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Nauji valymai komunistinėje rytu Vokietijoje K
I*

Vadai kaltinami už politinį 

ir ekonominį neramumą
Trūkumas maisto raudonoje Vokietijoje atnešė neramumą

BERLYNAS. — Komunistinėje rytų Vokietijoje didelis 
maisto trūkumas atbloškė politinių neramumų bangą ir dėl to 
pašalinti rytų Vokietijos pareigūnai. Tai ketvirtadienį prane
šė vakarų Berlyno antikomunistinė grupė.

Informacijos biuras, privati 
vakarų Berlyno žvalgybos orga
nizacija, pranešė, jog daugiau
kaip 200 provincinių vadų iš-
blokšti iš įstaigų, įskaitant 60 da atskleidė, jog labai trūksta 
provincinių pirmųjų sekretorių, duonos ir bulvių. Darbininkai 
70 antrųjų sekretorių ir 90 pro- skundžiasi, jog jie negali nusi-
pagandos ir ekonomijos parei
gūnų.

Komunistų vadai kaltinami 
už "politinį ir ekonominį nera
mumą”.

Šis pareigūnų pašalinimas ro
do, kad rytinėje Vokietijoje

Chruščevas vėl kalba apie

• viršūnių konferenciją
LONDONAS. — Britų prem

jeras Macmillanas užvakar ga
vo notą iš sovietų diktatoriaus 
Nikitos Chruščevo. Vakar tos 
notos turinys atskleistas.

Chruščevas vėl siūlo Rytų — 
Vakarų viršūnių konferenciją, 
kurią yra sugriovęs Paryžiuje 
gegužės mėnesį. Žinoma, Sovie
tų diktatorius kaltina Macmilla- 
ną, kad jis palaikęs Jungtinių 
Amerikos Valstybių agresiją 
ryšium su lėktuvo U—2 nušo
vimu ir lėktuvo RB—47 inciden 
tu.

Kaip ilgai dar laikysis

diktatorius Fidel Castro?
Kalba vienas iš Kubos revoliucijos stulpų

MIAMI. — Raul Chibas, vie- 
nas iš Kubos revoliucijos rams
čių, pabėgęs dėl netikros padė
ties, užvakar pareiškęs politinė
je tremtyje, "jog Castro neissi- 
laikys” daugiau šešių mėnesių.

Chibas, 44 metų, pagelbėjęs 
pasmerkti revoliucijos priešus 
1959 metų “vaidybiniuose” teis
muose, pareiškęs Castro dabar 
"turi komunistinę vyriausybę”.

"Ir jis ją sudarė”, — pasakė 
Chibas laikraščio "Miami He- 
rald”. “Castro pats daro spren
dimus”.

Chibas pasakė, jog jis nema
nas, kad barzdotas 
priima įsakymus iš Maskvos.
Castro daugiau kopijuoja sovie- lčktuvu į Gvinėją susitikti su 
tų režimą, pasakė jis. prezidentu Sekou Toure-

Chibas, pašalintas Castro iš
geležinkelio komusionieriaus pos
to prieš 10 savaičių už kritika
vimą vyriausybės, išėjo iš dvie
jų dienų slaptumos pasikalbėti 
su korespondentais.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 6 d.: V. Jėzaus At

simainymas; Daiva, Lengvė.
Rugpiūčio 7 d.: 9 sekm. po 

Sekminių; šv. Kajetonas; Drą- 
sutis, Prutenė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir joe apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę apie 80 
laipsn., galimas lietus su perkū
nija; rytoj — dalinai apsiniau
kę, šilta.

Saulė teka 5:49, leidžiasi 8:05.' laidas.

smarkiai nusmuko ekonominis 
gyvenimas.

Komunistų pareigūnai ir spau

pirkti tinkamų batų ar darbinių 
rūbų.

Šimtai milijonų markių skir
ta importuoti mėsą ir sviestą, 
nes norima sumažinti maisto 
trūkumą. Dėl to sumažintas ma
šinerijos importas.

Chruščevas siūlo Rytų — Va- 
ka:ų valstybių viršūnių konfe
renciją spręsti nusiginklavimą, 
atominio bandymo uždarudimą 
ir kitus klausimus. Jis vėl pa
grasė pasirašyti atskirą taiką 
su rytų Vokietija, jei Vakarai 
ir Rytai nesusitars Vokietijos 
klausimu.

Sovietų diktatorius atsakė į 
Macrnillano notą, rašytą liepos 
19 dieną. Britanijos premjeras 
tada priminė Chruščevui, kad 
jie eina pavojingu keliu, ieško- 

j damas priekabių.

Jis ir jo žmona antradienį at
plaukė į Key West 17 pėdų mo
toriniu laiveliu.

Rusai į Kongą
MASKVA. — Sovietų žinių 

agentūra Tass vakar pranešė, 
kad 15 rusų gydytojų pasiruošę 
išvykti į Kongą.

Lumumba skrenda 
į Gvinėją

RABAT, Marokas. — Kongo 
premjeras premjeras Patrice Lumumba 

vakar išskrido specialiu rusų

Lumumba atvyko čia ketvir
tadienį iš Tunisijos pasikalbėti 
su Maroko karalium Mohametu 
V. Jis yra pakeliui į namus, 
grįždamas iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Kanados. Pir
madienį Lumumba ketina būti 
Leopoldvillėje.

Apmokėjo išlaidas
MIUNCHENAS, Vokietija. — 

270 asmenų iš tolimiausių kraš
tų, kaip Grenlandijos, Japoni
jos ir Australijos yra Vokieti
jos katalikų svečiai Pasaulinia
me Eucharistiniame kongrese 
Miunchene. Norėdami įvertinti 
jų nuopelnus misijoms, Vokieti
jos katalikai juos pakvietė, ap
metėdami visas ilgos kelionės irf-

J-•'U.

Pilotas Joe Walker raketiniu 
lėktuvu X-15 virė Edwards avia
cijos bazės, Cal., tyrimų tikslu 
per valandą nuskrido 2,150 my
lių — daugiau kaip tris kartus už 
garsą 10 minučių bandyme ket
virtadienį. Walker, 38 metų, pra
lenkė mirusio kapitono Milbur 
Apt. padarytą 2,094 mylių rekor
dą per valandą prieš ketverius 
metus. (UPI)

Kariai Tarptautiniame 
Eucharistiniame

kongrese
MIUNCHENAS, Vokietija. — 

Apie 5,000 karių iš įvairių Eu
ropos ir Amerikos kraštų daly
vauja Tarptautiniame Euchris- 
tiniame kongrese Miunchene., 
Didelės karių delegacijos atvy
ko iš Italijos, Prancūzijos, Olan
dijos, Belgijos, Ispanijos ir Ka
nados. Kariai buvo apgyvendin
ti dideliame palapinių mieste 
Miuncheno pakraštyje.

Rašytoja K. Plovgaard
gavo premiją

KOPENHAGA. — Danijos 
mokyklų Centras vaikų literatū
ros pirmąją premiją paskyrė 
katalikei rašytojai Kotrynai 
Plovgaard už jos romaną "Sa- 
nne”, kuriame pasakoja vienos 
Grenlandijos mergaitės istoriją. 
Autorė jau yra pagarsėjusi sa
vo istoriniais romanais iš Gren
landijos ir Islandijos katalikų 
gyvenimo viduramžiais. Vienas 
iš žinomiausių jos veikalų yra 
danų mokslininko ir vyskupo 
Nikalojaua Stennoe biografija.

Šiuo metu sėkmingai vyksta 
vyskupo Stenone beatifikacijos 
byla.

Nauja nepriklausoma Gadon

respublika Afrikoje
Nuo liepos mėn. 15 dienos buvusi prancūzų kolonija GA- 

BON pasiskelbė nepriklausoma valstybe. Naujoji respublika 
apima 265,000 kvadratinių kilometrų, bet turi tik 400 tūkstan
čių gyventojų.Gyventojų skaičiumi 7—8 ■■ ■ .
kartus mažesnė už Lietuvą, j Konstitucijoje taip pat pa- 
Daugiau negu pusė Gabono gy-! reiškiama, kad religinės įstai- 
ventojų, tai yra 216 tūkstančių, j gos bei bendruomenės turi tei-
yra katalikai. Apie 10 nuošim
čių yra protestantai ir visai ne
žymi dalis musulmonai.

Ekonomiškai Gabon respub
lika yra viena iš turtingiausių 
visoje buvusioje prancūzų ekva- 
torialinėje Afrikoje tiek žemės 
derlingumu, tiek žemės gelmių 
turtais.

Religiniu atžvilgiu Gabon pa
dėtis yra patenkinama. Naujos 
respub’ikos konstitucija įžango
je pabrėžia, kad Gabon "jaučia 
savo atsakomybę Dievo akivaiz
doje" ir dėl to visiems piliečiams 
užtikrina "sąžinės, profesijos 
laisvę ir laisvą religijos prak
tikavimą".

Taika Konge Amerikai 
kainuos 100 milijonų

dolerių
WASHINGTONAS. — Parei

gūnai ketevirtadienį teigė, kad 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms teks išleisti apie 100 mi
lijonų dolerių įvesti taiką ir 
tvarką maištingame Konge per 
sekančių 11 mėnesių.

Per 11 mėnesių reikėsią apie 
200 milijonų dolerių. Valstybės 
departamentas ir kitos agentū
ros rengia planus pagelbėti Kon 
gui ir Jungtinės Amerikos Vals
tybės neparūpins daugiau kaip 
100 milijonų dolerių.

Likusius pinigus turės parū
pinti kiti Jungtinių Tautų orga
nizacijos nariai.

Belgijos karalius Baudonin kal
basi su lengvai sužeistais belgų 
kareiviais, atvykusiais į Briuselį 
iš Kongo, kur jie palaikė tvarką.

