užsakus, perskaitė ir evangeliją, 

pradėjo pamokslą. Emilija girdėjo malonų jo balsą, 
girdėjo garsesnius ir pritylančius žodžius, matė jį ky- 
lojant ranką arba išskečiant abi. Bet ji negirdėjo pa
mokslo. Ji kalbėjo pati sau. Viduje. Iš tolit dar atklydo Jono veidas.

„Gal jis irgi čia yra. Šiuo pat metu. Bažnyčioj,” 
— sakė sau Emilija.

„Tai kas?” — atsakė ji pati. — „Tai kas?” — Ji 
atsiduso. — „Man jau seniai jo nebėra. O dabar jis našlės.”

Ją suėmė smalsumas, kas ta našlė. Kodėl nenu
girdo jos pavardės? Vardo? Gal iš vardo prisimintų? 
O gal kuri iš Akstinų merginų? Turi būti dar jauna 
O gal turtinga? Gal vyras mirdamas jai paliko didelį 
ūkį, gražius namus? Tai Jonas bus dabar turtingas.”

Ir staiga Emilijai dingtelėjo:
„O jeigu aš būčiau našlė? O gal..."
Ji palenkė galvą. Ilgai, ilgai galvojo. Pilypas ga

lėjo numirti. Karo metu ar nuo karštinės. Visi būtų 
sužinoję, kad ji našlė. Sužinojęs būtų ir Jonas. Vieną 
dieną jis atvažiuoja piršliais. Jis priglaudžia kaktą 
prie josios ir kalba taip, kaip tada jai kalbėjo. Ir da
bar ji greitai jam atsako: „būsiu tavo, būsiu tavo, Jo-

kęs Europon, į Miuncheną dar 
neskubėjo. Pirmiausiai jis ap
lankė lietuvius Londone, po to 
nuvyko į Romą. Čia liepos 22 d. 
buvo priimtas Šv. Tėvo Jono 
XXIII-j* privačioje audiencijo
je. Iš Romos buvo nuvykęs į 
Lugano miestą Šveicarijoje, kur 
aplankė prel K. Šaulį. Rašant 
šias eilutes, vysk. Brizgys bu
vo jau Austrijoje, Zamso mies
te. Į ča buvo atvykęs ir kun. 
dr. J. Aviža, lietuvių grupės Ko
miteto sekretorius — reikalų 
vedėjas, prisėmęs pačą sun
kiausi organizacinio darbo naš 
tą. Čia jis su vysk. Brizgiu ga
lutinai a tarė lietuvių progra
mos pravedimo klausimus ir lie
pos 27 d vėl grįžo į Miuncheną. 
Vysk. Brizgys, lydimas prel. L. 
Tulabos, monsinjoro Kl. Razmi
no ir kun. Jonušo, į Miuncheną 
atvyksta liepos 30 d., šeštadie- i 
nį, prieš pat kongreso pradžią. 
Tremtiniai laukia savo kardinolo

PLB Miuncheno apylinkės 
pirmininkas kun. J. Tautkevi- 
čius, kurs yra ir EK lietuvių 
grupės Komiteto iždininkas, da
lyvavo sovietų pavergtų kraštų 
tautinių grupių posėdyje aptar
ti priėmimo programą kardino
lui Mimmi, šv. Tėvo skirtam 
specialiam tremtinių dvasiniam 
globėjui. Kard. Mimmi rugpiū
čio 2 d. atvyksta į Miuncheno 
priemiesty Karlsfeldą, kur trem 
tiniai jį sutiks, dalyvaus kardi
nolo pamaldose, o po to suruoš 
kuklų priėmimą su sveikini
mais, savo krašto dainomis, šo
kiais, ir t. t. Lietuviai čia taip 
pat dalyvaus.
LeoJo/ arkivyskupas apsistoja 

pas lietuvius

Savotišką staigmeną padarė 
lenkų emigracijos globėjas arkv. 
J. Gawlina, pareikšdamas norą 
kongreso metu apsistoti vieno
je būstinėje su lietuviais kong
reso dalyviais. Nenorime čia 
minėti pagrindinių priežasčių, 
dėl kurių arkiv. Galwlina geriau 
panoro būti su lietuviais, kaip 
su lenkais. Čia tik prisiminsi
me, kad l’ietuviai istorijos bėgy
je juk jau nekartą lenkams yra 
ištiesę pagalbos ranką; mielai 
priima į savo tarpą ir šiuo kar
tu aukštą lenkų hierarchą arkv. 
J. Gavvliną, kuris atvyksta iš 
Romos drauge su dviem savo 
sekretoriais.

Mūsų nesėkmė Kongreso 
Vadove

Ir lietuviams kartais ne vis
kas vyksta taip, kaip norėtųsi. 
Štai, bevartydami Kongreso Va
dovą, pastebime, kad čia yra 
šiek tiek paminėta atskirai ruo
šiamos programos ir pavergtų
jų tautų, kaip čekų, kroatų, len
kų, slovakų, rumunų, ukrai
niečių ir vengrų, bet lietuvių čia 
■nėra... Tiesiog graudu! Teiravo- 
mėB, kodėl taip galėjo atsitikti,

kas buvo dėl šio leidinio atsa
kingas. Paaiškėjo tik tiek: Eu
charistinio Kongreso rengėjams 
jau praeitais metais buvo pra
nešta apie lietuvių grupės nu
matymą kongrese dalyvauti ir 
daromus tam pasiruošimus bei 
nurodant lietuviškosios grupės 
vadovus Reiškia, apie lietuvių 
dplyvavimą rengėjams buvo ge
rai žinoma. Tačiau rengėjai 
Kongreso Vadovą e:do ne nš- 
tys, o tą darbą pavedė atlikti 
lcidyk ai “Ackerman - Gemein- 
de”. vadovaujamai Sudetų vo- 
kieč’ų katalikų. Leidykla reika- 
’ngas žinias turėjo surinkti iki 
šių metų kovo 1 d., tam tikslui 
atsiklausdami visas kongrese 
dalyvaujančias tautines grupes. 
Deja, lietuvių grupė tuo reika
lu nėra gavusi jokių žinių. Be i 
abejo, čia niekas neturėjo blo
gos valios, niekas nenorėjo lie-i 
tuvius nuskriausti. Gal būt, ren
gėjai ar minėta leidykla bus su
maišę lietuvius su latviais, kaip 
dažnai atsitinka; daug svetim
taučių nepajėgia šių tautų vie
nos nuo kitos atskirti...

“Kompensacija” bažnytiniam 
laikrašty

Bet mes turime ir džiugesnių 
žinių. Štai Miuncheno arkivys
kupijos leidžiamas laikraštis 
“Kirchenzeitung”, kuris yra pla 
čiai skaitomas, paskutiniame nu 
mery prieš kongresą išspausdi
no nemažą straipsnį, pavadin
tą “Die Litauer beim Eucheris- 
tischen We’tkongress” (Lietu
viai Pasauliniam Eucharistiniam 
Kongrese). Straipsnyje trumpai 
paminima Lietuvos gyventojų 
skaičius, kad daugelis lietuvių 
gyvena išblaškyti pasaulyje, 
kaip tremtiniai. Rašoma, kad 
dėl suprantamų priežasčių kong 
rese tedalyvaus tik lietuviai iš 
laisvų Vakarų. Nurodoma, kiek 
dalyvaus lietuvių pasauliečių, 
kiek kunigų, iš kurių kraštų ir 
kad vysk. V. Brizgys yra lietu
vių grupės pirmininkas. Drau
ge paminima, kad lietuviai dide
lį dėmesį kreipia į jaunimą, su
darydami sąlygas didesniam jų 
būriui dalyvauti iš privačios 
Vasario 16 gimnazijos Vokieti
joje ir iš saleziečių vedamos 
gimnazijos Italijoje. Trumpais 
bruožais peržvelgiama progra
ma, ypatingai iškeliant Ateiti
ninkų 50 m. jubilėjaus minėji
mą, jo programą, kad jame pas
kaitą skaitys Miunsterio univer. 
siteto profesorius A. Maceina 
ir t. t. Plačiau aprašoma atei- 
tininkijos pradžia, jos tikslai, 
organizacinis sąstatas, veikla, 
spauda, dalyvavimas “Pax Ro- 
manoje”, kurios pirmininku šiuo 
laiku yra ateitininkas dr. V. Vy
gantas, ir daug kitų dalykų. Tai 
gi, šis straipsnis mus bent dali
nai kompensuoja už nesėkmę 
bendrame Kongreso Vadove.

Miunchenas, 1960. VII. 28.

Ar sąjungų politika 
Ameriką apgins?

Vienokiu ar kitokiu būdu 
Amerika šiandien yra sutarti
mis apsijungusi su 42 valsty
bėm^ pasaulyje Iš jus istorinės 
izoliacijos nė šešėlio nebeliko.

Štą politinę liniją aiškina de- 
simties amerikiečių straipsniai 
Wo’ferso suredaguotoje knygo
je “Alliance Policy in the Cold 
War”. kurią išleido John Hop- 
k;ns Universitetas Amerikoje 
ir pakartojo Oksfordo Univer- 
s’tetas Anglijoje. Autoriai visi 
savo laiku yra buvę Washingto- 
ne neikiančio užsienio politikos 
tyrimo centro nariai. Šią politi
nę miją Wolfersas lygina ra
tui, Kur stebulė — Amerika, o 
talkininkai — stipinai. Pa
spausk bile stipino galą. stebu
lė tuojau pajus, bet tas nereiš- 
Kia, kad pajus kitas stipinas. 
Tokiu būdu Amerikos politiką 
šiek tiek varžo kiekvieno stipi
no rūpestis apsiriboti tik “sa
vais marškiniais”.

Prieš Rusiją Amerika gi stovi 
visoje pilnatyje, ir tai visu šal
to Karo frontu, nuo Pabaltijo 
krantų Europoje iki Korėjos 
Azijoje. Bet danams, pavyz
džiui, maža rūpi Čiango Taiva- 
nas, o korėjiečiams vargu ar 
skauda Berlynas. FfikvnensH 
talkininkas nori pilnos paramos 
savo vietiniam reikalui, bet ne- 
iaoai nori rizikuoti ar pasiau
koti kito talkininko reikalui. 
Geras pavyzdys yra nuolatinės 
Anglijos ir Prancūzijos pastan
gos vaidinti “ypatingą” vaidme
nį sąjungoje su Amerika — vir
šesni negu kitų talkininkų.

Bet. kai kurie Amerikos są
jungininkai, kai kada, sako, 
atatupstomis eina ir dėl fakto, 
kad netiki į Amerikos norimų 
žyg’ų “reaumą”. Jie save tada 
teismą priekaištu, kad Washing- 
tonas “per toli” eina, arba iš
eina iš realumo ribų. Wol/er- 

i sas šitokią nuotaiką palygina 
su atskirų vieno franto dalių 
karo vadų noru, kad tik jo fron
to dalis būtų kuogeriausia viskuo aprūpinta, neatsižiūrint į 
bendrą strategiją. Sako, gal tal
kininkai mieliau Amerikai pri
tartų ir jos akimis pažiūrėtų, 
jei būtų pakviesti bendrą lini
ją nustatyti. Be to, nesą ir aiš
kumo, kokios gi pasaulinės 
santvarkos Amerika iš tikrųjų 
norinti?

Italas ir vynas
Melburne kaimynas pasiskundė 

policijai, kad jis jaučiąs “neska
naus vyno kvapą” pas šalia gyve
nančius italus. Padarius patikri
nimą. konfiskuota 120 tuzinų bon- 
kų ir 320 galionų statinėse na
minio vyno. Italas teisinosi, kad 
jis kieme esančioje pašiūrėje pa
sigamino vyną savo šeimai. Šiais 

Į metais jis pasigaminęs 250 galio
nų iš 49 dėžių vynuogių, o pra
ėjusiais melais — 300 galionų. 
Šeimoje esą suaugę žmonės, ku- 
’•’** kiekvieną vakarą išgerdavę 
mažiausia po 5 bonkas vyno.

Ir ją suima toks didelis troškimas, kad taip būtų 
įvykę. Ji visa net virpa. Net jos dantys ima barškėti. 
Tuo laikų klebono balsas pakyla aukščiausiai. Ji nugirsta:

— Blogos mintys yra lygu blogiems darbams!
Ji krūpteli. Ir pabunda iš savo svajonių. Keletą 

akimirksnių atsidėjusi klausosi pamokslo. Bet ir vėl 
nuslysta į savas mintis. Tik dabar visiškai kitokias.

„Na, taip,” — sako ji sau — ,.Ką jis daugiau da
rys? Negi liks vienas ligi amžiaus galo?”

Užsakąs buvo trečias. Tai kitą sekmadienį suriš Jonelį sa našle.
„Važiuosim tuoj po pamokslo. Tik pas motutę už

bėgsiu. Vaikas išalks. Kažin, ar nesusipešė didieji?” 
— mąstė Erhilija. Ir laukė pamokslo galo.

„Atšoks, apdainuos jaunuosius, našlės ranka bus 
Jono rankoj. Paskui...” — šnibždėjo kažkas Emilijos viduje.

Ji atsikrenkštė. Ji sukosėjo. Pasitaisė skarelę. Pa
sklaistė mąldaknygę, vėl užvertė.

„Petriukui naujas kelnytes parvažiavus sukirpsiu. 
Anas jau išaugo. Jusytei reiktų suknytės. Kažin ko vis 
tokia pablyškus mažoji...”I

Viena moteris šalia Emilijos verkė. Kelio* kitos 
irgi šluostėsi ašaras. Pamokslo būta graudaus. Emilija 
iš gilumos atsikvėpė. Jos galvoje vis dar plaukiojo,

, tarytum rūkai. Ji aiškiai aplink save nematė, girdėjo 
tik kas kelintą žodį. Joje vis dar beldėsi mišrios 
mintys:

„Ir gyvens jie, kaip gyvena visi, kaip aš gyvenu. 
O jei būčiau buvusi našlė...”

Ji krūptelėjo. Klebonas staiga nutilo. Paskui iš 
lėto kėlė ranką:

— Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. ,
Visa bažnyčia loštelėjo. Girdėjosi tyloj verkiančių 

šnirpštimas. Keli sukosėjo. Sugaudė vargonai, nusine( 
šė įvairius minios garsus. Vargonininkas, didžiai steng
damasis, tempė giesmę. Fknilija žvilgterėjo į vyrų pu
sę. Tėvelio nematyti. Bet jis išeis. Sakė, po pamokslo. 
Ji persižegnojo, priklaupė vienu keliu ir apsigręžuai 
ėmė stumtis į durų pusę.

Jie dar nuėjo prie motutės kapo. Abu Su tėveliu. 
Kunigiškis tik persižegnojo ir stovėjo, palenkęs galvą, 
kramtydamas ūsus. O Emilija suklupo ant žolės, pri- 
linko prie žolynais apsodinto pailgo kupsto ir verkė, ir 
verkė. Kukčiojo, liejo ašaras, nebegalėdama nei mels
tis, nei mąstyti. Būtų kažin kiek gal verkusi, jei ne tėvelis:

— Užteks. Einam, Emiliut.
Tada ji atsistojo. Pirmutinė mintis buvo:
„Ogi numirsiu ir aš. Kad nors tik vaikus užauginčiau...”
Ilgai neužsimiršo jai tie atlaidai. Ką dirbdavo, kur 

eidavo, ano* mintys švysteldavo nelauktai. Jono ir 
našlės, dabar jau vedusių, vaizdas gyvai atsistodavo 
jos vidaus žvilgsny. Bet vis rečiau ir kaskart blyškiau. 
Ir kiekvieną kartą, kai galvodavo apie Joną, kai su 
liūdesiu kartodavo, kodėl ji nebuvo našlė, tuoj prisi
mindavo jai vaikai. Susigėsdavo pati savo minčių. Ir 
žinojo, kad vaikai yra brangiausias atpildas už visas 
svajones, neįvykusias ir tebesvajojamas, už visus var
gus, buvusius ir būsimus, uf visas kančias. Jeigu Pi
lypą mintyse lengvai atiduodavo už našlystę, tai vaikų 
neatiduotų už nieką, net ir už Joną. Ir nusprendė, kad 
turėjo taip būti. Ji turėjo ištekėti už Petronio.

Bu* daugiau



GAULEITERIS SUSLOVAS BARA 
LIETUVIUS

Mūsų tautos tragedijos paminėjimas Lietuvoje -
Sovietinės okupacijos Lietu- etc. 

voje dvidešimtmečio proga, Ma 
ak vos įsakymu, suruošta šven
tė. Apie 32,000 saviveiklininkų 
(iš jų *20,000 choristų) turėjo 
šokti ir dainuoti Vilniuje.