Kancleris Adenaueris 
apie Eucharistinį 

kongresą
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos kancleris Adenaueris savo 
straipsnyje apie Pasaulinį Eu
charistinį kongresą pastebi, kad 
šis didžiausias katalikiškojo pa
saulio suvažiavimas vyksta di
delių rūpesčių atmosferoje: di
deli pavojai grūmoja pasaulio 
taikai ir laisvei. Baigdamas 
kancleris pabrėžia, kad didelė 
garbė yra Vokietijai, jog Pa
sauliniam Eucharistiniam kong
resui buvo parinktas Miunche
nas.

sę vystytis ir veikti be jokių 
kliūčių. Jos yra laisvos nuo 
valstybės globos ir yra absoliu
čiai nepriklausomos savo admi
nistracijoje.

Ši Gabon konstitucija buvo 
priimta prieš dvejus metus. Ji 
sudarė visai pakankamas sąly
gas katalikų Bažnyčios augimui 
ir stiprėjimui. Per tą laiką la
bai pajrilo katalikų ir dvasinių 
pašaukimų skaičius.

Šiuo metu Gaboa respubliko
je yra dvi vyskupijos: Librevi- 
11c ir Mouila. Jos turi apie 100 
kunigų, apie pusantro šimto 
brolių ir seserų vienuolių ir apie 
1,100 katekizmo mokytojų.

JT kariniai daliniai dabar

neis į Katangą
Jungtinėms Tautoms rūpi taika, o ne šūviai

ELISABETHVILLĖ, Kongo. į Katangos vyriausybė gal būt
— 20 Jungtinių Tautų vyrų, 
bandžiusių praskinti kelią JT 
kariniams daliniams vakar ne
įsileisti į Katangą ir buvo pa
siųsti atgal į Leopoldvillę su JT 
generalinio sekretoriaus pagal
bininku Ralph J. Bunche.

Buiiche sakė, jog tie vyrai aerodromai uždaryti, klausimas, 
yra technikai ir reikėtų leisti kaip JT kariniai daliniai nusi- 
jiems pradėti darbą Katangoje. leis.
Katangos pareigūnai pareiškė, — Jungtinės Tautos vakar 
jog jie yra JT kareiviai ir neiš- nutarė nesiųsti savo karinių da- 
leido jų iš lėktuvo. liniu į Katangą, nes katangie-

Jungtinių Tautų karinio dali- čiai pasiruošę juos sutikti su 
nio neišleidimas iš lėktuvo pa- šautuvais.
rodė, kad premjeras Moise JT Saugumo taryba sekma- 
Tshombe nenori JT karinių da- dieni turės posėdį apsvarstvti, 
linių savo provincijoje. Šiandien ką reikia daryti toliau su Ka-
rytą į Katangą turėtų atvykti 
JT kareiviai pakeisti belgų. 
Tshombe ketvirtadienį kreipė

si į Bunche, kad būtų sulaikytas 
JT karinių dalinių siuntimas į 
Katangą ir jis pareiškė, jog jo 
vyriausybė prašys Saugumo ta-

ROMA. — Italijos Katalikų
__  __ _ ___ __  _ Darbininkų organizacijų 9-ji

rybą peržiūrėti visą Katangos studijų savaitė įvyks pirmosio-
klausimą. Katangos provincija rugpjūčio mėnesio d:eno- 
atsiskyrė nuo Kongo centro vy- rn,s Jps studijų tema yra "Dar- 
riausybės. bininkijos sąjūdis modernioje

Katangos vyriausybė pasinio- bendruomenėje.
susi neleisti nusileisti nė vienam --------
nepageidaujamam lėktuvui Eli- Auka misijų kraštams sabethvillės aerodrome. Sunkve
žimiai ir buldozeriai, panaudoti 
užblokuoti nusileidimo taką, pa
statyti po kontrolės bokštu.

Nors Ghanos ir Maroko ka
riams neleista išlipti iš jų lėk- 
tuvo, bet trims Jungtinių Tau-'1““ 
tų stebėtojams buvo leista pa
silikti Elisabethvillėj'e.

Prieš išskrisdamas, Bunche 
turėio vienos valandos konfe
renciją su Tshombe.

Bunche pabrėžė, jog atvykęs 
į Katangą tik sutvarkyti JT ka
rinių dalinių atvykimą, pakei
čiant belgų dalinius, palaikan
čius tvarką provincijoje.

Tshombe bijo, kad Jungtinių 
Tautų kariniai daliniai neati
duotų Katangos premjero Pat
rice Lumumbos centro vyriau
sybei. Bet Bunche pasakė, kad 
JT "nieko bendro neturi su vi
daus politikos reikalais šioje 
apylinkėje, nors šie dalykai pa
liečia JT veiklą”.

Vėl nauja valstybė
OUAGADOUGOU, Voltaic 

Respublika. — Ši Vakarų Afri
kos tauta vakar pasiskelbė ne
priklausoma. Tai yra trečias 
prancūzų bendruomenės narys, 
oficialiai pasiskelbęs nepriklau
somu šią savaitę.

Prezidentas Maurice Yameo- 
go paskelbė savo valstybę ne
priklausoma vieną minutę po 
vidurnakčio. Minios džiaugėsi 
nepriklausomybe.

Voltaic respublika, buvusi 
Upper Voltą, džiaugiasi neprik
lausomybe su naujomis afrikie
čių respublikomis Dahomey ir 
Niger.

Voltaic turi 3,5 mil. gyvento
jų ir yra pusiau mažežsnė už 
Prancūziją.

• JAV atominis povamlenini s 
laivas Nea Dragon rugpiūčio 1 
d. išplaukė į Rytų — Vakarų 
kelionę po šiaurės ašigaliu.

sutiks įsileisti į savo provinciją 
nedaug Švedijos ar Airijos ka
rių, bet visai nenori kalbėti apie 
afrikiečių kareivių įžengimą.

Bunche pertraukė pasikalbė
jimą su Tshombe ir išskrido į 
Leopoldvillę. Katangoje visi

tanga, kuri atsiskvrusi nuo Kon 
go centro vyriausybės.

Studijų savaite

MIUNCHENAS. — Vokieti
jos katalikų vyrų sąjungos ats
kirų vyskupijų skyriai Pasauli
niam Eucharistiniam kongresui 
paaukojo po kieliką, kurie kong
resui pasibaigus, bus perduoti

• Meksikos Katalikų Akcijos
jaunimo organizacijos, rengiasi 
iškilmingai atšvęsti Pasaulinę 
Katalikų Jaunimo dieną, kuri 
yra paskelbta rugpiūčio 6-ją.

• Vokietijos katalikų socia
linės pagalbos įstaiga “Caritas” 
nuo žemės drebėjimų nukentė
jusioms Čilės gyventojams pa
aukojo viso 400,000 markių.

• Meksikos arkivyskupija 
nuo žemės drebėjimų nukentė
jusioms Čilės gyventojams pa
aukojo 8,000 dolerių.

Gen. Trujillo paskirtas

vadovauti delegacijai

Jooųuin Belaguer, naujas Domi
nikonų Respublikos prezidentas.

CIUDAD TRUJILLO, Domi
ninkonų Respublika. — Naujas 
prezidentas Joaąuin Balaguer 
ketvirtadienį paskyrė generali- 
ssimo Rafael L. Trujillo vado
vauti Domininkonų delegacijai 
Jungtinėse Tautose.

Balaguer perėmė prezidento 
pareigas iš Trujillos brolio, Hec 
tor B. Trujillo, kuris rezignavo 
dėl nesveikatos.

I

Domininkonų Respublikos pre
zidentas Hector Trujillo pasitrau
kė iš to posto, nes negaluoja.

Kardinolo žodis rytų
Vokietijos komunis^ 

tams
BERLYNAS. — Berlyno ar

kivyskupas kardinolas Julius 
Doefner energingai atsakė rytų 
Vokietijos komunistinei spau
dai, kuri apie Pasaulinį Eucha
ristinį kongresą Miunchene pa
kartotinai rašė, kaip apie politi
nę manifestaciją.

Ganytojiškame laiške, kuris 
buvo skaitomas visose rytų Vo
kietijos katalikų bažnyčiose, 
kardinolas Doefner pabrėžia 
grynai religinį kongreso charak 
terį ir kviečia tikinčiuosius mal
doje jungtis su kongreso daly
viais, į neapykantą atsakant 
meile ir į susiskaldymą — vie
ningumu.

Tarptautiniai
pasikalbėjimai

SION, Šveicarija. — Šiom die 
nom Sion mieste, Šveicarijoje, 
baigti Katalikų Akcijos darbi
ninkų jaunimo "Tarptautiniai 
pasikalbėjimai”.

Tokie pasikalbėjimai buvo su
organizuoti jau penktą kartą. 
Juose šiemete dalyvavo belgų, 
prancūzų, -šveicarų, anglų, ispa
nų ir vokiečių katalikų darbi
ninkų atstovai. Šiemetinio pasi- 
kalbėjimo tema buvo “Darbo 
sąlygos ir dvasinė darbininko 
paskirtis”.

• Nauja Ceilono vyriausybė 
nutarė nusavinti visus krašto 
laikraščius. Laikraščius spaus: 
dina korporacija, kurioje vyriau 
sybė turės šėrus (akcijas). Li
kusius šėrus parduos paskiriems 
asmenims.

Balaguer pareiškęs, generali- 
ssimo Trujillo vadovaus 2fl vy
rų Domininkonų Respublikos de 
legacijai penkioliktoje Jungtinių 
Tautų generalinėje asamblėjo
je New Yorke, kuri bus pradė
ta rugsėjo 20 dieną.

Naujas prezidentas pastebė
jo. jog "įvairioms Lotynų Ame
rikos valstybėms bus svarbių 
reikalų” būsimoje Jungtinių 
Tautų darbotvarkėje. Bet jis tų 
reikalų neišryškino.

Generalissimo Trujillo, buvęs 
Domininkonų prezidentas nuo 
1930 iki 1938 m. ir nuo 1942 iki 
1952 m., vadovavo delegacijai 
Jungtinėse Tautose 1952 me
tais.