Maskva, smurtu ir jėga pa
vergusi Lietuvą, šiandieną lie
pia lietuvių tautai dainuoti pa
dėkos, atsidavimo ir šlovinimo 
himnus “tautų išlaisvintojai**
— Maskvai. Tokios pat šventės 
ruošiamos Rygoje ir Taline.

Bet Suslovas neužsiminė

DIENRAflTlB DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

kojų pedalai. Tikriausiai, tas 
pats lėktuvas naudojamas ir mo 
kymo tikslams. Atėjęs mecha
nikas keletą kartų suktelėjęs 
propelerį užveda motorą ir mes, 
prieš tai prisirišę diržais ir už
darę duris, šalutiniu keliu pra-nė žodžiu apie tai, kad visa ' dedame riedėti starto' link. Oras 

tai Lietuvoje gaminama ne sa- ramus ir aerodromo vėjo ran- 
vo, bet Maskvos reikalams; kovė, turinti rodyti vėjo kryp- 
kad Lietuvai Maskva palieka U. bejėgiškai kabo nukarus prie 
tik nuotrupas, kurios nubyra i aav°j° stiebo. Prieš įriedant į

a:

Trečiadienis, 1960 m. rugp. 3 d. 4

Šios tariamai lietuvių tautos 
šventės proga, Maskva į Vil
nių atsiuntė vieną savo vyriau
sių gauleiterių — M. Suslovą. 
Šis, žinoma, atvežė iš “broliš
kos” Maskvos glėbį linkėjimų, 
kuriuos perdavė "išmintingos” 
komunistų partijos vardu lietu 
vių tautai. Tautai, kuri šiuo 
metu tempia sovietinės Rusijos 
imperijos jungą ir priespaudą.

Šį farsą atlikti Maskvai pa
deda saujelė maskvinių pakali-

nuo stalo. Negi jis galėjo pa
sakyti, kad, štai mes Lietuvoj 
pastatėme jūsų rankomis fab
rikus, kurių gaminius jūs pri- 
statysit mums, t. y. Maskvai.
Taip. Jis nepasakė, kad šiuo 
metu Lietuva yna Maskvos ne 
laisvėje ir vergijoje. Bet gi ne 
veltui sakoma: “Vagie, kepurė 
dega”, šitai atsitiko ir su Sus- 
lovu. Cituojame jo kalbos iš
trauką : “šių metų pradžioje , stovį lėktuvai, o mes vis kyla- 
JAV sekretorius Herteris vie- me gana aštriu kampu. Suka- 
noje savo 'kalboje teikėsi iš-, me Pirm4jį ratą. Praskrendame

paki’imo taką, lėktuvas pristab
domas, dar kartą bandomas vi
sų vairų veikimas, tikrinamas 
motoro apsisukimų skaičius, 
peržvelgiamos instrumentų ro
dyklės. Viskas tvarkoje. Jau i 
mes startuojame. Didinamas, 
greitis ir... nepajunti pačios nuo 
žemės atsiplėšimo sekundės, 
bet jauti, kad cementinis takas 
jau po kojomis, šalimais prabė
ga aerodromo pastatai, žemėje

J,

’ mintyje Kongo ir kitos naujosios 
, Afrikos valstybės). Skelbia, jog 

bus tęsiamas komunistinės Kinijos 
nepripažinimas ir jos neįsileidi- 
mas į Jungtines Tautas. Žada 
ūkiškai remti Pietų Amerikos 
kraštus, Afrikos, Azijos ir Vidu
rinių Rytų tautas. Dėl sovietų pa
vergtųjų Europos kraštų sakoma: 
“Vartoti kiekvieną taikingą prie
monę pagelbėti pavergtoms vals
tybėms atgauti savo nepriklauso
mybę ir tuo pačiu • laisvę gyventi 
ir garbinti Dievą pagal savo są
žinę. Mes nežiūrime pro pirštus į 
pavergimą Vengrijos, Lenkijoj, 
rytų Vokietijos, Čekoslovakijos, 
Rumunijos, Albanijos, Bulgarijos, 
Latvijos, Lietuvos, Estijos ir kitų 
kartą buvusių laisvų kraštų. Mes 
nesvyruojame savo viltimi ir tikė
jimu, jog jos kada nors vėl bus 
nepriklausomos.” 1952 ir 1956 m. 
programose respublikonai buvo 
iškėlę pavergtųjų-tautų išlaisvini
mo Šūkius ir stipriai priminę siek- 

j šią Vokietijos sujungimo. Paverg
tųjų išlaisvinimas ir Vokietijos

sujungimas šį kartą nutylėtas. 
Respublikonai pasisako už gyny
bos stiprinimą ir ginklo jėgos pir
mumo išlaikymą. Duoda suprasti, 
jog gali būti atnaujinti atominiai 
bandymai.

Sovietinės reakcijos

Sovietų spauda ir oficialioji ži
nių agentūra Tass pikčiau puolė 
respublikonų konvencijos patvir
tintą programą, kaip demokratų. 
Sovietų spauda pasmerkė abu pre
zidentinius kandidatus — Kennedy 
ir Nixon — kaip siekiančius gink
lavimosi lenktynių ir JAV domi
navimo pasaulyje. Nixon buvo pa
vadintas chameleonu (Afrikoje 
gyvenanti driežų rūšis, kuri ge
resniam grobio primedŽiojimui 
gali keisti savo spalvą, kad save 
paslėpus. Keltine prasme chame
leonu vadinamas ir žmogus, kuris 
vienaip kalba, bet kitaip daro). 
Maskvos spauda Nixon laiko Ame
rikos bankininkų įrankiu, kurie 
siekia sukurti į karą vedančią po
litiką. — St. Daunys

reikšti ‘susirūpinimą’ tarybinio 
Pabaltijo respublikų, jų tarpe 
ir Lietuvos, tautų laisve. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse or- 
ganizuoAama vadinamoji “pa
vergtųjų tautų savaitė’ “ Ką

apačioje gulintį kino teatrą po 
atviru dangumi, dar vieną ne
didelį aerodromą, palenktyniau
jame su bėgiais vingiuojančiu 
ilgu traukiniu.

Iki 4,000 pėdų

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos Ir kitokie baldai

B

Gelbėjimo komanda dirba netoli Pittsburgh kai nušoko trolei
busas nuo bėgių, šeši buvę keleiviai buvo uždaryti pora valandų.

gi? Ligoniai mėgsta kalbėtikų, kaip Sniečkus, Paleckis ir apie savo ligą. šitoks ligonis Vis kylame. Seniai prabėgo 
kiti. Jie skelbia urbi et orbi,' yra ir Suslovas. Maža to,»jis 11000 pėdu rodyklė, mes jau ko- 
kad jie kalba tautos vardu. Ta | silpnas psichologas: kslbėda-' Piame antr«i tūkstantį. Akira-
čiau šios jų pastangos yra tuš-1 mas apie “Pavergtųjų Tautų tia didėja. Platėje. Puikiai ma- propelerį. Bet, bene užvis svar- ..
čios: laisvasis pasaulis per f Savaitę”, jisai parodė tikrąją tosi didmiesči" kontūrai, toli-į blausias malonumas, tai skristi
daug gerai pažįsta komunistų Maskvos medalio pusę................ 1 " ežerai, paplūdymiai

langai iš abiejų šonų lengvai Kinijos dabartinėje padėtyje, betleidžia stebėti visą aplinką, taip- nesakoma, ką reikėtų daryti, jei
gi, neblogas matomumas ir į Klnij_os ,p°!.i.t.ika JAV atžvilgiu- 

. , . .. .. , . , .. pradėtų kiteti. Programa panaši jipriekį, tiesiai pro besisukantį 1952 ir 1956 m. programas

melą ir smurtą, kad patikėtų 
jų melo ir klastos žodžiams.

’krąją '** monjuuiiiao, olLilDIJi jvilgiu respublikonų programa■ mesm priemiesčiai, vasarnamiai, j lietuvio piloto valdomu lėktų- Į daugeliu atvejų griežtesnė ir aiš- Visdėlto, vu Į
Rūpi Lietuvos išnaudojimas lengva migla, drėgmė trukdo 

' grožėtis nuostabiais peisažais.
Kaip jau minėjome, Suslovas Dar kylame, bandome išsivaduo- 

Kad visa ši šventės insceni- ’Jf,tdvoje jaučiasi tikras “bo- U nedidelės miglos. Dan-
racija turėtų didesnį įspūdį, lie 8as" ir SvCT{iM «kik"ių me£u Į gaus skliautas be jokio debesė- 
pos 21 d Vilniuje įvyko ket- * apsieiti be pabari- Saule Per ka-
virtoji AT-bos sesija, skirta'at- bei išėjimų: “Lietuvos kp- į JlTnraCe^ laTal £ 
žymėti sovietų dvidešimtmečiui partl? a ,r J1 si darbo ‘vėsta. 4,Q00 pėdų. Skrendame
Lietuvoje, šioje sesijoje daly- gta^".a^ri 31 virš mi^k^zonos ir žemė jau ne' užsiemų reikalų politika. Susipa-
vavo keturiolikos sovietinių bei ‘ ‘ dar^°'tiek aiški, spalvingumas nctiek žinkime.

Turi dėkoti ruskiui

Lenkijos ir Čekoslovakijos trūkumais. Negalima pamiršti, 
liaudies respublikos ‘ atstovai kad P'rmajame šių metų pus- 
su komunistiniais sveikinimais metYje 74 įmonės neįvykdė 
ir linkėjimais. Sveikino ir M. ^>endrosios produkcijos išleidi- 
Suslovas. Savo sveikinimo kai- mo P^ano’ 49 — darbo našu-

ryškus, lengvutis rūkas likosi 
po mumis. Bandome dar kilti 
aukščiau, bet šiam lengvam lėk
tuvui, jo 85 a. j. motorui jau 
persunku mus kelti. Motoras

Partijų programos

kesnė, bet dviejose vietose ženg
ta atgal, palyginus su 1952 ir 
1956 m. įsipareigojimais. Respub
likonai pasisako prieš jėga pri
metamą vergiją ir žada neleisti 
bet kuriame Amerikos krašte įsi
galėti užsienio jėga primetamam 
komunizmui. Įspėja komunistus 
nekišti nagų į tik ką laisvę gavu-

į Politiniai apžvalgininkai suta
ria, jos užsienio politikos ir civi-

1 linių teisių klausimuose abiejų 
1 partijų programos labai panašios. . .
Didesni skirtingumai vidaus klau- sias nauJas valstybes (čia turima 
Simuose. Lietuviškuoju požiūriu 
svarbiausias programų punktas

Demokratai: Nekalba apie pa
vergtų tautų išlaisvinimą, bet pa
brėžia, jog nepriims jokių derybų, 
kurios pateisintų sovietų paverg
tų kraštų pavergimą. Programoje 
sakoma: “Laukiame su viltimi die
nos, kai Albanijos, Bulgarijos.

“TAUTOS PRAEITIS"
Istorijos ir gretimųjų sričių 

neperiodinis žurnalas

Pirmojo tomo pirmoji knyga 
yra gražiai išleista, didelio for
mato, 164 puslapių, tame 20 psl.1 
vaizdų. Paskelbtos studijos turi

$99 .95 už abi 
F. A RAUDON IK Ir N. BERTULIS, Savininkai

ROOSEVELT FURNITURE CO- 
2310 Wesf Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9-9 vai., kitomis dienomis 9-6. 

Liepos ir rugp. mėnesiais sekmad. uždaryta

TAUPYKIT TEN, KUR MOKAMAS AUKS. DIVIDENDAS

omuilis

mus
bą jis sakė tokiu tonu, kokiu imo Pakglimo plano, 74 pirma- kaista, temperatūra pasiekia , . _ .
kalba viršininkas su savo pa- Jame ketvirtyje neįvykdė pro- ,MC»laipsnių. Atrodo/kad ir pa- ,„m„ kaina $,o.«o
valdiniu. Pirmiausi, jis išgyrė dukcl'os ~vtka.no. sumažini- Ptpej-Cub kilimo lu- ^JS^umSnito. 'wrai knygos kaina «.<
Maskvos dosnumą bei leido su- mo etc. Taigi, šven- b>3' Po truPutl «mejame, virs-
prasti, kad "Lietuva turi bū-,« '”vo k”1"- ° bizni. - savo tamf, sParn» ,vi8ad "",ak“1’ ... - -- - nūs jausmas pirmą kartą

skrendantiems), stebime kiek 
atokiau nuo mūsų skraidančius 
kitus lėktuvus. Dėmesį patrau-

Į/iaju, nnu jjicluvh uju IKI- ----
ti dėkinga už visus pokartninia i e kadangi Maskvai pir-
metari atsiektus didžulius lai-; Tnoi eilėJ TŪPi Lietuvos eks- 
mėjimus ekonominio ir kultū-| P,oatac’ja, tai Suslovas nė šven
rinio gyvenimo srityse didžia- ’’ metu gegalėjo ištverti nesi- kia prie daugiau pasiturinčiųjųjai rusų tautai”. Jis pabrėžė: 'baręs. 
“Dabar jūs gaminate tokių rū- 
šių produkciją, kurios nebuvd Suslovo kalba geriausiai

rūmų įtaisyti maudymosi basei
nai. Saulės spindulių apšviesti,

laisvę ir principus. Demokratai 
žada didesnę paramą atsilikusiems 

.. ... . . , . , , . . , , kraštams. Sovietus įspėja šalinpe tikrai žaviai atrodo, įvairios rankM nuo Kubos ir kitų laisvų

tu vos, Lenkijos, Rumunijos vyrai *,",,™W8 Knygos Kama »3.00 
ir moterys, o taip pat ir kitos pa-- Spaudai ruošiama antroji kny- 
vergtos tautos galės vėl gyventjl ^a. JoJe bas keli istorikU specia- 
laisvėje ir teisihgume.” Demokra- lsr? raštai. ,
tai tą pavergtųjų tautų dieną ar j P"_™ąj{^ “TAOTOS* PRA
tins garbingais ir atsakingais 
žygiais. Žada eiti į dery bas su vi- 1 
saia, bet nesirašys sutarčių, ku- j 
rios pažeistų Amerikos saugumą,

EITIES” tomą galite užsisakvtl
"DRAUGO" KNYGYNE

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

r ssa.azv.vw charakterizunia assaia. oo,.ai ocivuu, rankas nUo Kubos ir kitų laisvųir negalėjo būti buržuazinėie ja tą tikrąją nuo- formos, įvairūs dydžiai, spal- kraštų. Reikalauja didinti karinį
Lietuvoje: stakles, garo turbi- kurios ženkle praėjo so- vos keičiasi nuo dangiškai mė- j biudžetą, kalti daugiau ginklų.
nas, elel#*omotorus, kompre- ketinės okupacijos dvidešimt- 
sorius, suvirinimo aparatus mečio paminėjimas Lietuvoje.

Į ERDVES
AL GIMANTAS

Gundymas nigo tai kainavo.

4?
1r I

40)1 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL 
Komi U 3-4719

Kiekviena sąskaita iki $10,000 yra apdrausta. 
Federalinės valdžios Draudimo Įstaigoje.

AUOU8T SALDUKAS, Prezidentas

lynų iki ryškiai žalių. Lyg kokie 
brangakmeniai išdėstyti žemės 
paviršiuje. Gražu.

Žemyn

Žadama nepripažinti komunistinės

Po truputį sukame aerodro- 
j mo link. Motoras dirba lygiai, 
jo temperatūra nukritusi iki 140. 

Bet ryžtas Kabinoje didelis triukšmas. Kai-

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE
PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Balčiūnas Jurgis, žmona Juzefą, 

vaikai Jurgis, Juzefą, ir Vincas, 
gyveno Rrooklyn, N. Y.

Belkauskienė-Matulytė Alziutė,

PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Pro*.
3039 So. Halsted St.