GeneraliRsimo paskyrimas kai 
ką nustebino, nes Balaguer sa
vo pirmais oficialiais įsakymais 
du Trujillo šeimos narius iš
braukė iš valdžios pareigūnų al
gų sąrašo. Jie yra ginkluotų jė
gų sekretorius Jose Garda Tru- 
jillo ir prezidento sekretorius 
Luia Ruiz Trujillo.
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Visais reikalais kreipkitės ėiuo ad
resu: Lithuanian (atholle Hour,
Radijo Station WLOA. Braddock. 
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Kedaguoįa EI). Š0LA1T1S ir A. YUKN1S 
1330 So. 51st A ve., Cifero 50, IU.

nant per stotį, aplinkui girdė
ti įvairiausių kalbų mišinys, 
ypač italų, anglų, vokiečių. Pra
eiviai skuba t:esiog srove ir vis 
iš stoties. Kartu eidamas, jų be
veik nepastebi, bet kai apsigrę- 
ži eiti atgal, tai pamatai einąs 
beveik vienas prieš besiveržian
čių žmonių grupes. Atrodo, į 
kongresą važiuoja daugiausiai 
jaunimas, nes atvyksta vis jau
ni, tik vienas kitas vyresnio 
amžiaus.

Stoties peronas apdengtas 
milžinišku nauju stikliniu sto
gu, bet dar nespėtas nudažyti; 
juk ir vokiečių jėgos ribotos — 
nesuspėjo iki kongreso, nors 
buvo užplanavę.

Clevelando senjorų vyčių veikla ir darbo vyčių veiklai. Gal grei-
_. ' tai teks susitikti mielą LorettąLiepos 17 d., Juzės Capienes .... x , x.... j • • ji- ir be abejo ii pateiks platesnių gražioje ir erdvioje rezidencijo- .. x., . ...■ x t , ; žinelių ne tik apie savo veikimą,je, ant Lake Ene ežero kranto, , x . , r „ ..? r .. • bet ir apie save. Senelisbuvo L. Vyčių sennjorų pikm- ‘ ......

.... . , t-, i Daugtono, Onio, vyčių žinioskelis ir “card party . Dalyviai * . . • . x
čia galėjo maloniai praleisti vi-. , . , .... .. . . .. • • kuopos narius bus atnašautossą sekmadienio popiet} — vieni r... . _ , n
L , x ,. x- • - • rugpiueio me. 7 d. 8 vai rytoprie kortų, kiti prie vėsinančio ........ .. - Holly Cross parap. bažnyčioje.vandens ir draugiškų pasikalbę- J . , . . . , .Po to bus vykstama į kapines susispietę didžiosios prekybos.

3“^ek teko patirti, visi reiškė ir tcn P’dedami vainikai ant mi- Matai, kaip visur nepaprastai
senjorams padėkos žodį už gra- 1 US*Wka l”į žų ir nuoširdų pasitarnavimą ir ” P>kn.kaa, ren-
užkandžius bei dovanas, kurias *1'lmil.'1.. ' ' u* . -imalonėjo paruošti ir paaukoti Į“*!'1"™ U d. Elntracht Par-Įmąj, kongreso dieną 
mieloji senjorų pirm. Viktorijai e'_
Mačiokienė, nors ji dar vis sun- , .kokai serga ir gydosi namuose. ąusk„ susi sukę plnnojo vai- 
Visi senjorai ir josios draugai ko' kllrį P^nkstijo Mary Ag- 
brangiai Viktorijai linki greitofc nts ur u-
sveikatos. Didesnes dovanas lai
mėjimui davė šie nariai bei na
rės: J. ir R. Sadauskai, P. Glu- 
godienė, J. Pikturnienė, p. Ba- 
liukienė, ZL .Milienė ir M. Trai- 
nauskaitė.

Senjorų valdyba, o taip pat
visi nariai reiškia savo duos- , ,niems nariams vytišką ačiū. ypa suslr?’1 Jam ,,nklma Sreltal Pa‘ tas kardm° “ f. W™dells cel'‘b tingai savininkei - Juzei Capie- »velkl', t . . raM pontifikalinea Sv. mišias
nei už leidimą naudotis savo na-. T ),'hn lr »"«■ Raaaaakaa ,r P^okslą. tuo pačiu
mų patalpomis. Taip pat nega- lifldl bro"° mirtiea- Jlema' !>«*<*«»">“ kongreso pra- 
lima praleisti netarius padėkos r<“'5ki«a «ž»°ja«ta. da'a-
žodžio šio pobūvio sumanyto- ~ mBn- 12 d' lvykskuopos mėnesinis susirinkimas.

Toliau, iš stoties eidamas 
centrine miesto gatve ir per 
centrinę aikštę “Stachus”, kur

papuošta įvairiausiomis vėliavo 
mis ir žalumynais bei gėlėmis, 

įvyks Šitokioje nuotaikoje sutinki pir-

Kardinolo Hendelio 
pontifi kalinės šv. mišios

Liepos 31-ji — graži, saulė
ta vasaros diena. Dar gerokai

— Tom Srott, John Goldick, j prieš 10-tą vai. ryto renkasi
Elaine ir Marilyn Lucas, Ann žmonės būriais iš visų pusių į 
Sinkwitz, Veronika, Ronnie ir didžiulę Odeono aikštę, kur 
Loretta Omlor, Rosalie Vangas, prieš garsią Theatiner bažnyčią 
Elisabeth Sinkwitz, Rita Amb- įrengtas žalumynais ir gėlėmis 
se išlaikė I-jo laipsnio egzami- papuoštas altorius. Čia Miunche 
nūs. no diecezijos vyriausias gany-

— John Akelaitis neseniai tojas ir šio kongreso preziden-

< •

•ir' •

Miuncheno imiesto vaizdas: vidury — katedros bokštas, dešinėje 
— rotušės bokštas, kairėje — Šv. Petro seniausios Miuncheno 
bažnyčios bokštas.i

jams ir pasidarbavusiems, ku-; 
rių pastangomis buvo padidin
tas senjorų iždas. Štai jie: P. 
Glugodienė, M. T rainauskaitė,

Naujas VYTtfcS numeris 

Skaitytojus jau pasiekė 1960p. Sadauskienė, Z. Milienė, B.' m. liepos mėn. Vyties žurnalo 
ir A. Karkliai, J. Sadauskas ir numeris. 24-se žurnalo pusla-
kiti. Susirinkimas

Rugp. 7 d., 3:30 vai. p. p., 
J. Pikturnų namuose, bus L. 
Vyčių senjorų mėnesinis sus
inąs, kuriame aptarsime daug

piuose randame nemaža steraips 
nių lietuvių ir anglų kalba.

Besiartinančio L. Vyčių seimo 
proga, angliškai rašo kun. Al- 
bert J. Contons (“Convention 
Ahead!”) ir kun. Alfa Sušins-

svarbių reikalų ir į L. Vyčių ^as 1 Užsidegti ir uždegti ). 
org. visuotiną seimą išrinksim Edvardas šulaitis straipsnyje 
delegatus. Visi nariai prašomi Klausimai, kurie mus domina , 
būtinai dalyvauti. pasisako už lietuviškų pavardžiųvartojimą ir Lituanus žurnalo Verta garbės ir padėkos žodžio rėmįmą bei skaitymą.Kiek man tenka susisiekti bei Be t0 čia telpa vygk v Briz. 
susirašinėti su L. Vyčių org. gjo atsišaukimas į laisvame pa- 
centro valdyBos nariais, tai gal šaulyje augantį lietuvių jauni- 
viena iš uoliausių ir veikliausių mą> kardinolo R. Cushing įžan- mūsų org. yra Loretta Kassel ga ..Mary Save maidakny. 
(Kasiliūtė). Nebuvo to L. Vyčių gei) Igno Sakalo “Lietuvos Vy- 
org. centro valdybos sus-mo, gjų istorijos” tąsa, “Mergaičių 
kuriame nebūtų parašiusi man pasauij0" skyrius, Vyčių sen- 
paraginimą jame <lal,yvauti. Jos draugių skyrius, nemaža kores- 
laiškučiai yra pilni vyriškos p0ndencijos ir kt.
dvasios ir idealizmo. Žurnale tarp kitko randamas

Mišios prasidėjo lygiai 10-tą 
vai., dalyvaujant eilei kardino- 

I lų bei kitų aukštųjų hierarchų, 
Bavarijos vyriausybei, žymių 

1 pareigūnų ir daugiau kaip šim
tatūkstantinei žmonių miniai. 
Savo pamokslą kard. Wendelis 
skyrė iškelti šio kopgreso pag
rindinei temai “Pro mundi Vi
ta” — už pasaulio, gyvybę: 
Kristus paaukojo save už pasau
lio gyvybę ir šitokį pasiaukoji
mą nuolatos kartoja. Kristus 
esąs tikroji pasaulio gyvybė. 
Tokią išganymo linksmąją nau
jieną ir pasaulio išgelbėjimą šis 
37-tasis Pasaulinis Eucharisti
nis Kongresas ir skelbia pasau
liui, kurs, “nežiūrint atpirkimo, 
vėl yra naktyje ir mirties šešė
lyje”. Šiandien esą visos pasau
lio dalys apimtos teizmo, o ir 
‘‘likusiame pasaulyje daugelis 
gyvena taip, lyg Dievo nebūtų” 
— sako kard. Wendelis. Dauge
lio pačių krikščionių gyvenimas 
erąs persunktas praktišku ma
terializmu — “Jūsų stabas yra 
gyvenimo gerbūvis!” — skelbia 
kard Wendelis, perspėdamas

T. , . . .. . . a n . . baigti šiuo keliu ėjus, nes jis ve-
tu "! .^’e dąs i mirtį. Dievui esą nereikėtų nč ugnies ir sieros lietaus,valdyboje, bet III. ir Ind. valsti- Bostono lietuvių klubą, švenčian 

jų L. Vyčių apskrityje. Gaila, tį savo 10 metų gyvavimo su-
kad mūsų korespondentai nepa- kaktį ir Algirdo Budrecko re- pakaktu “jei Dievas žmo-
stebitokių narių, kurie pašven- cenzija apie knygą “The Bmer- palipu įatiJls sau'” Gyti* dlug savo brangaus laiko gence of Mrdem Lithuania”. P U P -Y

jei jis norėtų žmoniją nubausti;