Tek VIctory 2-1272

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

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

_Klausvk rašeiva’ Pat® t nugali visas kliūtis, sėkmingos bėtis gali tik šaukdamas iš vi- įš Netičkampio km., Marijampolės Apkainavimą ir Prekių Prtataty
* • <* O LCzJl  ______ rvirv vai mo o i Iri o mo MomrtlrnvvtAirašinėji, bari mus, džiaugiesi,, pa3tangos ir nemažas darbaa jegų- iki pačio užkimimo vir- 

piktiniesi, nervuojies. Ar nenol atneša norimus Pasiekti rezul-,Sun?; Plieno ap-rėtumei iš amerikinių padangių -tatuR Iškart *auna leidim* vai’ skaičius ratu apsuka-
’ pažvelgti žemyn gal ir tie visi ruoti tik vienvieti lėktuv*. vg‘ ^rodromą, stebime, ar šiuo lietuviškieji reiktai atrodytų «au po didesnio patyrimo, dau-, metu joks kitas lėktuvas ne- 
ne taip jau tragiški’ Už valan-|giau skraidymo valandų ir pa- užėmęs nusileidimo tako. Atro
dęs gaunu lėktuvą, nebijotume! pildomų eSzaminli’ Jau turi tei-savąją gyvybę patikėti man? skraidinti ir kitus. Tad, da- 
- kitame telefono gale, vieno bar 8unku at818Plrti Pandai, kiai 
liepos sekmadienio popietę, gun'pačiam ^t^nti ir pasidžiaug- 
dė neperseniausiai piloto teises 8eno ko,e^°8 ^gebėjimais.
Igijltt anfiomodielista’ ir sklindy Aerodrome
tojas. dabar jau lakūnas. Dave- 
taa Dulaitis. Kur ten bijosi... Bi
čiulis, pažįstamas dar iš gimna
zistinių laikų, kiek daug valan
dų kartu buvo praleista avio- 
modclizmo ir sklandymo kur
stymo, kiek daug buvo sukiota- 
si Lietuvos Acro Klubo aplinko
je, aerodrome.

Tr dabar su pasigėrėjimu ff»-

Netrukus pasiekiame aerod- Žvilgsnis į laikrodį — ore išbu-
romą. Neperdidelis lygumos vome lygiai 35 min. laiko. Dar
šmotas, privataus savininko
rankose, pastatytas angaras, 
adminstraojos pastatas. Aero-

val.
Dambrauskas Juozas, Jono sū- į 

nūs, gyvenęs ir dirbęs Alytuje, j
Dubickas Juozas, gimęs New-; 

comerstown, Ohio, gyvenęs Hari 
ford, Conn.

Kubiliūnas Matas, gimęs Ska-
do kliūčių nėra Staigiai žemė- PiftkyJe- fi^enęs Telšiuose.00, kliūčių nėra maigiai žeme Ku41ytg Ona Ir Zuzana, Juozo 
jame, pro propelerio mentę aiš- dukterys, iš žalsvos km., Liudvi- matai skubiai artėjantį navo vai., Marijampolės apskr. meksfaltuotą taką, vis žemyn, bernaitis Rapolas, gyvenęs
žemyn, lengvas smūgis, ir mū- X , v \ n i/ ’ e j Linkevičius (Linkus) Bronius,sų 800 sv. sverianti mašina jau penj(>o gūnug, gimęs 1918 m. Za- rieda žeme Vaje. kaip trumpai, i uftgio vlenk., Raseinių vai.

Meškauskas Jonas, Juozo sūnus,

minutė, kita, ir mes atriedame 
prie angaro. Sveikinu savąjį pi
lotą — tūkstantis dolerių tikrai

kil. nuo Kelmės, gyveno Rockford, 
m.

Ramoškaite Izabelė, gkm. Kazo
kų kaime, gyveno Brooklyn, N. Y.

Simukonia Antanas, gimęs Rui-
drome nuolat stov 140 lėktuvų, neveltui išleista, šiandien jis jau ^akiemyje, gyvenęs Brooklyn, N
Lėktuvų savininkai nuomoja tei
sę laikyti savo mašinas. Kele
tas lėktuvų yra aerodromo nuo
savybė ir jie nuomojami akrai

pilotas! Jis šypsosi, k'ausia.
kaip patiko. Savo metu teko At. stnnkevičiūtė Birutė ir Jadzė 
lantą perskristi keturmotoriu l Marijos ir Juozo Stankevičių dūk 
keleiviniu lėktuvu. Kelionė ir terys. Tėvai mirę 1936 m., gyve- Ravijauta tada mažai kuo aky- ė10 R°dney St, Brooklyn, N. Y.

Skodis^Abraitytė Vera.

įima buvo at-kti jo pastangas dymamH, pamokoms su instruk- 
ir pasiekimus amerikinės spor- toriais. Iš angaro išaistumia- 
tinės avineijois srityje — konst- me baltai žalsvą dvivietį “Pi-
runja avtomodelius, jo brėžiniai per Cub’’ lėktuvą, kuris ir tu- mu, kad buvai ore. Tuo tarpu. J.A.V. 
spausd'nanii atitinkamuose žur- ri šiandien mus iškelti į erdves, sportiniu lėktuvu skridimas tei-( ieškomieji arba apie juos žlnnn 
naluose, dalyvauja avipmode'ių Mūsų pilotas atidaro motoro! kia žymiai didesnį malonumą tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
varžybose ir tuo pačiu laiku dangtį, patikrina alyvos kiekį J Tiesa, čia nėra visos eilės pato-

. . , ,, .  Staponkus Aleksas Marijonasrėal nuo keliavimo tarpmiestiniu žphrvĮ, Jhrgi. i4vyko Kanndon 
autobusu, nebent su tuo skirtu- ap|,, ^29 m vėIian prikėlė į

kantriai ir lietuvišku užsispyri 
mu siekia civilinio piloto teisių. 
Ne tik laiko, bet ir nemažai pi-

Susėdame, prieky — vairuoto- gumų, užtai turi artimesnį ry 
jas, užpakalyje — keleivis. Vai-' šį su pačiu skridimu, daugiau 
rai dvigubi — v&irolazdelš ir jį jauti ir pergyveni. Kabinot

OONSULATK GENERAL 
OF LITHUANIA

41 West R2nd Street 
New York 24, N. Y.

mą Teikiame Nemokamai 
— ★ —

KžJtlnfl atidara kaadlen nuo S ral. 
ryto iki s vai. vakaro ir SaAtadla- 

nlal. Iki S vai. p. p.

VĖSIhTUVAI, TELEVIZIJOS
Hųži rungai ir nebragiat taisau 

Už patarnavimą vietoje 38.00, už 
dirbtuvS« darbą — $ 10.00 Ir dalys.

Pigios pavelkslinSs lempos.
J. MIGLINAS 

2.MP W. ItUth St. II a. PR S-lOtlS

ftemkite dien. Draugą!

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

t ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefoąaa FRontler G-1882 ■

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ !

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

. lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

BRIGHTON SAVINdS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKU8,, Sect’y LA 8-8248
VALANDOS: Kasdien nuo * iki 4:30; Ketvirtadieniais 9 iki S v. va k. 

Trečiadieniais uždaryta
~ - .................... t*

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI

!4LLį 
4- .u J
14M

Pasinaudokite sekančiais mūsų patarnavi
mais: Nariams veltui iškeičiame čekius. Duo
dame Mone.v Orderius — čekius šeimos ty
loms Apmokėti. Apdraudžiame taupymo sky
rius. Kalėdų Ir vakacijų skyriai. Aukšti di
videndai. Jaunuoliams kolegijos bonų sky
rius. Nemokamas parkinimas. Saugios vauMų 
dėžutės. Depozitavimas naktį.- Organizaci 
joms veltui kambans susirinkimams. Ir daug 
■kitų 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.

vtka.no


Trečiadienis, 1960 m. rugp, 3 d. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

AMERIKIEČIŲ PROPAGANDINIS 
APARATAS — USIA

EDV. ŠU LAITIS

Dažnai girdime apie USIA World (dešimtyje Tol. Rytų 
raidėmis pavadintą įstaigą, ku- kalbų), Informaciones (ispaniš-

i?

ri nekartą susilaukė prakeikimo 
žodžių iš komunistų pusės. Tai

kai — Argentinai) ir kt. Taip 
pat spausdinami 22 laikraščiai

yra J. A. Valstybių Informaci- į 14-je kalbų, 
još Agentūra (United States USIA per metus išplatina 
Information Agency), kuriai va apie 4,000,000 brošiūrų, kuriose 
dovauja George Allen ir kurios nagrinėjamos tokios temos: do-

juose apsigyvens 
tančių žmonių.

Tai va Prancūzija turėdama 
tokius Alžirijoj turtus nieku bū
du iš Saharos nepasitrauks. Da
bartinis Pfancūzijos prezidentas 
de Gaulle yra pasakęs: “Pran
cūzija nepasitrauks iš Saharos 
jokia kaina, net ir tuo atveju, 
jei Alžiro klausimą reikėtų iš
spręsti nepalankia prancūzams 
prasme”. Vadinėsi, Sahara yra

šimtai tūks-)šiaušę prieš prancūzus. Jie šie-, 
kia visiškos laisvėB ir nepriklau
somybės.

Rimtas pasiūlymas
Amerikietis biznierius skri

do lėktuvu Iš Europos. Skris
damas jis skaitė 'biznio reika
lais pranešimus, bet jam vis 
trukdė šalia sėdėjęs berniukas. 
Niekieno nedraudžiamas, ber-

Studentai Paryžiuje
Naujas Paryžiaus burmist

ras Julien Tardieu priėmė mie
sto rotušėje 870 užsieniečių 
profesorių ir studentų, kurie 
atvyko studijuoti vasaros se
mestrui į Katalikų universitetą 
Paryžiuje. Iš viso atvyko mok 
slo siekti studentų iš 58 kraš
tų.

veiklai per metus yra išleidžia
ma apie 100 milionų dolerių.

Ši įstaiga nėra sena. Ji, kaip

kumentuoti pranešimai apie vi 
dutiniškų pajamų žmonių na
mus (atremiama sovietų aiški-

. . . . . _ nimas, kad vidutiniškas JAVatskira vyriausybes agentūra,, . . . . .u • x S x • ■. IVastybių gyventojas negali įsi-buvo įsteigta 1953 metais. Jos' .. .. . .. J , . .. ,° 1 gyti amerikiečių parodoje Mask.užuomazga buvo padaryta 1948 
m., kada Smith-Mundt aktu 
buvo pasisakyta už amerikiečių 
informacijos tarnybą, turinčią 
tikslą paruošti bei paskleisti ži
nias apie Ameriką kitose valsty 
bėse. Ji tada buvo tiesioginėje 
Valstybės departamento žinio
je ir pradžioje nesusilaukė di
desnio pritarimo, nes propagan
da taikos metais daugeliui ame
rikiečių, buvo nesuprantama. 
“Tiesos kampanijos” vaisius

voje rodyto 14,000 dol namo); 
faktai apie 1956 m. Vengrijos 
sukilimą; faktai apie J. A. Vals. 
tybes ir kti •

Ši agentūra užsienyje palai
ko nuolatinius informacijos cent 
rus. Dabar yra 160 agentūros 
bibliotekų, esančių 65-se valsty
bėse. Šiose bibliotekose žmonės 
gali skaityti amerikietiškas 
knygas 'bei žurnalus, mokintis 
angliškai, išgirsti paskaitų bei 
koncertų, pažiūrėti filmų bei 
parodų. Taip pat agentūra re
mia 78 kultūrinius centrus 25-

Šen. Kennedy kalbasi su kongreso nariu Chester Bowles rinkimi
nės kampanijos reikalu, kurioje Bowles yra vienas rimčiausių 
patarėjų. , . (UPI)

ALŽIRIJA PRANCŪZIJOS ARUODAS

DZŪKŲ JONAS

Prancūzijos ateitis, ir taip į šį niukas įsidrąsino, pradėjo vi 
reikalą žiūri prancūzai ir jos vy
riausybė.

Ryšium su Saharos turtais,
Prancūzijos vyriausybė yra pa
žadėjusi Alžirijos arabams švie
sesnę ateitį. Pažadėjo duoti kas 
met po 500 milijonų dolerių ara
bų gyvenimo lygiui pakelti.
Apie 400,000 žmonių pasirūpin
ti naujų darbų, milijoną žmonių 
aprūpinti butais, dviem treč- 
liams arabų vaikams įsteigti 
mokyklas, padalyti apie 610,000 
akrų tinkamos ūkininkauti že
mės tiems, kurie nei žemės, nei 
jokio turto neturi.

Atrodo, kad Alžirijos arabai 
daug ką yra laimėję, bet vistiek 
dar nėra patenkinti ir vis pasi-

saip rangytis kėdėje, net išbar
stė iš portfelio biznieriaus do
kumentus.

Biznieriui pagaliau nusibodo. 
Jis atsigrįžo ir tarė:

— Žiūrėk, vaike, kodėl gi tu 
neini laukan pažaisti.

Salierų lapai Graikijoj
Senovės graikai savo na

mus papuošdavo saiierų lapais. 
Salierų lapų vainikus taip pat 
dėdavo sporto rungtynių nuga
lėtojams ant galvų.

Salierų šaknis virdavo ir tą 
skystį vartodavo kaip vaistus.

Tik 1950 m. prasidėjus Korė
jos karui ir prezidentui Truma- nui išvysčius “Tiesos kampani- se va^8tybėse, kurie yra įsteig-
ją” (Campaign ofTruth), šio
je srityje žymiai buvo pajudė
ta į priekį. Trumanas tada pa
darė planą, kuriuo buvo pasi
sakyta ne už bendrąją informa
ciją, bet už specifinę, nukreiptą

ti amerikiečių su tų kraštų pa
galba.

Plačią akciją USIA vykdo per 
savo filmų programą, ypatin
gai tokių žmonių tarpe, kurie 
negali skaityti. Tokių filmų kas-

į 4 'pasaulio sritis: Sov. Sąjun- met žiOri aPie 500 milij°naimenų. Jie yra rodomi agentū
ros bibliotekose, vietiniuose ki-gą, komunistų satelitines valsty

bes, laisvas valstybes tiesiogi
niai grąsomas Sov. Sąjungos ir 
visus tuos kraštus, kurių vi-

no teatruose, mokyklose ar net 
kaimuose, pasiekiamuose juda-

daus problemos sąryšyje su ko- mųJI) sunkvežimiais. Šiuo
monistine įtaka yra išnaudoja-
mos Sov. Sąjungos.

Šiuo metu USIA turi dvejopą 
uždavinį: 1. Išaiškinti oficialią 
J. A. Valstybių vyriausybės po
ziciją ir nušviesti amerikiečių 
kasdieninio gyvenimo bruožus; 
2. Atremti komunistinę propa
gandą. Bendrai imant, šios įstai 
gos noras yra pasakyti tiesą, 
nevartojant šmeižimo, melo, ką 
praktikuoja komunistai.

Amerikiečiai nėra idėjų 
pardavėjai

USIA nesistengia parduoti 
amerikietiškosios gerovės ar jos 
santvarkos kitų kraštų gyven
tojams. Kaip jos direktorius Al
len sako, yra tik norima paro
dyti progresą bei laisvę, pasiek
tą amerikiečių politinėje bei e- 
konominėje sistemoje tikintis, 
kad kitiems bus naudinga išstu
dijuoti tą sistemą, kuri buvo 
naši Amerikos žmonėms.

Šios įstaigos veikla apima pla 
čią darbų skalę. Vienas iš šių, 
kuris daugiausia yra pažįsta
mas ir lietuviams, yra radio tran 
sliacijos į įvairius pasaulio kraš 
tus, įvairiomis kalbomis (jų tar
pe ir lietuvių). USIA “Ameri
kos Balsas” (“Voice of Ameri
ca”) šiuo metu kalba 38 kalbo-

filmas yra “Today”, liečiantis 
dabartiaes problemas ir prog
resą Afrikoje. Nemaža ameri
kiečių informacinių filmų yra 
parūpinama ir rodoma kitų 
kraštų televizijoje.

Taip pat USIA darbų rėmuo
se yra ir daugiau įvairių prog
ramų, kurias čia visas yra sun
ku išskaičiuoti. Agentūra yra 
atsakinga už užsienyje vykstan
čių J. A. Valstybių parodų gar
sinimą, amerikiečių artistų, spor 
tininkų bei kitų žymių žmonių 
gastroles svetimuose kraštuose 
bei daugelį kitų dalykų.

Septintasis pasaulio 
stebuklas

Septintasis pasaulio stebuk
las — tai Aleksandrijos uosto 
švyturys, pastatytas III amž. 
prieš Kristų paibaigoj.

Jis turėjo 180 metų aukš
čio.

Pasaulio stebuklų yra buvę 
ir daugiau. Sakysim, tokiu ste 
būklu savo metu buvo laiko
mas Nojaus laivas. Jo vietą už
ėmė kitas dalykas. Bet iš viso 
tų stebuklų, nors vienas kitu 
pakeičiamų, niekada negalėjo

mis per 87 siųstuvus. Kaip ap
skaičiuojama, radio programų 
kasdien klausosi 40 - 50 milijo
nų žmonių, jų tarpe apie pusė 
už geležinės uždangos.