37-tag Tarptautinis Eucharistinis Kongresas (VI) 

U2 PASAULIO GYVYBę

MFZ YS MUSTEIKIS, Vokietija 
Mūsų specialus korespondentai

Miisio Kvaizdfl kongresui 
prasidėjus

Miuncheno geležinkelio stoty-
Liepos 31 dieną, po daugiau 

kaip dvejus metus užtrukusių 
partruošimų, 1960-jų metų Pa
saulinis Eucharistinis Kongre- je, išlipus iš traukinio, iš karto 
sas Miunchene prasidėjo. Jo šū- krinta į akis nepaprasta švara, 
kis PRO MENDI VIT A — UŽ švaru čia būdavo ir anksčiau, 
PASAULIO GYVYBĘ! lydi vi- bet dabar ypatingai. Toji ftva- 
sus kongreso parengimus, nu- ra primena laikus Lietuvoje, kai 
teikdamas visus kongreso daly- į prieš didžiąsias šventes, ypačiai 
vius per ištisas aštuonias die- pavasario ir vasaros metu, ūki

ninkai gražiai iššluodavo kie
mus, papuošdavo namus. Čia

nas.
Prieš pradėdami apibūdinti šio kongreso eigą, siunčiame iš gelež. stotyje papuošalus atsto- 

čia mūsų pirmuosius sveikini- ja vėliavos. Didžioji Btoties ha- 
mua ir geriausius linkėjimus lė iš visų kraštų papuošta ilgo- 
Draugo redakcijai, administra- mis popiežiaus vėliavomis — 
cijai ir visiems skaitytojams! i balta ir geltona spalvomis. Ei-

paliktų patiems sau!”. Gy 
vybė, apie kurią mano Kristus, 
esanti ta gyvybė, kuri veda į ti
kėjimą, kuri yra gimusi iš Kris
taus. Taip ir šis Pasaulinis Eu
charistinis Kongresas tebūna 
liudininkas tokios gyvybės. Taip 
esą pradėkime didžiąsias padė
kos išreiškimo — Eucharistijos 
dienas.

Pamaldų pabaigoje, maldai ir 
giesmei sklindant aplinkui, po 
atviru daugumi klūpojant mi
nioms žmonių, buvo išdalinta 
tūkstančiai komunijų.
Popiežiškojo legato sutikimas 

Ir pagerbimas

Vienas iš gražiausių viso šio 
kongreso momentų buvo, be 
abejo, sutikimas popiežiškojo 
legato kurijos kardinolo Gusta
vo Teatos, kuris į Miuncheną 
atskrido lėktuvu. Aerodrome, 
vienai kuopai karių ir šimtinei 
policininkų išsirikiavus ir para
diškai saliutuojant bei grojant 
orkestrui o minioms žmonių

plojant, aukštąjį svečią pasiti
ko Bavarijos ministeris pirmi
ninkas dr. Ehard (kuris legatą 
pasveikino kartu ir V. Vokieti
jos prezidento H. Luebke var
du), kaFd. Wendel, vyr. Miun
cheno burmistras dr. Vogei, 
apaštališkasis nuncijus Bonnai 
mons. Bafile ir eilė kitų žymių 
asmenybių; pasitiko su tokio
mis ceremonijomis, kokiomis su 
tinkami tik valstybių galvos.
Nepaprastas legato sutikimas 

Marijos aikštėj
Tuo laiku, kai kard. Testą, ly

dimas jį sutikusiųjų asmenų ir 
raitosios policijos gretų, važia
vo iš aerodromo miesto gatvė
mis, iš visų pusių plojant bū
riams žmonių prie Miuncheno 
rotušės, tai prie Miuncheno ro
tušės Marijoj aikštėje jau 
laukė šimtatūkstantinė žmonių 
minia. Rotušės balkono apačioj 
įtaisytas sostas legatui po aukš
tu ir puošniu baldachimu. Ap
linkui sostą — 10 kėdžių kardi
nolams. Visas rotušės frontas 1 
papuoštas gėlėmis ir raudono
mis popiežiškomis vėliavomis; 
jos plevėsuoja iš kiekvieno ro
tušės lango. Panašiai pasipuo
šę ir visi aplinkiniai namai.
Vietnamo katalikai ypatingai 

pagerbti
Iš abiejų sosto pusių sustoja 

vokiečių jaunimas — vėliavnia- 
šiai su mišku skautų vėliavų. 
Aikštelėje prieš sostą — dau
gybė suolų; čia palengva renka
si valdžios atstovai, aukštoji 
dvasiški ja, Maltos, Šventojo 
Grabo ir šv. Jurgio ordinų rite
riai. Nuostabus drabužių spal
vų žaidimas! Didelių plojimų su
sijaukia procesija su savo vėlia
vomis įžygiavę į aikštę iš toli
mosios Azijos atvykę Vietnamo 
katalikai; jiems užleista vieta 
šaiia aukštųjų svečių, ir tuo jie 
ypatingai pagerbti, kaip nė vie
na kita grupė.

Prabyla bažnyčią varpai
Pagaliau galingai prabyla baž 

nyčių varpai. Minioje įtempi
mas didėja. Baigia užimti savo 
vietas vyskupai, plojimų sutik
ti, atvyksta ir kardinolai. Re
porteriai fotografai ir kameros 
žmonės paruošia aparaKis. Už 
kelių minučių popiežiškasis le
gatas kūrijng kardinolas Testą, 
su visa jau anksčiau minėta pa
lyda. įvažiuoja į Marijos aikštę. 
Aplinkui didžiausias plojimas. 
Legatas maloniai šypsosi, link
čioja ir lengvai moja ranka;

minia dar daugiau ploja ir šau
kia džiaugsmo šūkius, išreiškia 
ypatingas simpatijas. Neužmirš, 
tanias, nepakartojamas vaiz
das! Iškilmingai suskamba, su- 
aidi fanfarai. Kai kard. Testą j 
įžengia į sostą, galingai suskam
ba katedros choro giesmė “Tu 
es Petrus”, kuri paprastai gie
dama tik pasirodant pačiam Šv. 
Tėvui. Giesmei pasibaigus, du 
kardinolai — lotyniškai ir vokiš 
kai — perskaito Šv. Tėvo Jono 
XXIII popiežiškąją Bulę, kuria 
kard. Testą yra pakviečiamas 
ir įgaliojamas legato misijai 
šiame kongrese. Toliaeu kard. 
Wendel perskaito savo oficialų 
pasveikinimą, apgailestaudamas, 
kad dėl pasaulio suskilimo ne
buvo leista dalyvauti šiame 
kongrese daugeliui maldininkų. 1 
Panašų apgailestavimą išreiškė 
ir antrasis sveikintojas — Ode
sos patriarchas Jose de Costa - i

Nuneš, nuolatinio eucharisti
niams kongresams ruošti komi
teto prezidentas.

l egatas perduoda Sv. Tėvo 
laiminimą

Sugiedojus popiežiškąjį him
ną, popiežiškasis legatas pats 
atsistojo, priėjo prie mikrofono 
ir perskaitė savo žodį vokiečių 
kalba, sveikindamas miunche- 
niečius ir visus ma dininkus, čia 
susirinkusius iš viso pasaulio. 
“Šią valandą aš atnešiau jums 
sveikinimus ir palaiminimą Kris 
taus Vietininko žemėje” — sa
kė legatas, pabrėždamas, kad 
Eucharistijos paslaptis privalo 
vėl sugrįžti į svarbiausiąją vie
tą pasaulyje.

Iškilmingai įvedamas į 
Miuncheno katedra

Baigus žodį, legatas kai ku
rių aukštųjų hierachų buvo pa
gerbtas apsikabinimu ar žiedo 
pabučiavimu. Toliau, chorui ir 
miniai giedant iškilmių giesmę 
“Ein Haus voll Glorie schauet”, 
prasidėjo didžiulė procesija į 
katedrą, kurios pabaigoje po 
baldachimu palengva žengė le
gatas. Ši procesija kard. Testą 
buvo ceremoniškai įvestas į 
Miuncheno katedrą, papuoštą 
berželiais ir gėlėmis, kur lega
tas atliko specialias pamaldas 
ir suteikė pontifikalinį palaimi
nimą.

Iš katedros kard. Testą buvo 
nulydėtas į garsiuosius rūmus, 
vadinamus “Miuncheno Reziden 
cija”. Cįa popiežiškasis legatas 
gyvens per visą Eucharistinio 
Kongreso laiką.

Ir miesto atestovai suruošė 
Iškilmingą priėmimą

Vakare senojoje rotušės sa
lėje Miuncheno valdžios atsto
vai suruošė kard. Testai iškil
mingą priėmimą, kuriame mies
to vyr. burmistras dr. Vogei 
pasakė: “Šis kongresas yra ženk 
las Bažnyčios teisėto reikalavi
mo būti drauge modernioje 
bendruomenėje”.
Miunchenas, 1960. VIII. 1.

HOME ARTS for ’60!

llome Arts for 'Ort — knygoje ra
sit“ vertingų pamokymų (anglų kal
ba) apie siuvimų bei runkdaibtus ir 
pasirinkimų gražių pavyzdžių.

ttaina 50e.
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4546 Went «3rd Street 
t'kicago 20. Illlnola

Greitesniam pristatymui pridekite 
dar 10c persiuntimui — ftmt ciaaB.
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APLANKYKIT TĖVIŠKĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S.BATORY
Gdynės — Amerikos linija, it Kanados uostų iki Gdynės prie 

Baltijos (Lenkijoj), o iš ten traukinio ar automobiliu į visus ryti
nes i:uro|M»s dalis.