Didelę dalį užima spaudos bei 
leidinių tarnybos veikla. USIA 
aprūpina užsienio spaudą svar
bių J. A. Valstybių prezidento 
bei kitų valdžios žmonių pareiš
kimų tekstais. Tokias informa
cijas gauna apie 10,000 įvairių 
leidinių.

Iš kitos pusės, USIA pati lei
džia laikraščius bei žurnalus: 
viso 79, kurie turi bendrą 3,000, 
000 tiražą ir pasirodo 60 valšty 
bių teritorijose. Vienas iš labiau 
■ia žinomų šių leidinių yrae A- 
merica Iliustrated, kuris spaus
dinamas rusų kalboje ir yra pla 
tinamas Sov. Sąjungoje. Šio 
žurnalo kopijos išperkamos tuoj 
po pristatymo į Rusijos spau
dos kioskus, o vėliau eina iš ran 
kų į rankas. Praėjusiais metais 
buvo pradėta leisti lenkiškoji šio 
žurnalo laida, kuri irgi visa yra 
išperkama.

būti daugiau kaip septyni. Tasai 
skaičius buvo laikomas stebuk
lingu.

Šen. Erstes Kefauer joja ant
Be to, dar leidžiami šie žur- aailiuko ,Lebana"' Tenn ' aP‘e , ... teismo skverą. Kehauver kovojanalai: Lifp in America (arabiš- dėl notninndjog HU

kai — Vid. Rytama), Free Andrew Taylor. (UPI)

CRANE
SAVINOS AND 

LOAN ASSOCIATION
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Alžirija šiaurės Afrikoje — 
aukštakalnių ir plokščiakalnių 
kraštas, pietų dalyje pereinąs 
į Saharą. šį kraštą valdo Pran
cūzija. Prancūzijai Alžiras eko
nominiu atžvilgiu turi didelės 
reikšmės. Tačiau kiekvienais 
metais Prancūzija j Alžirą su
kiša per 600 milijonus dolerių.

Alžire daugelyje vietų laukai 
drėkinami dirbtiniu būdu, pel
kės sausinamos, tiesiami gele
žinkeliai ir auto keliai. Ten, kur 
prieš 100 metų buvo pelkės, smė 
lio plotai, šiandien žaliuoja so
dai ir stovi dideli miestai.

Be to, gerai auga kviečiai, 
miežiai, kukurūzai, avižos ir ru
giai. Čia puikiai bujoja šie me
džiai : alyvos, figų, citrinų, mig
dolų, abrikosų ir kitokių. Pietų 
stepėse auginama avys, ožkos, 
asilai, kupranugariai ir kit.

Kai prancūzai užėmė visą Af-

kia juodąjį auksą — naftą (aly
vą). .

Specialistų, mokslininkų ap
skaičiavimu Alžirijos žemės 
gelmėse esti per 3 milijonus to
nų geležies rūdos, apie 1 mili
jonas tonų mongano, didelės at
sargos vario. Juk vien tik Mau- 
ritonijos kasyklose per metus 
iškasama po 60,000 tonų vario.

Tvirtinama, kad natūralių du
jų atsargų yra per 30,000 mili
jardų kubinių metrų ir tų me
džiagų užtektų Prancūzijai 25 
metams. Prancūzų specialistai 
planuoja nutiesti vamzdžius į 
Alžirijos pajūrį, paskui Vidur
žiemio jūros dugnu į Ispaniją, 
o iš ten į Prancūziją.

Alžirijos laukuose yra daug 
naftos. Pavyzdžiui, tik prie Ha- 
S8i Messaoud ir Edjele esama 
apie milijardas tonų alyvos at
sargų. Sekančiais metais bus

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

PRANEŠIMAS
LAIVAS “EAGLE“ ant Delavan

Lake, Wi8consin, išplaukia kas 
dieną 12:30 valandą po pietų. Su
stoja šiose vietose:

Dutch Mil), Hiawatha,
Hugo, Swedish Village

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Perskaitę "Draugą", duoki
te jj kitiems pasiskaityti.

nkos pakraščio ruožą nuo Tau , , .. , , .. ... . ,__ fi.j m. • i ,• vi dar nutiesta dveji vamzdžiai, ku- jsyno iki Tuniso, po keliolikos . . D ...J . 1riais Prancūziją pasieks kas 
metai po 14 milijonų tonų aly
vos. Po penkerių metų Prancū- 

! zija tikisi gauti iš Alžirijos į 
metus nemažiau kaip 50 milijo
nų tonų alyvos.

1 Sahara savo plotu yra ketu- 
, ris kartus didesnė už pačią 
Prancūziją. Dedamos pastangos 
Saharos dykumas paversti der
lingais žemės plotais. Tačiau čia 
kol kas darbas ir gyvenimas be 
vandens sunkiai įmanomas. Pro
jektuojama pravesti požeminius 
vandens rezervuarus. O kai tas 
bus pasiekta, galimas dalykas, 
kad ir čionai sužaliuos miškai, 
vynuogynai kursis miestai ir

metų čia iškilo dideli uostai —
Oranas ir Alžirija. 1882 metais 
Alžirija galutinai buvo įjung
ta į Prancūziją ir nuo to laiko 
Alžirija ėmė smarkiai klestėti.
Todėl neveltui prancūzai ir sa
ko: “Kas iš Alžirijos būtų buvę 
be mūsų — tiktai smėlio plo
tai”. Tad savaime aišku, kad 
gyvenantieji prancūzų Alžirijoj 
nenori užleisti savo sunkaus 
darbo vaisią čiabuviams ara
bams. Bet kadangi arabai suda
ro daugumą, tai jų balsas irgi 
daug ką lemia, ypač šiais de
mokratiniais laikais.

Kad ir smarkiai Prancūzijos 
pastangomis kultūrinama Alži
rija, bet vistiek arabai prancū
zų nemėgsta ir nori, kad jie iš 
Alžirijos išsikraustytų. Dėl to,dažnai įvyksta įvairūs ginčai,. BUg^toS rUŠICS fotografijos 
nesusipratimai ir ginkluoti su-, IHUSy SpBCidlybė, 
suėmimai, sukilimai. Prancūzi-'

Vestuvių nuotraukos

jai tokie įvykiai labai daug kai
nuoja : pinigais, medžiaginiais 
ištekliais, o galiausiai daug žmo 
nių gyvybių tenka paaukoti. 
Bet Prancūzija to neboja, ryž
tingai kovoja ir nenori apleisti 
Alžirijos. Žinoma, Prancūzija 
nenori visą laiką su arabais ka
riauti, todėl ieško išeities, šiek 
tiek nusileisdama arabams ir 
duodama jiems platesnių teisių. 
Mat, Alžirija yra svarbus kraš
tas ne tik žemės ūkio kultūri
niais augalais, bet ir žemės gel
mių turtais. Jau keletas metų, 
kai Prancūzija iš Saharos sun-

AUŠROS VARTŲ 
mūsų Vilniau* šventovės istoriją, 

padavimu* bei malda* rasite 
Kun. dr. J. PRUNSKIO lenylutfje:

Aušros Vartai
— Maironio, P. Vaičiūno. A 

Mickevičiaus, B. Brazdžionio^ M 
Gustaičio, J. Vaičiūno ir kitu pr 
eziją apie Juoi

Kalni 50 centų 

Užsakymui adresuokite: 
DRAUGAS 

4545 W. 63r<i St. Hticagn 29, IU.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OP FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

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

Dividendai mokami sausio Ir liepos m. 1 d.

VALANDOS:
PIRMAD. Ir KETV, ................... » ▼. T. *k* » P- P'
ANTRAD. ir PENKTAD.....................» ▼. r. *** » P- P
ŠEŠTAI).............9 v. r. Iki 12 vai. d. Trečtad. utdaryta.

Jus esate kviečiami į...

71 -ma ir Hamlin gat.

Penktad., liep. 22 iki anlrad., rugp. 7
Pelnas — Universo Karalienės Parapijos naudai.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated) z

EDVARDAS ULIS, wv, 
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. Virpinta 7 2481

M O V I N G
2047 W. 67 PI. Wll 5-8063
R. ŠERĖNAS perkrauato baldus 
Ir kitus daiktus. Ir ii toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdraudė.

G lt Alll\SKAS

J. G. TELEVI8ION OO.
2512 W. 47th 8t., KR 6 1998 

| TV. RADIJAI. HI-FI, VftSINTtrVAl 
P*r«1avtrnfui-t*b'7Tniu. Hrk. uidaryts

Duoną Ir įvairia* skoninga* 
bulkute* kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889 41 8. IJtuaniea Avenue
Pristatome i visas krautuves Ir 
restoranu*, taip pat Itslunčta- 
me J visus artimuosius miestus 

Tel. CLiffside 4-6878

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

KARUSELES — PONY-JOJIMAS — ŠOKIAI — SCENOS ĮŽYMYBES

KIEKVIENĄ VAKARĄ

ĮSPŪDINGOS RAKETOS - 
FIREWORKS

LĖLIŲ VEŽIMĖLIŲ 
PA RADAS

ED PRICE SU SAVO 
ORKESTRU

AUG-RUGP. 3, 4 ir

INTERNATIONAL WINDY
CITY POLKA DANCERS- 

ŠOKEJAI

ROYAL EIRES ORKESTRAS

C ALICO K I DS IR 
CALICO TEENS

PROGA LAIMĖTI VIENĄ IS 10 AUTOMOBILIU ! !

■br



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

1

Trečiadienis, 1960 m. rugp. 3 d.

LAIKAI IR ŽMONES CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS REAL ESTATE

L. AUGUSTAS
KKAL ESTATE REAL ĖSTATE REAL ESTATE

TETULES PROTESTAS nas Amerikos lietuvis. Apsistojo __
__ numirko arkli MARUI ETTK IK HltlGMTON l*K.M u 1,; ♦ fe.u nokūiri pas g‘minalC1“8’ nusipirko ar J, Ml-Ir $25,»<Ht.

Nesvarbu kieno tetule, nebūki- ^arką, dailų vežimėlį ir pra Mflr. 2x5 kamb. Alki. gar. kžo.soo.
m® perdaug smalsūs. Ji yra maž- dėj0 švaistytis plačioje apylinkė-, Mūr. 2x4 ir 2 knmb. gar. s2i,»<mi. 
daug i antrąją jaunystę žengiau- planuodamas kur ir kaip įsi- JS; « kb.^^TsIČ.’ lot’S^o.' 
ti moteris, dar verta užmesti akį įdurti, patogiau pasikloti gimtojo- Mūr. 12 a|»t. $13,000 invt. |»aj. |n<*štl 
dipukė. Dalykas toks. kad aplin- je žemėje, kurioje ir amžinai ilsė- j >'»•««» 8av. duos paskos ti 5^ •
kybės verčia ją priimti Amerikos tis jau buvo numatęs. Pasiūlymų uk^ii^ bQUu*‘ ***
pilietybę. Tiesa pasakius, ji nela- buvo daug — ūkiai, restoranai,, D||rxDCPI/AC 
bai ir tesipriešina. Ji žino, kad krautuvės, dirbtuvės, transportas D U LJrCIzC, V\ Ao 
pilietei kaikur ir darbą gauti leng įr panašiai. Puiku, tik pasirink <og] ARCHER AVĖ. LA 8-3984 
viau, o praturtėjus ir atostogoms pagai įįrdį. Bet vargas, kad ta, _________________
platesni akiračiai atsiveria, ne paĮj širdis kartu troško ir links-
vien Kanada ar Meksika. Grįžus mybįų; kad kiekvienas pirkinio 
gi kada į laisvą Lietuvą, tą gar- apžiūrėjimas, kiekvienas sandėrio 
bingą dokumentą, girdi, galima aptarimas buvo iš anksto gausiai

HISCELLANEOIJS

bus ramiai užkišti už veidrodžio, 
o į rankinuką įsidėti kadaise vir
šaičio išduota pasą. Ką gi, gaivo
je lyr ir praktiškai. Tik visas var 
gas > tai tetulei su anglų kalba. 
Mėgina Bkaityti, raides pažįsta, o 
nepaskaito, nes ta pati raidė ki
tame žodyje jau kitaip tariama. 
Burnos organai irgi atsisako pa
klusti. Pripratusi prie logiškos žo

aplaistomas ir vėl su pagiriomis 
namie tarp draugų ir kaimynų.

Pagaliau tas Bridgeporto “mi- 
lionierius” pasijuto, kad atsivež
tasis kapitalas pavojingai išseko 
ir kad vos vos beužtenka kelionei 
į Čikagą. Ką gi, sukrovė smarku
sis savo mantą į lagaminus ir 
išdūmė atgal iš kur buvo atvykęs. 

Tokių plačių užsimojimų ir kar-
dMų tvarkos sakinyje, čia jai vis- j.u silpnos valios žmonės nėra 
kas atrodo aukštyn kojomis. išimtis, ir dėl jų gal neapsimokėtų

Nemanykite, ji nėra liurbė. Ji kvaršinti skaitytojo galvą. Ta-
kalba rusiškai, lenkiškai ir nepeik 
tinai vokiškai, o angliškai

čiau pažymėtina tai, kad jis, an
tru kart išvykdamas į Ameriką,

HEATING SERVICES
NcmokMnuM apnkalčiavlnuv-

Geriausių žinomų firmų LENNOX. 
TIMKEN, VVElL-McLaln, RKPUB 
UC. KEWANEE pečiai, oro vėsin
tuvai (alr condltlonlng) visokių dy 
dilų. Inatoliuojame karšto vandene, 
garo Ir Mito oro sistemas. Taip pa' 
pakeičiame visas ) guzų arba alyvų 
dabartiniuose Jūsų namuose Ir į sta
tomus naujus.

Visų rūšių skardos darbai. 
DARBAS GARANTUOTAS 

Saukite 24 vai.
Tel. CLearwater 7-6675

UIUGHTON 1‘ARK: Mūr. 2 po 4
kb., Basu šildomas.. $ tt8,ūoo.

Mūr. naujus 5 Vį kb., mažas įmok. 
$111,500.

Aluti. 3 butui 5—6 Ir' 4 kb., ap
sauga nuo potvynio.

Mūr. 3 bt. po 4 kb., geras na
mus. $24.5(10,

Mūr. 2 bt. po 5 kb. (3 nileg.).
$20,500.

Valgykla su didele klljentūra.— 
$5,000. —

Guge Parke: mūr. 2 po 5 kb. Ir 1 
šild. kb. porčiuje, & $125, paj. j
mėn. ir savin, butas.

Mūr. 4 kb. centr. gazu 811d., 30 
p. lotas. $ll,oot). \

Mūr. bung. 8 mt„ 5 kb, ir 2 kb. 
rūsyje, gražiai įrengtas. $21,500.

Mūr. 1 *4 a. 2 gružūs būtai: 5 ir 
3 kb. centr. Šildymas, 20 p. skl.

Murųmettc Parke: Mūr. 3 bt.: 6 
— 4 Ir 2 kb., centr. šildymas,
gražūs butui.

Mūr. 12 butų, savininkas "duos 
paskolų.

itosclande: Mūr. 8 bt.: 7—4 ir
2 kb. centr. iud., mūr. garažas,
3 3 p. skl.

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

šmakšt! Patarkite, sako, kas da- iškeikė savo gimtąją žemę saky- 
ryti. O kaip čia dabar patarsi, damas, jog jis kol gyvas nebe- 
kai iš raidžių grupės, kaip iš ps- grįšiaąs į tą purviną,. biaurią Lie- 
veiksliuko, reikia ii karto spėti tuvą. Nuo jo keiksmo net liepa 
kaip tas ar kitas žodis skamba, kieme susipurte, o pakelės koply- 
kitaip sakant, reikia galybes žo- tėlių šventieji liūdnomis akimis
džkf išmokti tarti atmintinai, o 
žinomus tarptautinius sąmoningai 
žaboti. Sunku. O kur sakinys? an- 
glictzmai ? amerikanizmai ? Tie 
siog rūgščios vynuogės. Todėl ne

palydėjo nepatenkintąjį, palinkė
dami visokieriopos laimės Armou- 
ro skerdyklose.

Negera pasidarė vos laisvai at
sikvėpusi Lietuva, prasikalto, kad

nuostabu, kad toji mūsų nastur- nieko jam nedavg> išskyru8 me. 
ta, pavargusi nuo nemėgstamo (ju,m pakvipusį orą ir tyrą šalti- 
mokslo, giliai atsidusta ir pila: nėiįo vandenį. '
“Dieve, Dieve, kokie kvailiai tie i ____________

KAZYS ČESNAUSKAS
6801 So. Talm&n Avė.

CHICAGO 29, DLL.
HE 6-2812 Ir GI 8-4938

• Generalinis kontratorlua 
naujų namų statybai, (vai
riems remontams lr namų per
tvarkymams • Turime dldelj 
patyrimų namų statyboje. • 
Patys atliekame cemento Ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

europiečiai. Suplaukė čia su gra
žiomis kalbomis, sunkiai kūrėsi, 
sustiprėjo, indėnų palapinėms vie 
tas nurodė, kovbojai buivolus į 
ganyklas suvarė, anglų okupaci
ją panaikino, laisvėmis apsirūpi
no, tik niekaip nesugebėjo augių

PUSPŪRIS TABLEČIŲ
Vienas kitas mūsų gydytojas 

mėgsta viešai papasakoti ar pa
rašyti apie ligas, jų pobūdį, žen
klus ir priežastis. Kaipo taisyklė, 
jie jokių praktiškų patarimų ne

kalbos nusikratyti. Dabar norėtų,- duoda, nes tai daryti neleidžianti 
kad aš pasivadinčiau Brown arba i profesinė etika, bet pataria kreip-
Smith. Kodėl? Kuriems galams? 
Ačiū, nieko iš to neišeis. Mano 
pavardė gražesnė. Egzaminus 
kaip nors išlaikysiu, bala juos 
nemato, ir būsiu Amerikos lietu
vė, bet niekad nepasidarysiu an
gle. Amerika juk ne anglų, o visų 
jos gyventojų”.

Žinoma, pavėluotas protestas

tis pas gydytoją. Ir kas g? drįstų 
paneigti specialisto nuomonę.

Taip galvojo ir sunegalavęs mū
sų kaimynas. O sunegalavo jis 
rimtai, todėl norom nenorom pra
dėjo varstyti gydytojų duris, o 
grįždamas namo pirkti įvairiaspal 
ves tabletes. Ilgainiui prisipirko

llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll'

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yru nedidelio formato 

kelių spalvų. pagaminti “šilk 
screen” būdu. fra sekantys rinki
niai:

Vardadienio ............... 10 atvlr.
Gimtadienio ............... 10 ”
Padėkos ........................ 10 ”
Džuojautos ............... 10 ”
Vestuvių ... 10 ’’
Vestuvių sukaktuvių 10
Padėka už užuojautą .10 ”
Motinos Dienos proga 10

jų tiek, jog nespėjo ryti. Net pus-
bet ką tu su ja. Beje, ji netrukus • pūrį jų susitaupė, o sveikata ne- ___ _ ___ *_________  __
išteka už tokio pat^ užsispyrėlio ! gerėjo. Pagaliau jis pataikė pas i įtukų) augščiau išvardintų atviru 

ų. Šių atvirukų gamintoja? dar 
'ra paruošęs vieną rinkini maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos, ves 
tuvių ir vestuvių sukaktuvių - 
rišo 10 atvirukų. Atvirukų kaina 
11.90 ui pakelį.

žemaičio, neseniai virtusio Amen- tokį gydytoją, kuriam pacientų 
kos piliečiu. i netrūko ir kurs turėjo pakanka-

mai įvairių sveikatos tyrimo prie
monių. Tas gydytojas pavartė U
gonį, apžiūrėjo jį pagrindinai ir 
pasakė, kad jo širdis yra labai 

Kad žymesnieji generolai pra- I silpna, kad jos nebegalima pagy

GOLFAS PAVOJINGIAUSIAS

“Draugas” gali išpildyti užsakv 
mus tik pilniems pakeliams (po 10

dyti, o tik galima palaikyti jos 
šiokį tokį veikimą, ir kad reikia 
mažiausiai trijų mėnesių poilsio. 
Gi visas tas tabletes jis patarė 
tuoj išmesti į šiukšlių dėžę...

______ ___ __ __ _ Vadinasi, žmogelis pirma neše !
vandenynuose? o ne buteHais’pik- doleriukus gydytojams ir vaisti- 
nike. Tačiau ir smulkmenos jų gy- ninkama, ir svajojo apie greitą 
venime kartais pasuka istorijos pasveikimą, o paskui vertė į šiukš- 
ratą laimėn ar nelaimėn nė kiek Hų dėžę medicinos perteklių ir 
neblogiau nei garsūs įsakymai ar- , krimtosi dėl palaužtos širdies, 
mijoms. !' Liūdna, ar ne?

Nežinia, ar tai katinas pasakė.

tu rtina istoriją ir už tai apsisags
to savo mundurą ordinais bei me
daliais nuo apikaklės iki diržo, 
netenka stebėtis, nes jie vykdo 
stambius ir pavojingus žygius. Jie 
žaidžia ginklu ore, žemynuose ir

“BRANGI S”
4645 Weet 69rd Streei 

Gfcicaco 28. UI.

B0 P U L A R 
LITNUANIAN RECIPES

o Tolstojus tik užrašė, bet pas jį 
skaitome, jog Napoleonas pralai
mėjo lemiamą mūšį prie Maskvos 
dėl. .. slogos.

Bet nereikia klausti nė katino, 
nes kai kurie mūsų politikai patys

Helijaus statula
“Roda3o kolosas” — šešta

sis ir pats žymiausias pasaulio 
stebuklas. Tai buvo bronzinė

Surinko

JUZE DAU2VARDIENE

aiškina, jog 1926 metų gruodžio graikų saulės dievo Helijaus 
perversmas Lietuvoje įvyko dėl nu statula Rodoso saloje.
muštos generolo kepurės. Kokią 
įtaką būsimiems įvykiams artojų 
žemėje turėjo kito generolo su-

Ji buvo statyta 12 metų 
(pradėta 280 m. prieš Kristų).

valgyta kiaušinienė, tesprendžia Statula buvo 32 metrų aukš- 
diplomuoti istorikai.

Dabar apie golfą. Pasirodo, kad
jis generolams bus bene pavojin- 224 metais ją sugriovė že
miausias, o ypač pasišovusiems mės drebėjimas. Bet ir jos lie-
J senatvę papolitikuoti. Sloga, ma kanos dar vis stebino žmones, 
tome, ateina nekviečiama; kepurę ,
numuša irgi nepaprašytas tipelis? Vn amžiuje vienas arabų 
gi kiaušinienę iškppa ir pasiūlo Karo vadas pardavė tas lieka- 
simpatija. Su golfu atvirkščiai: naa. jOTng išvežti reikėjo 900 
pas jį reikia pačiam nueiti, savo j ,valia. O tas malonusis golfas taip kuPranu8anU-
nupolitikuoja gerbiamą generolą 
ir taip aptemdo jo autoritetą, jog 
ir geriausi bičiuliai pradeda ne
kantraudami laukti jo pasitrauki
mo į pensiją. O šito nepasitenkini
mo jis jau nebegali nei įsakymais 
panaikinti, nei vetuoti. Štai ko
dėl golfas generolams pavojin
giausias.

6YK8CIOJI TĖVYNĖ

Neverta turbūt daugiau rašyti 
apie A. AaJčiaua straipsnį Darbe, 
nes to žurnalo redaktoriai jau ga 
vo atpildą nuo vyresnio už save. 
Ar ką gavo ir nuo ko pats to 
nelemto rašinio autorius, mums 
nesvarbu. Galima tik tai spėti, kad 
jis Iš pavergtos tėvynės Lietuvos 
nieko negaus, nebent Sniečkus ka
da nors prisimins jį savo kilome
triniame pranešime vyresniesiems 
broliams ir savo raudonkupriams. 

čia norisi prisiminti kitą daly

Vaikystėj ir vėliauGaradaiu firikaa Einšteinas, 
reliatyvumo teorijos kūrėjas,

Mūrinis. 3 nileg. Brighton p., nau
jas. $20,000.

Mūrinis, 3 mieg., naujas, Goge p. 
$21,1)00.

Mūrinis lt kanib. Gage p. $17,500.
Mūrinis 7 kanib. M. p. $18,800
Mūrinis 3x5 Brlghton p. $29,500. 
Mūrinis o metų Gaga p. $17,500. 
Meilinis 5 kanib. M p. $12,800. 
Medinis I! kainb. M. p. $13,500. 
Medinis 2x4 k. M. p. $20,000. 
Mūrinis 2x4. Gage p. $28,900, .. 
Mūrinis 2x5, Gagu p. $29,500. 
Mūrinis beveik naujas, 2x6,• atski

ri šild. gazu. $4 2,800.
2 mediniai namai Ir 2 ekstra lo- j 

tai. G. Parke, $26,000.
Mūrinis (1 kanib., arti mūsų įstai

gos. 30 p. lotas, $17,900.
Medinis 5 knmb. ir ekstra 25 p. I 

lotas. G. Parke. $13.000.
Pajamų mūrinis buitg. — $100, 

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

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

M A R Q U E T T E L A N D
2517 W. 69 St. PR 6-0956

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS g ASSOCIATES 

2465 W. 51«t Street 
WAlbrook 5-5OSO 
Vak PR 8-357*

Trečiadieniais uždaryta
MARUUETTE PARKO CENTRE.
Skubiam pardavimui gražus mūr.

2x6, dideli kamb., išgražintas rūsys, 
j šildymas alyva, 2 auto mūro garažas.

Prašoma $30,300.
Pajamų mūr. K kamb. ir porėtus.

5 miegami. Naujas šildymas alyva.
2 auto garažas. $19,64)0.

7 kamb. upynaujis mūr., 2 auto 
garažas. 40 p6<lų sklypas. $22,000.

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

« kambarių lutntas Ir geras gara- 
1 žas. Arti mokyklos. $14,600.

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

3 butai ir biznis. Mūr. namas, 
šviesūs dideli butai, 2 auto garažas. 
$46.000.

Naujus, 2 po 5 >4 mūr. po 1*4 vo
nios kiekviename bute Atskiri šll- 

' dymai gazu. Rimtas oasiūlymas.
Gražus I įi aukšto mūras. 6 Ir 

4 *A kamb. butai. 40 pfidų sklypas, 
šalia mūro guružas. $29,300.

Senutė parduoda gerų ir pelnin
gų namų. 14 kamb., 3 vonios. Centr.

! gazu šilti., 2 garažai, platus sklypas, 
geležine tvora, visi valdai — už 
$25,000.

KITI'R: 6 butai Ir krautuve.
- Pelningas mūr. namas. $16,900.

Ilrlgbton "Parke. Modern. įrengtas 
3-jų butų mūr. 2 aulo. mūr. gara
žas. $28,000

Pelningas restoranas. Dideles pa
talpos. Gerai Įrengta vieta, 5 metų 
lease’'. Arti C&ltfornia Ir Archer. 

Tik $2.300.
Taverna Ir puikus didelis butas. 

Gražus mūro namas. Geri Įrengl- 
į mai. šalia aptvertas platus sklypas. 

Tik $23,000.
Iloverly Rilis. Puikus 5 kamb. mū

rinis. Platus sklypas. Guzu šildymas. 
Maži taksui. $26,000.

S-jų butų mūrinis. Moderniai 
(rengtas namas. 2 po 6 kamb. Ir 6 
kamb. butas. Atskiri gazu šildymai. 
Galite siūlyti $19,800.

Žaliajam priemiesty. 6 m. namas.
3 erdvūs nileg Didžiulis sultonas.

, Modom, virtuve. Sausas beismentas.
Platus lotas. Prašo $16,600.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

aukšto iKtjamų mūr. — 5
ir 3 kamb. Alyva karštu vand. 
šildymas. Garažas. $136 mėn. pa
jamų ir sav. butas. Arti 55-os ir 
Sawyer. Tik $25,250.

IVa aukšto pajamų mūrinis, 6 ir
5 kamb. Alyva šildymas. Garažas. 
Arti 62-os ir S. Whipple Street 
Tik $26.900.

lVs aukšto pajamų mūr., 8 me
tų senumo. 5 ir 3 kamb. Mūr. ga
ražas. Vandens a paėmimo kontro
lė. Tuoj pat galima užimti. Arti 
67-os ir S. Pulaski Rd. Įmokėjimas 
$6,000.

61/] kamb. mūrinis. Naujai at
remontuotas. Nauja gazu šiluma. 
Garažas. Alumin. langai. Arti 62- 
os ir So. Campbell. $19,500.

1 Vi aukšto modernus medinis 
5-3 kambąr., 37 pėdų sklypas, 
nauja gazu šiluma, arti Spaulding
6 53-čios. Tik $16,900.

1 l/t aukšto pajamų mūrinis 5-2 
kambar. (2 miegam, ir vonia vir
šuj). 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.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Netary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-228S

MARQ1JE7PTE PARKE 6 metų
2x4*4 mūras, 2 auto mūr. garažas 
Kaina $41,000.00.
MAMyUETTK PARKE 2x5 % mū
ras, autom, alyvos šiluma. PlyteHų 
sienos virtuvėje Ir toalete. Garažas. 
Kaina $29.3<i0.00.

Į Mar<|uette Parke 10 metų mūras, 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 

j daug modernių įrengimų. Kaina 
$41,500.00.

Dėl ligos turi skubiai parduoti 2 
metų 5 *4 kamb. mūrinį bung., pir
mas geras pasiūlymas užtikrins šį 
pirkinį. Daug priedų.

5817 8. Kenaeth 1 '4 aukšto nau- 
jas mūras. Visi moderniškiausl Įren
gimai. Vienas butas 4*4 kam. neša 
$125.00 nuomos. Antras butas —
5 *4 kamb. 3 nileg. Laukiam rimto 
pasiūlymo.

I vakarus nuo Maruuette Parko 
1 % aukšto 7 metų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik $28.000.00.

| vakarui nuo Marąuette Parko 
nepaprastai gražus ir geras biznis.

| Metine apyvarta virš $80,000.00 
gryno pelno virš $30.000.00. Reikia 

1 suaugusios šeimos šį biznį gerai Ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Rrigliton Parke. Puiki taverna su 
sale. 7 kamb. butas Ir šalia 60 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rimtam pirkėjui labai prleinamom 
sųlygom.

MARQVETTl: PARKE 6 butų 
niūras. Namas neša geras pajamas, 
įlinkiam pasiūlymo.

MARQl ETTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. Laukiam pasiūlymo,

Gage parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — INSURANCE — 

NOTARY PUBLIC
*501 WeM OStb SU Chlcago. I1L 

Flsi telefonai Hfmlook S-SMO

l*ulkus mūrinis ant plataus skly
po 2 po 6 kamb.. 2 maš. garažas
Tik $26.600.

Hrighton Parke: Mūr. Z po 5 
kamb. Oentr. šild., 2 muš. gar. Arti 
susisiek. Ir mokyk. $26,000.

Medinis, S buMl. •--*—» Umb 
Geros pajamos $15.000

MnrųneUe Parke: Mūr. « kamb. 
(S mleg.) bungalow. Platus sklypas, 
erdvus kamb. $18,600.

Netoli ChicagOB 24U akro temd
au trobesiais. $7,800

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE —• OnTOBAMOB

4269 Se. Mapl«WMd Ava,
CL 4-7450 ; ■ YA 7-

D e M E 8 I O 1

H kamb. namon, arti 63rd Ir Pu- 
laųkj. ltezidi-ncija arba Išimom., 
rkntra sklypan. Guzu apšild. Nuo sie
non Iki n. killinal, 2 pllnon plytelių 
vonion, plyt virtuvė, npint'lės. Arti 
2 mokyk. Sav.

RMiance 5-1995

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
receptų grynai lietuviškų valgių 

mokykliniais metais pasirodė Raminimui anglų kalboje. Ponia
tikra-i atsilikėlis lėtas niekam Dauivardlenė. kur> dainai Paaa UKras atMiikeiis, lėtas, menam kodftVo aple ,ietuviikug valgius 
tikęs vaikas, per Chicagos radijo ir televizijos

___________ stotis, surinko pačius įdomiausius
— . v . ! lietuviškų v a 1 g ų~ receptus ir i
rriezastys DRAUGAS juos išleido labai pa

Du svetimšalių legiono ka- rankioję formoje. Pirmą karią to- 
reiviai sėdi prie savo palapinės knyga pasirodo knygų rinko- 
Saharoje, saulei besileidžiant, ^e'
ir kalbasi. Gera dovana kitataučiams ar

— Kodėl tu įstojai į legio- an8l‘*ka‘ skaitantiems lietuviams.
Kaina — $2.0

Užsakymus kartu su pinigais
ną:

— Ką kitą galėjau daryti?
Esu viengungis ir mėjstu ka- »*M«ldte 
riikas avantiūras. O kaip su 
tavim?