BATOItY yra m<slerntis, l»e |vrb*kalštų švarus laivas, erdviais 
puikiai dekoriMitais vk'šnis kambariais ir patogiom kalimom. Jnms 
patiks nuoširdus vaišingumas, triHlieiniai geras maištas ir manda
gus aptarnaujamasis iiersonalas, visad pasiryžęs patenkinti ir pad£- 
ti keleiviui.

Kainos papigintos. Laivas išplaukia iš
MONTREALIO: rugs. 9, spal. 11, lapkr. 10

PRIEŠKALĖDINIS IŠPLAUKIMAS ,/

iš QUEBEC - gruodžio mėn. 7 d.
275 svar. Iiagaža.s nemokamai asmeniui 

Pasiimkit savo automobili draugi*.
Dėl yezi*rvn<*1Jų Ir lnforma<*IJu kreipkitės J Jūsų vi“tinj keBonlt) 

•durų. arba

. GDYNIA . AMERICA LINE
192 Bay Street Toronto I, Canada

2 sijonai vlepoj iškarpoj.

Ao. r.lltl su PHOTO GVIDE ins
trukcijom yra Slz.e 24, 2R, 2(1, 2X. Kft, 
33. Ht/.e 25 (dydžltfl) reikia I Jardų 
5 4-eoltų medžiagos.

Siuskite 3f>e kartu su užsakymų. 
I’ažymėklte kokio dydžio.

DKAI1GAN PA’PTKHN OEPT. 
4515 tt’fst ųaM Htrert 

* (ihlneco 2». lirtnoia

Grelt“»nlam prlatatymut pridekite 
dnr |w» lOe il> kiekviena Iškarpą par
siuntimui -— flrst ciasa

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEN 

1545 We«t 63nl St„ Chicago 29, Illinoh Tel. LIJdImr 5-9500
Kntered as Roeond-Cinsn Matter Mnreb SI. 191(1, ai Chleago, tlllnolM 

Vnder the Art nf Mareh 3. 1X79

SI ItSORIPTlON KATRO 
110.00 per year outslde of Chleago 
$ l 2.00 per year tn Chiengn & Cicero t lo.on per year In CnnadA.
I<’orvlgn $12.00 per yea.r
•į meti, 3 mėn.*)i.r>0 $3.50
$5.50 $3.50
$«.5O $3.50

RcMnkcIJa straipsnius laiso savo nu-ožlOra. __
nesnitgo. Juos grąžina tik Iš ankato sušliurus. Kednkplja už skelbimų tuf 
rln) neatmuko. Rkelbimų kainos prisiunčiamos guvus prašymus.

Metnber of the Cathollc Press Ass'n 
PtibllNbed dnlly cxcept Hundays and 
<la.vs aft<*r Chrlstmns and Kast<*r 
by the Lithuanian Cathollc Preps 
Hoc’y.
PUENCMEKATA; Metams
ChtcagoJ ir Cleeroj $12.00
Kitur JAV ir Kanadoj $10.00
Vfetlenyje $12.00

1 mkn. 
$1.50 
$1.25 
$1.50

Nesunnmiotų straipsnių
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Karo grėsmės ir baimės siaubas
t 'Šaltojo karo sukelta įtampa tarptautinėje politikoje yra 

virtusi nuolatine karo grėsme, Damoklo kardas pakibęs virš 
žmonijos galvos. Dviejų legendarinių gyvūnų kova eina visu 
žiaurumu. Joje mėgina dalyvauti ir mažieji vabalėliai, bet jie 
grėičiau bus pakeliui suminti, negu savistoviai galės kovoti ir 
viešumoje pasireikšti.

Tai vaizdas, keliąs baimę ir nerimą visoje žmonijoje. Ne
tikrumas, baimė, nuolatinis susirūpinimas, turimų patogumų 
praradimo jausmas yra nuolatiniai žmogaus palydovai. Bet tik 
tokio žmogaus, kuris mato tą grėsmę, kabančią virš žmonijos, 
ir kuris galvoja apie priemones jai pašalinti. Ki’nioji žmonijos 
dalis nori tą grėsmę visiškai pašalinti, nes jai gaila per šimtme
čius kurtos kultūros turtų, gaila galinčių žūti žmonių, gaila ir 
to dvasinio žmonijos smukimo, atsirandančio karo blogio po
veiky.

Apie karo grėsmę žmonijai, apie dviejų sistemų galimą su
sikirtimą atvirai kalba jau ir politikai, valstybių vairuotojai, 
kurie savo rankose turi raktą į sandėlį tų priemonių, kuriomis 
būtų galima mėginti tą blogio siautėjimą pašalinti. Jie tačiau 
tuo nesinaudoja, nes karas nėra tik aplinkybių poveikio išdava, 
bet ir žmogaus vidinio blogio pasireiškimas. Apie tą grėsmę ir 
taisymosi reikalą viešai pasisako ir žmonijos dvasiniai vadai, 
kurie mėgina taisyti moralinį gyvenimą aukštesnėmis priemonė
mis, ateinančiomis iš antgamtinių sričių.

Šiuo metu vykstančio Eucharistinio Kongreso Miunchene 
šūkis “už pasaulio gyvybę” kaip tik ir nori išreikšti tą visos 
žmonijos troškimą apsaugoti nuo grėsmės ir baidės ne tik sa
ve, bet ir savo vaikus, ateinančias kartas, kad jų gyvenimas ir 
ateitis būtų saugesni, kad jiems negręstų nei vergiją nešančios 
politinės sistemos, nei plačiai įsivyravęs skurdas, nei Dievo ap
leidimas, nei savųjų dvasinių reikalų užmiršimas. Pasaulio,, vi
sos žmonijos gyvybė ir geresnis gyvenimas turi būti atnaujin
tas, — jis jau paseno ir sustingo blogyje. Reikalinga naujo pa- 
stūmėjimo, kad žmonės pajustų savo pilnutinę paskirtį ir imtų
si jos vykdymo.

Baimė nėra geras patarėjas. Ji priverčia žmogaus dvasines 
galias labiau įsitempti ir paieškoti priemonių jos atsikratyti. 
Ji priverčia protą ir valią padirbėti, kad žmogiškasis gyvenimas 
pakiltų aukščiau ir atsiremtų dieviškomis galiomis. Iš kitos pu- 
sėą, baimė bent dalinai suparaližuoja valios jėgą, kad žmogus 
darytųsi klusnesnis tiems, kurie nori pasiekti savų tikslų. O ši
to kaip tik ir siekia ateistinė ir vergiją nešanti komunizmo sis
tema, karo grėsme ir baisumais mėgindama sukelti baimę iki 
kraštutinės ribos. Tokios baimės įtampoj lengviau įsakinėti ir 
priversti paklusti ištisoms kartoms.

Eucharistinio Kongreso proga buvo pasakyta aiškių žodžių 
ir įspėjimų visai žmonijai, kuri šių dienų technikos priemonė
mis jau tą pačią dieną yra pilnai informuota. Kardinolas Doef- 
neris, Berlyno arkivyskupas, priminė, kad karo grėsmė ir jos 
baimė taikoma į patį Kristų, kurį krikščionys turi su didesne 
meile priimti. Skurdas, bado šmėkla ir nužmogintas gyvenimas 
yra taip išsiplėtęs, kad tai yra pavojingiau už bet kokį naiki
nantį ginklą, pabrėžė Indijos kard. Gracias. Šiomis priemonė
mis žmonija jau naikinama; ji gaminasi sau skaudžiausią gink
lą -— žmonijos sukilimą prieš save pačią. Kard. Wendelis įspė
jo krikščionis nepasitenkinti tik asmeninės gerovės užsitikrini- 
mu, tartum jie jau būtų užmiršę Dievą ir savo dievišką paskirtį.

Šioje didelės įtampos, karo grėsmės ir baimės padėtyje gru
miasi dvi jėgos — žmogaus blogis ir jo kilnumas, šėtonas ir 
Kristus. Šėtonas nori likti pasaulio valdovu, nori užvaldyti žmo
gų su kūnu ir siela. Kristus, kuris nepripažįsta prievartos, no
ri atsiduoti žmogui su savo meilės, teisingumo ir kilnumo moks
lu, bet nori, kad žmogus su kūnu ir siela pats pas Jį ateitų. Tos 
dvi jėgos ir yra tie didieji gyvūnai, kariaują vienas prieš kitą 
už žmogaus sielą. Nėra kito kelio, kaip tik pasirinkti žmogišką 
kilnumą ar blogiui vergavimą, ateizmą ar dievišką tikėjimą, šė
toną ar Kristų. Išvadas galime pasidaryti patys, arba jas pri
vers padaryti tas, kuris ateina prievarta ir vergija nešinas.

P. Stakys

PASKUTINIŲJŲ POPIEŽIŲ 
PASTANGOS BAŽNYČIOS VIENYBEI 

ATSTATYTI

todoksai, įvyko 1920 ir 1938 m. 
Pijus XI toms diskusijoms aky- Į 
rė nemažą dėmesio.

Pasitarimai su anglikonais

Panašūs pasitarimai tarp ka
talikų ir anglikonų vykdavo 
skirtingoje vietose. Tiesa, kad 
tos konferencijos buvo priva
čios, tačiau jas aprobuodavo 
Šventasis Sostas, kaip ir Can- 
terbury arkivyskupas. Čia iš
kildavo dideli teologiniai skir
tumai, kurie iš dalyvių parei
kalaudavo didelio teologinio, fi
losofinio, kaip ir istorinio pasi
ruošimo. Vatikanui tose disku
sijose vadovavo kardinolas Mer 
cier, mūsų amžiaus bene di
džiausias tomistas, gi Canter- 
bury arkivyskupą atstovavo ne 
mažesnė! erudicijos lordas Ha- 
lifax. Su didžiojo kardinolo 
mirtim pasikalbėjimai nutrūko.