Aš? Aš įstojau dėlto, kadką. Ir ne mizerinių ekskursijas ui 
geležinės uždangos, ne. Lietuvos pgu vwjęa ir norėjau surasti čia
nepriklausomybės laikais grįžo aa . / . J
moliai su šeima ir dolerlukaia vie- raniesnl «,mmą

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

BUILMNG A RFMODELING

STANKUS
CONSTRUCTION CO. įĮ

Atliek* planavimo ir staty- . 
bos darbus, gydytojų ofisų, W 
gyvenamųjų ir prekybos pa- 
statų. Jūsų pasirinkimai tu 

nt rime virš 300 įvairių standar
tinių projektų

Ofiso Ir namų telefonas:
PRospect 8-2019 

7403 S. WESTERN AVĖ 
Chleago 96, IllinoisSHUKIS REALTY

64S3 $. Pulaskf St.

Tel. UJdlow 5-5900
Parduoti, pirkti ar Išmainyti na

mus galite Čikagoje ar joe priemies
čiuose.

Turime nuosavybių rianr, taip pat 
turime Ir klientų, kurie nori pirkti

Kreipk t tšo | mūsų raštine, kur 
gausite geriausia patarnavtmų.

LABAI STIEBUS
2 butai po 4 kamb. Brlghton Pk. 

Nauja gazo karšta vandeniu šildy
mo sistema. 2 auto gurataa $22,500.

VAISIU FARMA
74 akrai, Mlchigan, tik' % mylios 

nno ežere. 8 kamb. gyv. namas ir 4 
kamb. išnuomavimui. Vištidė. Visi 
moderniški vaisių (Urmai reikalingi 
įrengimai. Metinių pajamų apie 
$12,000, įmokėti $8,000.

GALIMA MAINYTI
Visai naujas mūr. Maruuette Pk., 

prie pat parko Ir mokyklos. 2x5 H.
114 AUKŠTO MLR. — $23,500
Netoli Maruuette Pk. kolonijos:

5 kamb. apačioje (2 mieg.), 4 kmb. 
viršuje (2 mieg.). Šildymas alyva.
2 auto garažas.

GRAŽIAI UŽLAIKOMAS
5 didelių kamb. mūr. bungalow 

geriausiam stovy) 4r puikioj vietoj. 
Autom, šildymas gazu. Labai šva
rus rūsys, pastogė. 2 auto garažas. 
34 pėdų sklypas. $20,000.

200 AKRŲ TKIS W18CON8INE
285 myl. nuo Čikagos 5 kamb. 

gyv namas, tvartas. Aklo mašinos, 
100 akrų apaugų mišku, kita — 

dirbama. KleJtriena savaitgalį gali
ma apžiūrėti — būsite nuvežti. Tik 
$12,800.

12 APARTAMENTU
Virš $1,000 m|n. pajamų. Galima 

naUnytL

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wu« 71d Street
Tet WAlbrook 5-6615

paskutinx”prjogai~
Netoli Maruuette Parko pardun

dami S-jų miegamų mflr. namai. 
Gaso šiluma, apsauga ano potvy
nio, plytelių vonios Ir virtuvės.

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

MODEL HOME 
77th * WHIFPLE ST.

Atdara apžiūrėjimui selcmad. nuo 
1 Iki t v. v.

F. PETRAUSKAS CO., Builders 
PRospect 8-8792

I ■■ ■■■!! xn«H^Mas«>na»naesmwsSonnemH»mPenn

GERAS INVESTMENTAS
Parduodamas didelis mūrinis 

namas ant 3 lotų (75x125). Tile 
sienos ir lubos (porcelano plytų). 
Tai buvusis J u ei aus valgyklos na
mas, dabar yra didelė rakandų 
krautuvė, kurt tūri kitą biznio 
vietą. Agentai gaus pilną komisą. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės į Budrtko krautuvę, 8241 So. 
Halsted St. TeW. VIctory 2 8542

„ VIKOO“ Hsating Co.
įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas Ir 
alyvos "converslon burners”, 
vandens •‘boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) Ir at
iteka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 8. WESTERN AVĖ.. Chi- 
<«go. 111. VI 7-3447 — D. Žu
kauskai. Cicero tol. OL 2-2017 
— V. Štuopys.

fiiimiimiiiitiiiimiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiĮ:
|L. STAŠAITIS & Co 1
5 GENERAL CONTRACTORS =
S Statome gyv. namus Ir Įvairius = 
^pastatus Tam reikalui turim* = 
Spulkių sklypų. S

; Atliekame namų 
jbst atnaujinimus.

pataisymus —

S Administruojame namus ir nuo ~
S avybes. Kreiptis 5-8 vai. vakaro. =
5 2456 WEST 69th STREET =
2 TeL: ĮSTAIGOS WA 5-»7S0 =

NAMU ™ S-8M8 =
ŠmiHHIUlUHIIIIIIIIIIIHMinilHHIIIIIIIIIG

ŠILDYMAS
A. StančlauRkas instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naoes), visų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditionera ir atlieka vi
sus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

—'■ „J#
JUOZAS ŽEMAITIS
HEATING CONTKACTOR
{statome šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus, Ir skardos darbai 
(sheet metai work)

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2491 So. Kedzie Avenue 
Chleago 28, III.

LA 8-6622, Roa OL 6-6412

I

RINOS * VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

(Gntters St Downspoata)

DEDAME VARIO — "COPPER 
1LLOT'* METALO RINAS Ir VAND.

| NUTEKAMl'ORTTTS VAMZDŽIUS ui 
tokią pat kalną, kaip Ir "galvanl- 
zed”. Jų niekad oeratkla dažyti Ir 
lle Ištveria neribota laika.

« VISOKIUS STOGUS tataome Ir 
atremontuojame Garantuojami 6

' metame
nUMTRALKUM IR HMOKK 

STACK8” Išvalome, atremontuoja 
me Ir atliekame “tuokpointlng".

namu kinas išvalome h- pa 
lulHome, tšnmallname lš vidaus Ir 
uudažom*. Rus kaip naujos.

Mūsų firma yra didžiausia llsį 
j nrlty. atliekame darba kuo geriau
siai už žemlaunlas kalnan visame 
mieste. Visas mūsų darbas garan
tuojamas. Esame pilųal apsidraudė 
Kreiptis galima diena *r naktį I)
sekmadieniais. Telefonai -

LAwn<lale I -*047 arba
KOckwnll 1-877*

Mielai Jums patarnausime

PEI>NINOAI INVESTUOKITE 
PINIGUS

nusipirkdami netoli Cblcagoe gra
žiuose Lemonto apylinkėse, ąžuolais 
apaugus) sklypą ar didesnį žemės 
plota. Kai kurie it jų yra su tvenki
niais. Teirautis —

CIx*arwa**r 7-78**

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAR ŠIMKŲ TIK U2EIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAIČIUOS 
JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI. PIGIAI PASTATYS.

V. Š I M K U 8
2611 W. 7lstMreet. T»l. M 8-4266 Ir « 6-6681

PARDUODAMAS SKLYPAS 
2848 W. 68rd St 

PRoapact 8-7468
..........—

NAMŲ 8AVDT1NEA1
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRASa
BELLVABPAS MSal SMUte 

6455 8. Kadri* — PBasMet 1-2289

PRIE MICNIGAN EŽERO
labai gražioj apylinkėje išnuomo
jami “cottages” šeimoms arba pa
vieniams asmenims. Visi patogu
mai. Susitarimui šaukite —

TOWNHALI, 8-1964

ĮSIGYKITE DABAR

Lietuvos istorija,
Dr. Dauglrd*ltt-femiAg*«inė.

vadovėlis lituanistinėm* mokyk 
Iosm ir tftvasM. vaikus m Lietuvos 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tai* viršeliais, 204 pusi. Raina $3 

Gausams "URAUOE"

4545 W> 68rd. St, CMmgo 29. Hl.

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam". ne- 

senstamų ir kitokių xonB- 
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street
Chicago, Illinois

Tai. — ST 3-2150

(ANUOMOJAMA — TOR RRNT

BSDnzN<VNnxx smnBcnnr* 
m vbv snv seav rzsTAvm. 
PAMPINA KKI.YPTIr OI HTATT- 
M PIANUM PAGAL mV PA. 
OIMDAVUTA.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS m PREKY I 01 
TIKSLAMS SKIRTUS PA8TATU8. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAOAL J08U PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
•>•0 8. ALBANY AVĖ. CHICAGO

Apsimoka skelbtis ■‘DRAUGE* 
SM Ha plačiausiai skaitomas lietu- 
vlų dienraitia. Gi skelbtinų kalno* 
visiems prieinamos.
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CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
šinus ir susipažinus su giminė-

tais prie ežero pakrančių, ža- proga buvo pasidalinta dienos , pagyvinti. Pagerbta dr. O. Vaš
liuojančių medžių ir krūmų pa 
vėsyje. Čia yra gera proga su

miš, reikėjo skirstytis nakvy- įtikti, pasikalbėti, pasivaišinti mios. 
nei. Laimingieji Br. ir Marija įr aptartį visus klausimus, ku- „ , • • u v. -SeJleckai su dukrelėmis buvo rie bu3 vykdyti ru- rainu,imk, v t*»

motinas” "okupuotos P»kvte.tl pa. save j SteUos Ir denj metu. '
Lietuvos, 'tam pasidaro labai Povll° Zunų, kurie gyvena I a- Liepos 24 d., prie Mokslo ir Tokiais žodžiais prabilo pirm. 1 
aišku, kad laimingų šeimų akai los Fark- 9205 w- 119 St- Ste1' Pramonės muzėjaus į Alvudo Z. Juškevičienė. Paskui prasi- la Zuru yra Sedleckų teta, o gegužinę susirinko daug svečių dėjo vaišės. Keli dešimtys se- 

SteLla Saunoris Broniaus jr draugijos narių, kurių tarpe nimo ir jaunimo aplinkui sta-

LAIMINGŲJV ŠEIMŲ 
TARPE

Kam teko matyti dabar at
vykstančių šeimų narius tėvus,

čius didėja ir didėja. Nespar
čiai, bet pamažu. Juk paskuti
nių savaičių tarpe vėl atskrido .
iš tėvynės keletas tokių —į* kurle atvyko PMVelklntl: 
nų
Midvvay aerodrome, liepos 26 
d. Tą dieną atskrido Marija 
Sedleckienė su dviem dukte- 
tim: Birute ir Audiute iš Kau
no, kurie atsiskyrė karo metu 
Lietuvoje. Dabar šita šeima vėl 
susijungia po 16 m.

Aerodrome laukė kelios de-

se3uo. Paskui daug kitų gimi-

įspūdžiais ir nuotaikomis, ku
rios buvo įvairios ir gana įdo-

kevičiūtė, vardo dienos proga, 
ir Z. Juškevičienė, kuri išvyko 1 
aplankyti Europos. Sudainuota 
joms Ilgiausių metų!

A. Giutfleris

... L"-—’

A. -j- A.
JUOZUI BLAUZDŽIŪNUI mirus, 

jo dukrai poniai Izabelei, žentui Kazimierui, anū
kams Ramūnui ir Manigirdui Motekaičiams, velio- 
nies sūnui Jurgiui Blauzdžiūnui ir jo šeimai (Kana
doje) reiškiame nuoširdžią giminišką užuojautą ir 
kartu liūdime.

Stasė ir Jonas Kriaučeliūnai

buvo matyti patys organiaaci- lūs. Rūgusio pieno vaišės jau 
jo.3 vadovai: pirm. Z. Juškevi- buvo praeityje, tik karštų bul-

ŠVENTAS DIEVE
Nauja maldaknygė stambiomis. Tokių buvo ir Chicagoje— Agne ir Andrius Gaineriai, Bro čienė, dr. J. Adomavičius, inž. vių kvapą jautėme aplinkoje. ' raidėmis, tinkama ypač vyresnio 

nė ir Bol. Braineriai, Ambrizas Sekmokas, Katkevičienė, dr. O. Dabar buvo patvarkyti kiti už- amžiaus žmonėms. Daug maldųsu žmona, Rūšis,- Eisinas su 
žmonomis, pažįstami — Tam- 
kutonis, Ambrizas, Sabukonis, 
Girdauskas ir kiti kaimynai.

Iškilmingi pietūs Srdleckų 
garbei

VaškeviČiūtė, Šviet. Tarybos kandžiai ir atsigaivinta karšta pritaikintų įvairioms progoms, 
pirm. J. Tamulis. Atrodė, kad kavute. Tuomet vėl prabilo kalba paprasta, lengvai supranta- 
čia vyksta koks noi’a buliukas, pirm. Z. Juškevičienė aėkoda- ma *r taisyklinga.
bet buvo tiktai stalai apkrauti ma visiems už atsilankymą ir 656 pusi. Kaina $3.50
Dievo duotomis gėrybėmis. Ap padarė pranešimą apie patir-
linkui plevėsavo lietuviškos vė
liavos, parodydamos, kad čiabuvo pas tetą Stellą Zurius Pa- 

šimtys asmenų. Bronius Sėd-1 los Parke, Ui. Vaišės įvyko so- 
leckas, kiek jaudinosi do tiek de, medžių pavėsyje, priminda- 
metų nesimatymo. Greitai pra- mos tėvų sodybas, paliktas tė-
dėjo lipti keleiviai iš lėktuvo, vynėje, kurios tęsėsi iki vėlu- buv0 patenkint, tokia įiram’o- 
Pasirodė ir savo artimieji _' mos vis, dieną. Puiki diena ir kurf yyko karStomls sek

renkasi lietuviškas jaunimas,
tus įspūdžius Kanadoje. Nutar
ta surengti porą pramogų ru
denį. Taupyti ir rinkti pinigus

kuris aplinkui žaidė ir kryštė namų įsigijimo reikalui, aptar-
savo gimtąja kalba. Vadovybė, 
svečiai ir aplinkiniai žmonės ti kiti klausimai rudens veiklai

greitai buvo atpažinti ir nuo- nauji žmonės Stellos sodyboje, 
širdžiai pasveikinti. Mergaitės Daug naujų įspūdžių ir svečių. madienio popiečio valandomis. 

Ją nutarta organizuoti Alvu-buvo paliktos 2—3 metelių, o Juk Steila parsikvietė Bronių do Klinikoa pradėa yeik.
ti greitu laiku. Tenai kiekvie
nas lietuvis, tėvas ar motina, į 
gaus nemokamai patarimų, l 
kaip reikia auklėti ir auginti i

, i vaiką, kad jisai užaugtų svei-1Strėvininkų. Todėl ir buvo po , kaa žinioa bug .duoda.
pažinčių atnaujinimas su ginai- kalbiai apie vietoves pirmoje I mog g vaikų ligų aritieg |

nemis, pazistamais. Stoty ma- -vietoje, o paskui jau apie Kau- Į gogikoS( psichologijos ir kitų ' 
tėsi ir Walter Rasčiauskas - ną, Vilnių, Kaišiadoris ir t. t. J aričiU) kurioa Udo . Q ,
World Wide Tours bendrovės Suprantama, kad visi norėjo žmogau9 vystymosi ir auklėji-1 prezidentas, P. Leonai, Tala-' greitai patirti kuo daugiausiai 
lienė, Stella Ir Povilas Zuris, žinių apie dabartinį gyvenimą 
Saunoris, A. Girdauskas, Sa- Lietuvoje, todėl klausinėjimui 
bukonis, Graineriai ir daug kt. nebuvo galo. Laimingosios no- 

Pirmieji pusryčiai Amerikoj riai pasakojo apie gyvenimą 
tėvynėje per 16 metų: apie 
sunkias karo dienas, partizanų 
kovas, trėmimus, darbą, moks
lą, pragyvenimą, nuotaikas, 
viltis ir linkėjimus visiems tau. 
tiečiams. Sedieckai

dabar jau merginos, baigusios Sedelcką iš Vokietijos stovyk- 
Kauno gimnaziją. Žmona taip- , lų ir įkurdino Amerikoje. Jie 
gi gražiai atrodo ir galima leng visi yra kilę iš Žiežmarių mie- 
v>ai pažinti. Paskui pasidalini- stelio, Trakų apskr. Iš čia pat 
mai mintimis apie kelionę, įspū ir Broniaus žmona — Mūro 
džiai, foto nuotraukos. Vėliau

mosi periodus. Svarbu, kad 
žmogus galėtų įsigyti žinių, ku 
rios yra reikalingos jo sveika
tai; kad visi lietuviai galėtų 
sveikai gyventi! Šitokios temos 
'buvo svarstomos ir aptariamos 
medžių pavėsyje, karštomis va 
saros dienomis, Michigano eže
ro pakrantėje. Žinoma, kad ta

gyvena

ALVUDAS PLANUOJA
Amerikos Lietuvių Vaiko Ug 

dymo Dr-ja, kuri jau pora me-

buvo anksti rytą — apie antrą 
valandą, prie Harlem gatvės 
restorane. Dalyvavo apie 20 
svečių. Daugumoje artimieji gi 
minės ir pažįstami. Naujieji 
svečiai -skundės, kad kelionėje
nieko negalėjo valgyti. Lėktų- 3312 So. Carpenter st., Chica- 
vas labai “suposi” ore ir visos go 8, Iii, A. Gintneris
trys moterys turėjo sirgti. Ke
lionė iš Kauno į Maskvą, pas
kui lėktuvu per Suomiją, Šve
diją, Daniją, Angliją. Keturi
persėdimai. Daug patirtų įspū- tų dirba sėkmingai Chicagoje 
džių kelyje ir apleidžiant savo auklėjimo ir švietimo darbą, ne 
tėvynę. Sunku spėti ir atsaky- nurimsta veikti ir vasaros me

tu. Tiktai kitose sąlygose ir 
naujose aplinkybėse. Dabar 
jie persikėlė su savo veikla 
prie vandenų, nes karščiai spau 
diia Chicagą. Jaunimo Centras 
uždarytas porai mėnesių. To
dėl Alvydo vadovybė nutarė 
susitikti ir individualiai pasida
linti savo mintimis bei projek-

ti visiems dalyviams apie savo 
nuotaikas ir kitus pergyveni
mus per šešiolika metų pasili
kus vienoms tėvynėje. Pasivai-
Side-Button Duplicates

1381
10-20

Hukn«1ė matom mergytėm ir pa
nelėm.

%,». I3HI ru PHOTO-OriPE InR- 
trukeljom langių kuliai. popierinę 
Iškarpų galite gauti Alų dydžių — 
HIzvh 10. 12. 14. 16. 1 K. 20. J’er krati
nę 31 tkt 40. Hl-z< 12. per kratinę 
32, reikta 5 3/8 Jardo 35-eolių me
džiagos.

Vii. I3H2 Iškarpų yri matom mer
gaitėm. Btzes — dydžiui: 3, 4. 6, fi. 
7, 8 melų Hlz« 4 d> ilčiai reikia
2 3/3 Jardo 35-eolių medžlugoa.

Iškarpos po Mc viena.

Rlųnklte S5e kartu ru uteakymu. 
Pažymėkite kokio dydžio.

PRAUGAM PATTFK4 HFPT. 
4A4B WoR ėftrd Htr*e< 

faUoago f. Illtnnla

Orett-enlam prlRtatymuI pridėkite 
dar LOo parsiuntimui — flrat claaa.

A Cute Fellow!

378-N
Gražus šimtukas išHluvlnėliiM kry

žiukui*. tinka berniuko kan.bariui
Uju. :tM7-> yra .'ho’lron IranRfer" 

nuRpaiidzlHniRH karatu lygintuvu; Ir 
at>alvų nųraša*.

Su užaakymu 
a d reeu —

alųakite 115c šiuo

ORAPGAH PATTk'.RN DEPT.
■ 4ė45 «Srd Htreet

UMcago M. Illtnnla

Greitesniam prbatatymui pridėkite 
dar po 10c už klt*fcvt<*M tėkarpą per
siuntimui — flrat

Užsakymus su piniagis siųsti:

DRAUGAS 

4545 West 6Srd St. 

CHICAGO 29. ILL.

A. + Ą;
DR. JADV. PRANCŪZEVIČIŪTEI 

Lietuvoje mirus, jos broliui kunigui Viliui 
Prancūzevičiui reiškia gilią užuojautą

Dionizas ir Julija Monstavieiai

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
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. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulalčlo- 

Matuievtčiaua

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALT8E:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jivel 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti pievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

II. laiškai. Tai įvairiems asmenims 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiško. 
Išminties perlai, išreikšti patarimų.

paraginimų 
moję. *

Laidotuvių Direktoriai

MAŽHKA&EYAM
•845 sa WKSTERN AVK.

TRYS MODERNIŠKOS 
AER-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIRTA
REtmbl* T44N MCpabRė T-8801

ir paaiškinimų for-

III. Vilniuje. Žvilgsnis J Arki
vyskupo kančias perneštas senoji 
Lietuvos sostinėje, kur Jis ateng 
damasis būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir Jrlšta J kietus viršelius 
Kaina |2.R0.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“D R A U G A 8”

4545 W. 63 St., ChicaKo 29. II.

Kazimieras Sinkiewiez
Gyveno 12341 S. Emerald avė.

Mirė rugp. 1 a., 1960, 6:30 
v. v., sulaukęs 71 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Vil
niaus gubern., Zaslio miesto.

Amerikoje Išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Stanislava (Jackyn), 2 
sūnūs: Michael, marti Ann, ir 
Anton, marti Adeline, 3 duk
terys: Llllian, Marle Hurley, 
žentas Michael, H'“len Tho- 
tnas, žentas Edvvard, marti 
Helen 81nkif-wlc», 11 anūkų: 
Barbara. Patrlcla, Geraldlne Ir 
John Sinkiowic%, Mlęhąci, Ba- 
vld, Tlnimy Ir Thomaa Hurley, 
Kathleen, Wayne Ir Mauk 
Thomas, ftvogerls Antanas 
Jackyn, kiti giminės, draugai 
Ir pažjstami.

Velionis buvo tėvas a. a. 
John Sinklewicz.

Priklausė ftv. Vardo draugi
jai, Apaštalystės Maldos Ir B. 
L. A. 55-tal kuopai. Rėmėjas 
šv. Kazimiero Akad. ir T. T. 
Saleziečių.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 So. Mlchi- 
gan Avė.

laidotuvės Jvyks penktad., 
rugp. 5 d., iš koplyčios 9:15 v. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Petro 
Ir Povilo parapijos bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už vellonies sielą. Po 
pamaldų bua nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame: visus: 
gimines. draugūs ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NnliAdę: Žmona, Kūnus, duk
terys. luarčktK, žentai ir anū
kui.

T/Mdot. dlrekt. L. Bukaus
kas. Tel. CO 4-2228.

l

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 Kūrėju

Lietuvių kalba knygelė tau daug pądės 
Siųsk 25c —

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

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

1Petkus
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Tolei. GRovehlll 6-2345-6 

1410 S. 501h Avo., Cicero, T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 
VM Ptttpharghn lletnvUi

KLAU8O IR REMIA

Pittsburgh'o Lietuvių 

Katalikų Radijo Programą
vadovaujama —

Lietuvos Vyčiė PUUburgbe
JI TRANSLIUOJAMA 

IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE

Kiekviena eekmadtan) nno 
1:80 Iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad l 
rasų: IJthuuian ('atkollr Houi
Radijo Station WLOA. Braddock

Pennevl vanta 
....................... .
iiiiuiiiiiimtimmiiiniHiHiiiniminmiiii 
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS 

G t L I N Y C I A
Gerlaualoe gėlėe dėl vestuvių, ban 
ketų. laidotuvių ir kitų papuošimų ' |2443 WEST 63rd STREET 
IV»ef.: PR 8-0833 Ir PR 8-0884 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII  l

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite I

John Savickas 
Monuments

H 849 So. Kedzie 
Avenue,

Chicago 43, III.
.Iūnu itanlrinltinitil <l|- 

džlaiirilne rinkiny.) gatavų
I pavyzdžių. ___

Dėl auaitartum (appoiutment) galite pašaukti kiekviena laiku. 
Telefonai: BE 8 3632 arba BE 8-4718

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki S vai. rak.

fTROOST-PACHANK 

MONUMENTS

6sia-ži So. WMten rn
Ali Phones GH 6-3745 Jį -<L|«

John W. Pat-hanklė Patek.

Vics-Prerident
O. Vltkauakas Vitkus,

D la t riet Manager
ORAZIAUSIV PAMINKLV 

PASIRINKIMAS

Atdara kasdien ir sekm. 

nup B r. ryto iki 6 p.p.

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET Tel. REpiiMie 7-1313
2314 W. 28rd PLACE Tel. VIr«tnia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 h. 50th AVĖ. Ol^imple 2-5245 Ir TOwnhall 8-9687

Ambalansų patarna

vimas dieną ir naktį

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos i r 

Rose lando dayse ir 

tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YkA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS MELIONAS
4348 9. CAI.IFORNIA AVĖ. I.Af.yett. 3-3572

^ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArd. 7-3401

pETRAS p. GURSKIS
718 WEST 18th STREET TeJ SEetoy 3-3711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S? HAI-STED STREET Tel. YArd. 7-1311

Reikale šaukite mus.

o

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
1(1821 S. MICHIUAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222.

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189
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CHICAGOS ŽINIOS
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X Kun. Ce**lova.s Sipovič, 

marijonas vienuolis, rytoj bus 
konsekruojamas rytų apeigų 
vyskupu gudams Šv. Onos baž
nyčioj Muenchene, Vokietijoje. 
Konsekracijai vadovaus ukrai-f *niečių vyskubas Ivan Bučko, 
asistuojamas latvių vysk. Boles 
lovo Sloskans, vysk. Platono 
Kornyjak ir vysk. Andriaus 
Katkoff, MIC. Konsekracijoje 
dalyvaus didelis skaičius gudų 
ir lietuvių. Naujasis vyskupas 
yra Vilniaus krašto gudas, ar
timas lietuvių draugas.

X Seselė M. Juozapina, pran 
ciškietė iš Quincy kolegijos, 
važiuodama i Pittsburghą ke
letui dienų buvo sustojusi Chi- 
cagoje pas seseles kazimierie- 
tes. Talkinama Julijos Oreškle 
nės, pasistengė aplankyti visas 
svarbiąsias lietuvių įstaigas: 
Gimimo Sv. P. Marijos bažny
čią Marąuette Parke, seselių 
kazimleriečių įstaigas, “Drau
gą”, Jaunimo Centrą. Nors Lie 
tuvos niekada nemačiusi, bet 
puikiai kalba lietuviškai, skai
to beveik kiekvieną naujai pa
sirodžiusią lietuvissą knygą, 
“Draugą” kasdien perskaito iš
tisai ir yra didelė patriotė.

X Jack, Karweles, buvęs žy
mus futbolininkas, kelis metus 
buvo automobilių pardavėjų 
viršininkas (Sales Manager), 
pastaruoju metu atidarė savo 
skyrių, Karwales Olds, Ine., 
122 N. Main St., VVheaton, UI. 
Nors jo įstaiga yra toliau nuo 
lietuvių, bet Jack Karwales 
priklauso prie lietuvių organi- 
aacijų, kaip tai Dariaus - Girė- 
no postas ir Lietuvių Prekybos 
Rūmams Chicagoje.

X Studentų Santara šį šeš
tadienį Union Pier Lengvinų 
vasarvietėj ruošia išvažiavimą. 
Tikimasi sulaukti svečių rašy
tojų Katiliškio ir B. Pūkelevi- 
čifltės. Norintieji važiuoti' pra
šomi kreiptis telefonu PR 6- 
3862, arba TO 3-8206.

X Kazys Veselka, aktorius 
ir dailininkas, atvyko iš Mont 
realio su žmona ir sūneliu į 
Chioagą aplankyti savo arti
mųjų ir apsistojo pas brolį, 
7000 So. Fairfield avė., telef. 
RE 7-1174. Chicagoj mano pa
likti keletą dienų.

X Lietuviai ekskursantai iš 
Amerikos, jų tarpe ir čikagie- 
čiai, Muenchene, kuriame vyks
ta Eucharistinis kongresas, bu
vo labai gražiai priimti. Jie pa
talpinti pirmos klasės viešbu
čiuose.

X Dr. A. Valia Labokas su
žmona dr. Aldona (Vintartai- 
te) Išvyko mėnesiui atostogų 
į Havajus. Kabinetan grįš rug
sėjo pradžioj. Dr. Laboką pa
vaduos dr: Vyt. Tauras, 2652 
W. 59 st., telf. PR 8-1223.

X Jūratės Ir KąMyčio ope- 
ros išleidimo Jondui Racine, 
Wiac., Lietuvių choras per Jo
ną Giedriką paaukojo 18 dol. 
Fondui aukos nuosekliai vis 
plaukia. (

X 6v. Vardo Dr-Jos Nekalto 
flv. P. Marijos Prasidėjimo pa
rapijoj, gegužinė įvyks rugpjū
čio 14 d. 2 v. p. p. Vyčių dar
že.

X Akt. Elena Rukuižienė 
paaukojo Dainavos ansambliui 
$25. priklausančius jai iš an
samblio už dalyvavimą, kaip 
aktorei, Vestuvių pastatymuo-

STUDENTES TURfcS
GYVENTI BENDRABUTY

Nuo rudens semestro, kuris 
prasidės rūgs. 18 d., Chicagos 
Universiteto studentės, jaunes
nės, kaip 21 m. amžiaus, turės
gyventi bendrabuty, nebent ku i zuojančios gyventojus, žudan 
ri gyventų pa3 tėvus ar nebent1 Čios savo konkurentus. “Jau 
saugodama šeimoje vaikus, ji' laikas, — sako jis, — ap3i- 
ten tuo būdu užsidirba butą ar spręsti, ar mes gyvename 
ir pragyvenimą. Apie tai pra- f džiunglių dėsniais, ar mes im- 
neša studentų 'butų direktorius simės kokių priemonių”. Jis 
James E. Newman, pažymėda- i taipgi pažadėjo griežtai prave- 
mas, jog patirtis parodė, kad sti tardymą ryšium su nužudy- 
gyvenančios už universiteto ri- mu Ričardo Dillart Paiks, 16
bų dažnai nutraukia mokslą, 
gi iš kitos pusės nustatyta, 
kad gyvenimas bendrabuty su
daro palankesnes sąlygas mok
slui.

PO 50 METŲ TARNYBOS 
PAŠTE

Ištarnavęs pašte 50 metų, 
pasitraukė į pensiją Jonas Ses- 
tak, Cicero gyventojas. Jam 
garbės liudijimą įteikė pats paš 
tų ministeris A. Summerfield, 
atvykęs į Chicagą dalyvauti 
respublikonų konvencijoj. Vie
nas iš J. Sestako nuopelnų yra 
išradimas laiškams skirstymo 
mašinos, kuri labai paspartino 
darbą.

NAUJAS PATARIMAS 
POLICIJAI

• r

Policijos tarnautojai turi 
taip laikytis, kad visuomenė 
būtų įtikinta, jog policijos de
partamentas netoleruoja poli
cininkų nusikaltimų. Šitokią 
taisyklę išreiškė Chicagos po
licijos superintendentas Wil- 
son.

PRAMOGA AKLIESIEMS

Penkiasdešimt aklų vaikų 
buvo išvežta į specialią vai
kams pramogų vietą Chicagoj, 
kur jie galėjo pasivažinėti vi
sokiausiais ratais, pasivaišinti 
ir laimingai pakrykštauti. Jie 
buvo svečiai Hollywood Kiddie 
land savininkų.

X Jonas Romanas praneša 
iš Bostono, kad Juozas Adoma 
vičius (Joe Adams) staiga mi
rė. Adomavičius prieš pora me 
tų, būdamas Stepono Dariaus 
posto komanderiu, lankėsi Chi
cagoj su Romanu ir kitais le
gionieriais iš Bostono, atsivež- 
dami su savim jaunus muzikan 
tus, kurie žavėjo čikagiečius. 
Taip pat praneša, kad Antanas 
Kneižys, Lietuvių Radijo vahan 
dos vedėjas, turėjo sunkią ope
raciją ir dabar namuose sveik
sta, pasveikęs važiuos gyventi 
pas savo seserį Pepnsylvanijon. 
Radijo valandą dabar veda Jo
nas Romanas, bet mano, kad 
vėliau vienam bus persunku.

Gegužės mėnesį J. Romanas 
grįždamas iš Omaha, Nebras- 
ka, kur buvo nuvykęs į kun. 
Jonaičio iškilmes, buvo susto
jęs porą dienų Chicagoj.