Pijus XI suprato, kad suar
tėjimui katalikų su ortodok
sais iškyla dvi stambios kliū
tys - nesiorentavimas iš orto
doksų pusės, kas liečia katali
kų tikėjimą, ir trūkumas dva- 
siškijos rytų apeigoms, šven
tasis Tėvas, norėdamas minė
tas kliūtis pašalinti, sustiprino 
pontifikalinį rytų institutą, 
įkurtą Romoje 1917 metais. Į 
Popiežiaus noru, ši įstaiga tu
rėjo virsti centru rytų galvose
nos, apeigų ir praktikos tiek 
katalikų, tiek ortodoksų dvasia 
kijai. Tas pats Bažnyčios val
dovas 1929 metais įkuria Ins- 
titutum Russicum paruošimui 
kunigų, kurie vėliau darbuotų
si tarp rusų. Svarbios reikš
mės šio Kristaus vietininko ten 
ka laikyti ir paskyrimą komisi- ' 
jos, kuriai buvo pavesta kodi
fikuoti visus įstatymus, kurie 
liečia rytų apeigų katalikus. Pi 
jus XI parodė ypatingo susi
domėjimo ir užuojautos orto
doksų bažnyčiai, jos dvasiški- 
jai, kai įsigalėjęs Rusijoje ko
munizmas ėmė itin juos perse
kioti. Tas persekiojimas šias 
abi krikščionybės šakas suar
tino. Minėtinas dar yra vienas 
vienybės atžvilgiu iš vakarų 
protestantų pusės judėjimas, 
kuriam vadovavo švedų arki
vyskupas Nathan Soderblom. 
Sakoma, kad Pijus XI palan
kiai žiūrėjo į šios rūšies mėgi
nimą, tačiau oficialaus savo at
stovo nesiuntė į konferenciją, 
sušauktą 1925 m. Stockholme.

Popiežiaus Jono XXIII 
troškimas

Pasaulis nustebo, kad, vos 
kelioms savaitėms praėjus nuo 
išrinkimo naujo švento Tėvo, 
Jonas XXIII paskelbė, kad vei
kiai numatoma šaukti naują 

! visuotinį Bažnyčios susirinki
mą. šiandie, nepraėjus nė 
dviems metams, jau sudarytos 
įvairios komisijos paruošia
miems susirinkimo darbams 
atlikti. Dar yra sunku pasa-

/

Viceprez. Nixon ir žmona pasitinka Havajų gub. Quinn Honolu- 
luose. Niksonai papuošti tradiciniais Havajų vainikais. (UPI)

kyti, kas ten bus svarstyta, 
kaip nuspręsta? Vienas daly
kas yra aiškus, kad suvažiavi
me bus svarstomi Bažnyčios 
vienybės reikalai, visų krikš
čionių sujungimas, apglaudini- 
mas. Tai matyti ir iš dabarti
nio popiežiaus pirmosios kalė
dinės kalbos, kurioje kreipia
masi ir į visas kitas bažnyčias, 
Kristaus vardu pastatytas, kvie 
čiant jas į artimesnį ryšį, į 
glaudesnius santykius.

Sakoma, kad niekas kitas 
tiek ortodoksų gerai nepažįsta, 
kaip Jonas XXIII, kuris pirm 
išrinkimo popiežium išbuvo 20 
metų Vatikano diplomatu rytų 
pasaulyje, turi asmeninių ir ar

SENO GINČO LAUKUOSE 
Individualizmo ir kolektyvizmo pradmenys visuomenėje

PRANAS

n.
3. Individualizmas ir kolekty

vizmas, kaip visuomenės 
mokslo sąvokos

Trumpai suglaudus, tai yra 
dvi priešingos viena kitai pa
žiūrų sistemos į pavienio žmo
gaus, t. y. individo, ir individų 
junginio, t. y. kolektyvo, padė
tį ir vaidmenį visuomenėje.

Individualizmas čia deda pa
grindu aukštą pavienio žmo
gaus ir jo asmenybės vertini
mą. Ta asmenybė čia pirmau
ja net santykyje su valstybe. 
Individualizmas laiko valstybę 
tik priemone žmogaus asmeny
bei ugdyti ir tobulinti. Dėlto 
individualizmas priskiria žmo
gui tam tikrą laisvę valstybė
je ir civilines bei politines tei
ses, kurias valstybė nusavinti 
negali. Bene svarbiausia tų tei
sių yra piliečio teisė dalyvauti 
savo krašto valdžioje, tą val
džią išsirenkant ir ją kontro
liuojant. Tai yra demokratinės 
santvarkos žymė. Iš to matyt, 
kad piliečio, arba individo, pa
dėtis demokratijoje remiasi in
dividualizmu. Tačiau, kaip isto
riniuose bruožuose buvo minė
ta, tokios padėties valstybėje 
individas susilaukė tik po ilgos 
kovos su absoliutizmu. Bene

timų ryšių su jos vadais, kurie 
jam rodo ypatingą pagarbą. 
Jis, be to, moka bulgarų, tur
kų, graikų ir rusų kalbas. Vie
nybės reikalams būsimam Baž 
nyčios suvažiavime svarstyti 
yra sudaryta ir atskira komisi
ja, kuriai vadovauja vokiečių 
kilmės kardinolas jėzuitas Bea.

Vienybei palankumą rodo ir 
protestantai. Episkopalų vys
kupas H. K. Sherrill, vienas iš 
regijoninių prezidentų vadina
mo “World Council of Chur- 
ches”, šiaip kalba: “Aš neti
kiu, kad Kristus, įsteigdamas 
Bažnyčią, būtų norėjęs 250 sek 
tu. Dievo mintyje turėjo būti 
viena Bažnyčia.”.

individas gali pasireikšti tik 
tarp kitų individų kolektyve, 
gyvenimo praktikoje nei gry
nas, t. y. kraštutinis indivi
dualizmas, nei kraštutinis ko
lektyvizmas neranda platesnio 
pritaikymo. Juk kraštutiniu in. 
dirvidualizmu pagrįsta santvar
ka būtų ne kas kita, kaip anar
chija. Atmesdama bet kuriuos 
visuomenės junginius, tokia 
santvarka turėtų atmesti ir vai 
džią, kuri tokiais junginiais tu
ri remtis. Bet individų, palin
kusių į anarchizmą, pasitaiko. 
Tik gyvendami tarp orgaųizuo 
tos visuomenės, ne visi jie turi 
drąsos su savo pažiūromis skel 
btis.

Tačiau kraštutinio kolekty
vizmo pritaikymo pavyzdį turi
me gana ryškų. Tai dabartinė 
raudonosios Kinijos santvarka. 
Čia €50 mil. kiniečių yra suva
ryti į komunas ir darbo bata
lionus ir paversti beteisiais ko
munistų partijos vergais. Iš jų 
atimta visokia nuosavybė, ir bet 
kuris asmeniško gyveninio ga
limumas privatinėse sąlygose. 
Net Chruščevui toks kiniečių 
tautos “sukolektyvinimas” ne
patiko, kaip per toli einąs.

Šiaip jau ir bolševizmas, kaip 
jis yra taikomas gyvenimo pra 
ktikoje Sovietų Rusijoje ir jos 
užgrobtuose kraštuose, yra pa- Į 
grįstas toli siekiančiu kolekty
vizmu. Sovietų piliečio teisės 
yra tik įrašytos į paskelbtą 
1938 metais Stalino konstitu
ciją. Bet gyvenimo praktikoje 
tos teisės užgniaužtos. O rusų 
bolševizmas taip pat yra suko- 
lektyvinęs Sovietų ūkį, pada
rydamas Sovietų valstybę visų I 
jos gamybos priemonių savinin
ku, išimtinu gėrybių gaminto- 
ju ir jų skirstytoju. Be to So
vietų valstybė kontroliuoja ir i 
kultūrinį piliečio gyvenimą, nu
rodydama jam, ką jis gali skai-! 
tyti, kaip jis turi rašyti ir gal-1 
voti. Bet Sovietų santvarkai 
nėra svetimi ir kai kurie indi
vidualizmo pradmenys. Tai ro
do kad ir faktas, kad piliečio 
teisės yra įtrauktos į Sovietų 
Sąjungos konstituciją, nors ir 
nėra vykdomos. Tuo bene ir 
skiriasi rusų bolševizmas nuo1 
kiniečių komunizmo, sukelda
mas Maotsetungo nepasitenki
nimą ir versdamas jį pasukti 
gryno komunizmo keliais.

Tačiau, kai ir rusų bolševiz
mas ir kiniečių komunizmas 
yra pagrįsti kolektyvizmu, nei 
vienas, nei antras neturi teisės 
savintis demokratijos vardo, 
nors ir su prierašu “liaudies”, 
nes demokratijoje pirmauja in- 

| dividualinis pradmuo — piliečio 
j teisės ir jo vaidmuo valdžios 
sudaryme.

(Bus daugiau)

DAILIDĖ
lemiamą vaidmenį toje kovoje 
suvaidino didžioji prancūzų re
voliucija su laisvės, lygybės ir 
brolybės šūkiais. Bet tą revo
liuciją yra paruošę savo raš
tais tų laikų rašytojai — indi
vidualistai. Iš jų Jean Jacąues 
Rousseau jau 1762 m. savo vei
kale Le c<>ntract sočiai vaizdavo 
valstybę, kaip visuomenės or
ganizaciją, sukurtą suvereninių, 
t. y. nepriklausomų, individų 
sutartimi. Taip atsiradusi vals 
tybė, anot Rousseau, negalinti 
iškelti save aukščiau savo kū
rėjų.

Pažiūrų sistema, priešinga 
individualizmui, yra kolektyviz
mas. Individo santykyje su vi
suomenės junginiais kolektyviz
mas ima pagrindu tuos jungi
nius, o ne pavienį žmogų. Ko
lektyvizmui pati valstybė yra 
tikslas, o žmogus, pilietis, yra 
tik įrankis tam tikslui siekti. 
Individualizmu pagrįstų teisinių 
piliečio garantijų čia nėra., Vi
sur pirmauja bendri, t. y. ko
lektyvo, valstybės, interesai.

4. Individualizmo ir kolekty
vizmo praktiško pritaikymo 

pavyzdžiai

Kai kolektyvas negali būti be 
jį sudarančių individų ir, kai

Amerikos biznierius padeda 
pabėgėliams

Floridos biznieriai lankėsi 
Hong Konge, kur yra tūkstan
čiai pabėgėlių iš raudonosios 
Kinijos. Monroe Alleman iš Or 
lando, Fla., sutikęs Hong Kon
ge dirbantį maryknolių vienuo 
lį prel. John Romaniello, apžiū 
rėjo pabėgėlių stovyklas ir pa
matęs jų skurdą jis padėjo 
įrengti makaronų perdirbimo 
fabriką. Jie gaminami iš Ame
rikos duodamų kviečių miltų, 
kukurūzų miltų ir pieno milte
lių. Kadangi apie 2 milijonai 
pabėgėlių kepimo ar virimo 
priemonėmis ne visi aprūpinti, 
tai miltų perdirbimas į maka
ronus labai padeda išspręsti 
maitinimo problemą. Šiandien 
tokių makaronų fabrikėlių ma- 
ryknoliai misionieriai turi de
vynis. Kiekvienas jų turi piau- 
stymo, maišymo bei kitas ap
dirbimo priemones ir pagami
na po 1,000 svarų makaronų 
kasdieną.

f
Laikraščiai Amerikoje

Amerikoje anglų kalba laik
raščių 1959 m. kasdieną buvo 
spausdinama 57.611.44T egzem
plioriai. Amerikiečiai kiekvieną 
sekundę vidutiniškai nuperka 
po 675 laikraščius. Sovietijoe 
gyventojai pamatę tokį didžiu
lį New York Times ar kitą 
kokį laikraštį, turint virš 100 
puslapių, netiki ir sako, kad 
tai propaganda, nes komunis
tai Maskvoj ar Vilniuj tespaua- 
dina tik 6 ar 4 puslapių laikš- 
tį. Tai yra skurdžiausi laikraš
čiai pasauly, tiek turiniu, tiek 
forma.
Spaudos reikšmė šiandien

Milwaukee, Wisc., lapkričio 
11—13 d. įvyks studentų kata
likų spaudos darbuotojų meti
nis kongresas, kurio svarbiau
sia tema bus “Spaudos vieta 
mūsų šiandieniam gyvenime.” 
Kongrese dalyvaus 2,500 kole
gijų studentų, kuriuos globos 
Katalikų Mokyklų Spaudos D- 
ja ir Marąuete » universiteto 
žumalizmo kolegija.

■a

Raul Chibas, padėjęs Fidel 
Castro sunaikinti daug revoliuci
jos priešų, atvyko į Floridą Ir 
paprašė pabėgėlio teisių. (UPI)

ANTANAS JUŠKA
Jėzus Kristus, gyvendamas 

žemėje, pareiškė troškimą, kad 
būtų viena avidė ir vienas ga
nytojas. Dėl tos vienybės tik
rojoje Bažnyčioje buvo daug 
kovota. Daug atskalų kilo per 
pirmuosius kelis amžius. Bi
zantijos imperatorius rytus su
skaldė. Ilgainiui įsikūrė orto
doksų bendruomenė. Martynas 
Liuteris suardė Vakarų vieny
bę, įsteigdamas protestantiz
mą, pasidalinusį į šimtus šakų 
ir šakelių. Dvidešimtame am
žiuje iškilo nauja grėsmė mate
rialistinio komunizmo, paskel
busio karą visoms apreikštoms 
religijoms.
Pijaus XI pastangos vienybei 

atstatyti

* Pirmasis pasaulinis karas su
kėlė žmonijoje didelę baimę, 
savos egzistencijos netikrumą. 
Politikai tam reiškiniui paša
linti buvo sukūrę kolektyvinio 
saugumo teorijas, kurių prin
cipai buvo taikomi ir tarptau
tiniam santykiam palaikyti. Ta 
nauja mintis turėjo įtakos ir 
įvairioms krikščionių bažny

čioms, kurias buvo siekiama 
suglaudinti. Pijus XI siekda
mas savus įsitikinimus reali
zuoti, kaip ir veikiamas tos i 
naujos dvasios, išleidžia dvi įsi
dėmėtinas enciklikas: Eccle- 
siam Dei, 1923, ir Rerum Orien 
talium, 1928. Tuose šventojo1 
Tėvo dokumentuose reiškiama 
tarp kitko mintis, kad ortodok
sų dvasiškija, kaip ir pasaulie
čiai, niekuomet nebuvo eksko
munikuoti, kad skirtumai tarp 
Romos ir jų, kas liečia doktri- Į 
ną, nėra esminiai. Iš kitos pu
sės popiežius minėtose encikli-1 
koše dėstoma, kad daug didės- ’ 
nis plyšys yra tarp katalikybės 
ir protestantizmo.

Vienybei tarp rytiį ir vakarų 
atstatyti buvo parodytos ir 
konkrečios pastangos. Čekoslo
vakijos mieste Velehrade, pra
dedant 1918 metais, kas du me 
tai buvo šaukiamos ortodoksų 
ir katalikų vadų konferencijos, 
kuriose buvo diskutuojami vie
nybės atstatymo reikalai. Čia 
buvo padaryta ir tam tikro 
progreso. Kiti kongresai, ku
riuose dalyvavo katalikai ir or-

širdis jos šalte užšalo. Iš baimės. Net verkti nebe
galėjo. Juzytės galvutė sviro, sviro ir atsirėmė į tėvo 
petį. Akių vokai užsidarė. Jokio daugiau garso. Jokio 
žodžio, nė sudejavimo. Tėvas kaip atsargiai paėmė 
dukterį ant rankų, taip dabar atsargiai paguldė atgal į 
lovutę. Manė, gal užmigo. Jis paėmė mažą rankutę, su
spaudė riešą, nesijautė pulso. Pridėjo ausį prie jos 
širdutės. Buvo tylu. Pilypas rymojo abiem rankom 
ant lovutės krašto, į mergytę palinkęs. Jo didelės aša
ros lašėjo ant mirusio kūdikio. Emilija pirmą kartą 
matė savo vyrą verkiant. Ji pravirko irgi balsu, veidą 
užsidengusi delnais. Pravirko garsiai ir Petriukas. Ar 
jis žinojo dėl ko ? Tėvus matė verkiančius, verkė ir jis. 
Tik Barbutė linksmai čiauškėjo kitoj lovutėj, žaisdama 
džiovinta pūsle su baškančiais viduje žirniais. Po ke
lių minučių Emilija kažką atsiminė. Greitai nuėjo į 
kitą galą, suieškojo šventintą žvakę, uždegė ir, kairs 
ranka ją laikydama, persižegnojo. Persižegnojo ir Pi- 
lypas. Tada Emilija ėmė vėl raudoti. Ji visa trūkčiojo. 
Laikoma žvakė lašėjo ant žemės, ant lovutės, ant jos 
drabužių. Pilypas paėmė žvakę iš jos rankų. Pasakė:

—*- Nustok. Reikia ruoštis laidotuvėms. — Jo bal
sas nebuvo nei labai švelnus, nei labai rūstus. Jis pats 
atrodė kažkoks keistas, lyg nepažįstamas.

Juzytę pašarvojo dar tą pačią dieną. Aprengė bal
ta suknyte, kurią Emilija buvo jai įtaisiusi sekančiai 
vasarai. Į sunertas rankutes įdėjo šventos Juozapotos 
paveiksliuką. Paguldė ją ant mažo stalelio, kuris sto
vėdavo seklyčios kampe. Iš abiejų stalelio šonų degė 
po didelę žvakę, po grabnyčią. Stalelis buvo apkaišytas 
eglių šakutėmis. Galugalvėj kybojo kryželis ant sienos, I 
o virš jo — Marijos Sopulingosios paveikslas. Juzytė 
atrodė daug didesnė, negu kai gyva bėgiodavo. JI iš
nešėjo į mergaitę, einančią pirmos komunijos. Net ir 

kojinytes turėjo baltas ir ilgas:
Aplinkui mažą velionę sėdėjo kelios moterys. Mel

dėsi, pagiedojo porą giesmių. Daugiau kalbėjosi:
— Tai, ar jai gi reikia maldų? Angelėlis danguj ir tiek.
— Melstis reikia už visus, — tvirtino kita.
— Tai tik taip sau! Daugiau dėl mūsų" pačių. O 

ji sau šypsos pas Dievulį, į mus iš aukštai žiūrėdama.— Tokia buvo meili!
— Tokia protinga!
— Aš vis ir pagalvodavau: tokia gera, kad nors 

Dievas anksti nepasišauktų, — pro verksrpus kalbėjo 
Emilija.

— Turėsi užtarėją pas Dievą, Petronien.
— Geriau būt^ gyvenus... — atsakė Emilija.
— Geriau, tai geriau. Bet ką gi darysi. Dievo va

lia.
Pasigirdo stumiamos kėdės bildesys. Moterys pa

kėlė galvas. Tai Petriukas tempė seklyčios grindimis 
didžiulę kėdę. Prisistūmė prie Juzytės stalelio. Užlipo

ant kėdės ir ilgai žiūrėjo į sesutę. Moterys, kumšėda- 
mos viena kitą, žiūrėjo, ką vaikas darys toliau. Petriu
kas pasilenkė į mirusią ir kalbino:

— Juzyte, ilgai miegi.
Patylėjo. Palietė sustingusią rankutę:

Ir sušalus. Reikėjo kaldryte užsikloti.
— Pasipuošus. Ar bažnyčion eisi? Tai kelkiB! Juzyte, ar girdi?
Petriukas apsidairė. Jam buvo keista, kad visos 

moterys ėmė verkti, o mamutė labiausiai. Lyg susigė
do berniukas, lyg ko nejauku jam pasidarė. Greitai nu
lipo nuo kėdės, priėjo prie motinos ir paslėpė veidą ant 
jos kelių. O kai motina, garsiai verkdama, pradėjo 
glostyti jį, Petriukas ėmė irgi kukčioti.