X Inž. Ozaris Ugian-tkis ir 
Jūratė Starkutč liepos 30 d. 
Chicagoje, Marąuette Parko 
Švč. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje buvo sutuokti per 
iškilmingas mišias, kurias lai
kė jaunosios giminaitis kun. J. 
Sakevičiua, MIC, asistuojamas 
kun. dr. I. Urbono Ir kun. F. 
Kireilio. Apeigas tvarkė kun. S. 
Šantaras, buvęs jaunojo kape
lionas. Jungtuvių iškilmėse da
lyvavo kun. K. Juršėnas, kun. 
A. Stašys, jaunavedžių tėvai, 
giminės, draugai ir daug arti
mųjų asmenų. Vakare South 
Chicaga Country Club buvo
jaukus ir vaišingas svečių pri- jos ir kitų miesto departamen
ėmimas, kuriame pasakyta ke
letą kalbų, vadovaujant dr. Z. 
Danilevičiui. Jaunasis yra 
pulk. Ugianskio sūnus, o jau
nojl — dr. Jurgio ir Pet. Star-1 kagiečiams už parodytą nuoėir 

kų dukrelė. | dūmą.

IŠARDYTI PAAUGLIŲ 
BANDAS!

Chicagos miesto tardytojas 
Walter E. McCarron kelia bal
są, ragindamas, kad būtų išar
dytos paauglių bandos, terori-

m. jaunuolio.

PIETŲ AMERIKA NORĖTŲ 
DEMOKRATO

Pietų Amerika norėtų, kad1 
JAV prezidentu būtų išrinktas 
demokratas. Tai tvirtina North 
vvestem Universiteto Politinių 
Mokslų Departamento dekanas 
George Blanksten, specialistas 
Pietų Amerikos klausimais, pa 
rašęs tomis temomis dvi kny
gas, buvęs Valstybės Departa
mento pareigūnas. Pietų Ame
rikoje demokratai esą atmena
mi už pradėjimą vadinamos Ge 
rų Kaimynų politikos ir už pra 
dėjimą ūkinės pagalbos. Res
publikonai ten esą siejami su 
JAV kišimusi į jų vidaus rei
kalus.
DALEY NORI IŠSAUGOTI 

GARRICK ROMUS

Chicagos mėras Daley ima
si iniciatyvos rasti būdų — 
gauti centro įstaigų* finansinę 
paramą ar užtraukti paskolą 
bonais, kad būtų išsaugotas 
nuo sugriuvimo Garrick teat
ras, kurį Chicagos Architek
tūrinių Vertybių Komisija re
komenduoja išsaugoti.- Kaip 
rašėme, jo savininkai — Bala- 
ban & Katz bendrovė — nori 
tą pastatą, kaip neapsimokan
tį nugriauti.

VANDENS BALETAS IR 
PROGRAMA

Mergaičių baletas vandeny, 
šokėjai, plaukėjai, laivų lenkty
nės įvyks Michigan ežero pa
krantėje, Chicagoje, ties Chi- 
cago avė. Ties krantu plauks 
scena ir čia bus akrobatiniai 
numeriai Iš 15-kos Chicagos 
paplūdimių bus renkama gra
žiausia “undinė”.
PAGUODA SERGANTIEMS 

VĖŽIU

Dr. Walter Alvarez dienraš
tyje “Chicago Sun-Times” ra
šo, kad žmogaus organizmas 
dažnai parodo didelį atsparu
mą vėžiui, žinomi atsitikimai, 
kada operacijos keliu buvo pa
šalinti vėžio centrai, bet buvo 
pasilikusios jo atžalėlės kitur, 
ir pats organizmas sulaikė ar 
net visai užgniaužė jų augimą.

PRIEŠ LIETUVOS 
OKUPANTUS

Edvardas Šulaitis “Chicago 
Tribūne” dienraštyje, liepos 31 
d., laiškų skyriuje rašo, kad 
sovietai, nežiūrint visų jų de
klamavimų apie laisvę, tremia 
žmones į Sibirą. Koncentraci
jos stovyklose Sibire yra žuvę 
tūkstančiai Estijos, Latvijos, 
ir Lietuvos gyventojų.
EISENHOWERIS DĖKINGAS 

CHICAGAI

Prezidentas Eisenhowerla at
siuntė padėkos laišką Chicagos 
mėrui Daley. Dėkoja už polici-
tų bendradarbiavimą ir paro
dytą rūpestingumą atvykus į 
respublikonų konvenciją. Taip
gi dėkoja mėrui ir visiems či-

Demokratų viceprez. kandidatas Johnson skaito laišką drauge 
su dukrele Lynda Bird, 16 m. (UPI)

IŠ ARTI IR TOu
1. A. VALSTYBĖSE

— Long Beach, Calif., lietu
vių klubas liepos 24 d. surengė 
gegužinę su šokiais, skaniais 
valgiais ir išgėrimais. Klubo 
narė B. Esalun savo sodybą 
gegužinei užleido nemokamai.
Klubo pirm. V. B. Archis daug yičiaus vardo Lietuvių — Len- atlikta, Amerika gal būtų pa
pasidarbavo gegužinę rengiant. 
Prie bufeto patarnavo J. Bal- 
savich. Šeimininkavo ponios D. 
Rudokas, P. Lucas, M. Con- 
rad, S. Fidzgerald ir O. Meki- 
šius. Prie kasos darbavosi O. 
Wallace. Į gegužinę suvažiavo 
Long Beach, Los Angeles ir ki
tų apylinkių lietuvių. Taipgi bu 
vo ir tolimų svečių. Dail. Vai
tekūnas iš Chicagos ir Bagdo
naitė iš Cleveland, kurie šiuo 
metu vieši Oaiifomijoje. (D. 
'Mekišius)

— Kunigų Vienybės seime 
liepos 20 d. Atlantic City iš
rinktoji nauja valdyba pasiskir 
stė pareigomis pirm: prel. P. 
Jurąs, sekr. kun' St. Raila, ižd. 
kun. dr. J. Starkus, nariais — 
prel. J. Balkūnas ir kan. J. 
Končius.

VOKIETIJOJ
— Priminė Pavergtųjų savai

tę. “Rheinischer Merkur” ry
šium su sovietinės okupacijos 
sukaktuvėm pastebi: “Washing 
tone ‘laisvės dienos’ proga ofi
cialiai buvo užakcentuota kad 
JAV griežtai tebesilaiko prin
cipo, pagal kurį laisvo apsi
sprendimo teisė priklauso ir 
Rytų bei Vid. Europos tau
toms”.

šitas laikraštis, be to ir 
“Stuttgarter Nachrichten” bei 
kiti laikraščiai minėjo ir paren 
gimus Bonnoje bei Stuttgarte 
sušium su Pabaltijo okupacijos 
sukaktim, pabrėždami pabal- 
tiečių laisvės troškimą.

Stuttgarto radijas ta pačia 
proga davė ilgoką reportažą, 
sugretindamas Pabaltijo oku-

URUGVAJUJ
— Lietuvos, Latvijos ir Esti

jos tragiškos *ukakti*s proga
spaudoje buvo daug straips
nių, skirtų tai sukučiai pami
nėti. Keliuose Montevideo dien 
raščiuose tilpo mūsų tautos 

paciją su panašiomis sovietų reikalu A. Gumbaragio straip-
pastangomis kitose Europos dalyse.

“Deutsche Zeitung” (Koeln) 
aavo komentare “Pavergtųjų 
tautų savaitės proga pažymi, 
kad laisvė yra nedaloma. Prez.
' .. ■ ♦

Miss Texas Marija Cage Moore 
sveikinama praėjusių metų gra
žuolės Turner. (UPI)

Eisenhowerio deklaracija yra 
1 raginimas laisvam pasauliui pa
remti pavergtuosius. (E.)

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Žalgirio mūšio paminėji

mas įvyko Londone liepos 15 
d. Minėjimą suruošė A. Micke-
kų Draugija. Įžanginį žodį tarė
M. Bajorinas (anglų kalba). 
Po to kalbėjo lenkų laikraščio 
redaktorius Pawel Zaremba. 
Meninėje programos dalyje lie
tuviškus tautinius šokius pašo
ko lietuviai mokyklinio am
žiaus vaikučiai, vadovaujami 
M. Nenorto. Po to sekė lenkų 
tautiniai šokiai bei lietuvių — 
lenkų dainų koncertas.

ARGENTINOJE
— Filmas “EI Lituano”. Įvai 

riuose Buenos Aires dienraš
čiuose pasirodė skelbimai apie 
netrukus pasirodantį filmą “EI 
Lituano”. Filmo direktorius En 
riqe Dawį laikraščiuose pabrė
žė, kad vyriausias filmo artis
tas yra Andrius Ramanauskas.

— Lietuviai Argentinos te
levizijoje. Liepos mėnesio pra
džioj trijose Argentinos tele- Estijos ir Lietuvos nepriklau- 
vizijos programose dalyvavo somybę. Tuo metu, kai Suvie- 
lie,tuviai: B. Survila, su mote
rų madų apžvalga; Vytauto 
Cibavičiaus vadovaujami lietu
vių 6 dainininkės ir daininin
kai, tautiniuose drabužiuose, 
padainavo dvi lietuviškas dai
nas; taipgi lelevizijoje pasiro
dė- Marija Kersnauskaitė. kuri 
buvo išrinkta vieno šeštadie
nio programos grožio karalie
ne. Šeštadienio programos ka
raliene ji buvo išrinkta už eik
lią eiseną ir šviesiai mėlinas 
akis. (E).

sniai. San Juan dinraštis “Tri-1 
būna” patalpino keturių skil
čių straipsnį. Sao Paulo (Bra
zilijoje) dienraštyje “A Gaze- 
ta” tilpo šia proga platus straip 
snis portugalų kalba. (E.)

AUSTRALIJOJ
— The New Zealand H erai d” 

ryšium su Lietuvos sovietinės 
okupaoijos dvidešimtmečio mi
nėjimu patalpino išsamų straip
snį, kuriame pabrėžia, kad Ru-' — 
sija iki šiol tebelaiko pavergu- 
si Pabaltijo tautas. “Kaip gali 
laisvasis pasaulis tikėti, kad 
Rusija, yra pasikeitusi, jeigu 
neteisingumas, kurį įvykdė 
prieš 20 metų, lieka iki šiol ne
atitaisytas. (Šitas dienraštis 
yra didžiausias dienraštis visoj 
N. Zelandijoj).

Kitas to krašto laikraštis,
“Zelandia”, ta pačia proga ra
šė: “Komunizmą teisingiausiai 

galima apspręsti ne pagal jo

[ žodžius, bet pagal jo darbus. Toliau laikraštis rašo, kad
Estijos, Latvijos ir Lietuvos I Taline kalbėjo Kuusinen; savo

I pavergimas neturi būti užmirs- kalboj jis lietė užsienio politi- 
| tas, jei norime, kad laisvasis Į kos problemas. Maskvos lauki

nius grasinimus jis aiškino 
kaip taikos politiką, atremtą į 
marksistinę tarptautinės padė
ties analyzę. šios politikos kur 
sas nulėmęs įvykius, kurie vy- 

Kdip sovietai atsilikę kO Pietų Korėjoje, Japonijoje, 
nuo Amerikos Turkijoje, Alžyre, Konge ir Ku

I Amerikos prez. Eisenhovve- ^oje. (E.)
vienas iš patarėjų B. N. Har- 
lov teigia, kad sovietų skelbia- 

j mi pramonės laimėjimai yra jo 
į kie laimėjiiųai. Jeigu pagal so- 
i vietų atsiektus laimėjimus A- 
merikai reikėtų pagyventi, bū
tų baisi katastrofa. Jeigu A- 
merika norėtų prilygti sovie-1 
tams, tai Amerika turėtų atsi
sakyti trijų penktadalių savo 
plieno gamybos, sunaikinti du 
trečdalius savo elektrinių, var
toti tik 10 procentų dabar nau 
dojamų dujų (gazo) turėtų 
sunaikinti 19 automobilių iš dvi 
dešimt, 8-nis telefonus iš dešim 
ties, sugriauti 7 namus iš 10 
namų ir perkelti 60 mil. gyven 
tojų į žemės ūkį. Kai šita būtų

pasaulis. stovėtų veikloje sar
gyboje prieš komuntų visuotinį 
pasaulio pavergimą. (E.) ,

naši kiek į Sovietus, bet kad 
visai būtų panaši dar reikėtų 
sunaikinti Amerikos kelius, til
tus, sugriauti krantines ir van
dentiekį. Sovietai niekada ne
pavys Amerikos, nes bolševi
kai neduoda žmogui laisvės 
kurti. Kompartija yra didžiu
lis kultūros ir pažangos stab
dis.

Vokiečiai apie Pabaltijį
"Neue Zuercher Zeitung” 

š. m. liepos 23 d. nr-je rašo 
apie “Išlaisvinimo šventę”, ku
ri šiuo metu švenčiama Pabal
tijo valstybėse, ryšium su šių 
valstybių dvidešimtmečiu nuo 
sovietinio užgrobimo. Laikraš
tis rašo, kad sovietinis rusiš
kas imperializmas yra garsus 
savo gruobonišku paktu, suda
rytu su Hitleriu 1930 metais, 
kuriuo- jis sugriovė Latvijos,-

VYTAUTO ALANTO
įdomiausias romanas
TARP DVIEJŲ 
GYVENIMŲ

Stipria intriga, ryškiais charak
teriais, patriotine idėja — planin
gai atkeršyti lietuvių skriaudėjamsnytos Tautos padėjo Kongo gy bolševikams — patraukia kiek- 

ventojams gauti nepriklauso- I 7° Širdig T®- iau'
mybę, Sovietų Sąjunga per 20- apie didvyriškus Lietuvos garbes 
tį metų žemina kultūringas Pa gynėjų partizanų ir partizanių žy- 
baltijo tautas, versdama jas
dėkoti Maskvai už jų pavergi
mą. giuo metu Taline, Rygoj ir 
Vilniuje vyksta Maskvai atsi
davimo manifestacijos.

Aukos ofsetui
Stasys Garliauskas .... $3.00
James J. Puzinas................ 2.00
Albertas Melninkas 1.00
M. Stelmokas ..................... 1.00
Migs Irena Bucevich .... 1.00 
Elizabeth Petrikonienė .. 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
^Draugo'’ admintatraef į»

AUKOS Už KALENDORIŲ
Ui “Draugo” kalendorių ateinat* 
ile sėmenys:

Antanas Dagilis ................ $1.00
Elizabeth Petrikonienė . . 1.00

Ačifl spaudos rėmėjams.

“Draugo” Administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Juozas Snipaitis ................ 2.00
P. Janušonis ......................... 0.55

Ačiū spaudos bičiuliams

“Draugo** administracija

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, iisimokė- 
jlmai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

Naujai adresai: 3207 So. Halited St. Vlctory 2-4226
Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 9 v. ryto Iki 9 v. vak. 
Kitom dienom nuo 9-6 vai. Liep. ir rugp. mėn. aekm. uždaryta.’ t

’ .... .............................................. ■ ■ -------------------

Gerbiamieji,,
Galbūt nepastebėjote, kad 

“Life” žurnale liepos 11 d. lai 
doj paveiksluoto aprašymo apie 
New Yorko gubernatorių Nel- 
son Rockefeller, jo vaikus ir 
anūkus. Įdomu pastebėti, kad 
gubernatoriaus sūnaus Rod- 
man Rockeffeler dukrelės var
das, kuris pažymėtas net kelio- 
te vietose, yra Meile. Ji yra 4 
m. amžiaus. Būtų įdomu, kaip 
tėvai ištaria jos vardą ir ar jie 
žino, kad anglų kalboj tai reiš
kia Love. Be abejo ir jūsų laik 
raščio skaitytojams tas aprašy
mas įdomus.

Jonas šlegaitis

— Socialiniame gyvenime jė 
ga lemia, bet aukštesnioji jėga 
nėra nei ekonomiška nei kla
sių kova. Aukštesnioji jėga 
glūdi dvasioje, nes ir nuodė
mės jėga yra dvasinio pobū
džio. Materija yra bejėgiška, 
inertiška, pasyvi. Tik dvasia 
yra aktyvi, tik dvasia sudaro 
varomąją jėgą. Dvasia judina 
ir materialistus, kurie ją nei
gia- X. Berdiajev

gius.
462 psl. Kaina $4.50 dol.

Išleido Liet. Knygos Klubas. 
Oannama DRAUGE 

4545 W. 68rd St, Chicago 29, BĮ.
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Kam prisieina parašyti ar pasa

kyti vieną kitą sakinį angliškai, 
tas labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME 

20DYNE
Sis žodynas yra vertingas tuo, 

kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarys įmanomu.

Lithuanian-Engllsh
Dictionary

TI laida 1960 m. Išleido Liet. 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

Užsakymus au Dlnlsaia siuskite:

"DRAUGAS”
4545 We$t 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
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