Kita diena Emilijai buvo dar nepakeliamesnė. Ry
tą senelis kalė Juzytei karstelį. Emilija ruošėsi, virš 
šeimynai pusrytį, penėjo gyvulius. Ką darys nesiruo- 
šusi. Mažai valgiusi, dar mažiau miegojusi, užsiverkus, 
nusikankinus, bet reikėjo dirbti, reikėjo gyvuosius pir
miausiai apžiūrėti. Nestovėsi vien prie Juzytės ir ne
raudosi Krosnis turėjo būti pakūrenta, kad šilto valgio 
visai dienai užtektų, kad sušustų daržovės gyvuliams. 
Reikėjo ir apsišluoti, lovas pasikloti. Reikėjo arbatos 
išvirti, dešros papiaustyti, sūrio, mėsos iš klėties at
nešti. Atvažiavo į laidotuves tėvelis iš Akstinų, atva
žiavo Pilypo teta. Sueis prieš išlydėjimą vėl moterys, 
geros kaimynės. Sueis vaikai, vienas kitas ir iš vyrų, 
senesnių gal užeis, „pagarbintą” pasakys, už mažytę 
poterius sukalbės. Žinoma, tokiam angeliukui nerei
kėjo didelių laidotuvių, su giedoriais, su užkandžiais 
ir gėrimais. Bet, jei žmogus įėjo, turėjai už gera pri
imti, turėjai padėkoti. «

Bus daugiau
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS REAI. ĖST ATE

REAI. ĖST ATE

marui t-rm: ir khighton pk. 
Mūr. 2\O kanitf.., šilti. gar. S25.MH* 
Mflr. kanih, šilti. gar. 8X0.300.
Mur. 2x4 Ir 2 kamb. gar. *21,300. 
Med. 2 ap(„ puikus .... $10.000
Med. « kb. Ir kr., tušč. lot. *0.000. 
Mūr. 12 ant. *13,000 imt. paj. Įnešti 
*15.000. Sav. duos paskola Iš 5 H

Prieš pirkdami namus būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
108, ARCHER AVĖ. LA S-SS84

Švedų kariai, tarnaują Jungtinių Tautų kariniuose daliniuose, 
naujoje afrikiečių respublikoje Konge palaiko tvarką. Švedų ka
reiviai užimsią Katangos provinciją, (UPI)

PAJIESKOJIMA1
Jieškomi Chicagoje ar apylinkė

se gyveną lietuviai:
Blažys Vincas, gyvenęs adresu 

[644 So. Paulina St.
Jasiškis Jonas, gyvenęs 6908 S. 

trtesian Avė.
Kiela Antanas. Jokūbo sūnus.
Likarauuskas Antanas, Kle

menso sūnus, gimęs 1895 m. 
frinšyno parapijoj, gyvenęs Siau
biose, Vilniaus gatvėje.

Mačiulis Jonas, Prano sūnus, 
įpie 60 metų amžiaus.

Ramanauskas Juozas, Agotos 
Ramanauskienės sūnus, gyvenęs 
[343 So. Hermitage Avė.

Rimkus Antanas, Petro sūnus, 
fimęs 1893 m. Skaudvilės valsčiu- 
e.

Stonys Bronius, gyvenąs Chica- 
;oje apie 24 metus.

Jieškamieji arba apie juos ii- 
lantieji prašomi atsiliepti į Lietu
os Konsulatą, 6147 So. Artesian 
ive., Chicago 29, III. Telefonas — 
.Epublic 7-8334.

Jieškoma ELEONORA RUTE-
IYTE ANDRIUS. Gyv. Boston, 
lass. Prašoma tuoj atsiliepti šiuo 
įdresu: Mrs. Catherine Kwiedo- 
owicz, 248 Clark Place, Elizabeth, 
Qew Jersey.

Jieškomas VLADAS ZITIKIS, 
š Lietuvos išvykęs 1944 m. Jieš 
:o jo žmona Justina Kliukaitė- 
Htikienė, gyv. Vilniaus sritis, 
Švenčionių rajonas, Kirdeikųi paš
as, Mineiškiemio kaimas. Jis pats, 
irba apie jo likimą žinantieji pra- 

įi atsiliepti šiuo adresu — Juo- 
;as Tijūnėlis, 98 Pratt St., E. 
lartford 8, Conn.

ŽUVO PĖSČIOJI
Rachelė Wramer, 68 m. am

žiaus moteris, mirė praslinkus 
septynioms valandoms po to, 
kai ji buvo gatvėje parblokšta 
automobilio. Mirė Loretto Ligo 
ninėje. Automobilio šoferis Jo- 
seph L. Whiteside, 25 m., pa
kaltintas, kodėl neužleido kelio 
pėsčiajai.

— Mūsų laikais j madą įėję 
grožio karalienių rinkimai tu
ri ne vien moralinę, bet ir gi
lią teologinę prasmę. Epocha, 
kurioje žmogus vertinamas 
kaip meno kūrinys, iškraipo 
l^ietvo paveikslą, nes Dievas 
atsispindi žmoguje ne per jo 
kūno grožj, bet per jo sielos 
šventumą. —A. Maceina

Lietuvos istorija,
Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

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

Gaunama “DRAUGE”
= 4545 W. 63rd, St, Chicago 29. UI

MISCELLANEOUS

— Nėra kito tikresnio gėrio, 
;aip dorybė, ir nėra tikresnio 
ilogio, kaip yda.

-r Antistenas

PO P U LA R 
LITNUANIAN RECIPES

Surinko

JUZĖ DAUŽVARDIENfi

HEATING SERVICES
Nemok suims apskaičiavimas 

Geriausių žinomų firmų I,ENNOX, 
TIMKEN, WRIL-Melaln. REPUB- 
LIC, KEWANEE pečiai, oro vėaln- 
tuval (alr condltlonlng) visokių dy
džių. Instoliuojame karšto vandens, 
garo Ir šilto oro sistemas. Taip pat 

i pakeičiame visas J gazą arba alyvą 
iabartiniiiose Jūsų namuose Ir į sta- 
'ornuH naujus.

Visų rūšių skardos darbai.
DARBAS GARANTUOTAS 

Saukite 24 vai.
Tel. CLearwater 7-6675

POPUI AR

BECir ts

KAZYS ČESNAUSKAS
6801 So. Talman Avė. 

CHICAGO 29, ILL.
HE 6 2812 ir GI 8-4938

• Generalinis kontratortus 
naujų namų statybai, įvai
riems remontams Ir namų per
tvarkymams • Turime didelį 
patyrimą namų statyboje • 
Patys atliekame cemento Ir 
raedžlo darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
eceptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
laužvardienė, kuri dažnai paša 
lodavo apie lietuviškus valgius 
>er Chicagos radijo ir televizijos 

stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ir 
1RAUGAS juos išleido labai pa 

rankioję formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams ar i 
ingliškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00

DĖMESIO! Namų pirkėjai 
bei pardavėjai visada nau
dojasi mūsų sąžiningu pa
tarnavimu.

TALMAN REALTY
CORPORATION
2625 W. Tlst Street 

Chicago 29, III - RE 7-9400

CICERO ir WEST SIDE
Tel. CR 7-7373

RF4L EST\TF

BRIGHTON VARK: Mūr. 2 po 4
kb.. gazu šildomas. $1.4,303.

.Mūr. naujas 5 % kb., mažas įmok. 
$19.600.

Misi. 3 butai 5—5 ir 4 kb., ap
sauga nuo potvynio.

Mūr. 3 bt. po 4 kb.. garas na
mas. $26,800.

Mūr. 2 bt. po B kb. (S mieg.).
$20.500.

Valgykla su didele klljentūra.— 
$5.000. —

Guge Parke: mflr. 2 po 5 kb. Ir 1 
šlld. kb. porčluje. & $126. paj. j
mfn. Ir savin. Imtas.

Mūr. 4 kb. e>-ntr. gazu šlld., 30 
p. lotas $11.000.

Mūr. bung. 3 m t.. 5 k b. Ir 2 kb. 
rflsvle. gražiai įrengtas. $21.500

Mflr. 1 *4 a. 2 graifls botai: 5 ir 
3 kb. eentr. šildymas. 20 p skl.

Manbmtte Parke: Mflr. 3 bt.: 6 
— 4 ir 2 kb., cnt r. šildymas,
gražūs butai

Mūr. 12 butų. savininkas duos 
paskola.

Ituselande: Mflr. 3 bt.: 7—4 Ir 
2 kb. centr. šlld., mūr. garažas, 
33 p. skl.

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

CICERO. Atdara* apžiūrėjimui 
sekmad. nuo 1 iki 4 vai. 2307 S. 
58th Court. 4 kamb. med. namas. 
Geram stovy. Plytelių vonia. Spin
telės virtuvėj. $11,900.

BRIGHTON PARKE
Netoli 45-08 ir Washtenaw par

duodamas 2-jų būtų po 5 kamb. 
labai gerai prižiūrėtas namas. Ma
žas jmokejima8. Kaina žemiau 
$15,000. REpublic 7-9566.

REAL ĖST ATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS.
Namų PRospect 8-2071

IŠNUOMOJAMA — KENT

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJA ME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI

TURIME LAUKIANČIŲJŲ HA RA i A
BELL V ARPAS Keal Katate 

6465 8. Kedzle — PKoapect 8-2233

Išnuom. 6 didelių kamb. butas 
Brighton Parke, 1-me aukšte. Tel. 
VI 7-1047, iš ryto iki 12 vai., po 
pietų nuo 5 vai.

Išnuom, 4 kamb. apstatytas bu
tas, šeimai arba viengungiams. 

LAfayette 3-6592

Išnuom. didelis kamb., Sheridan 
Rd. ir 6800 North. Tik 1 blok. 1 
nuo ežero ir 20 min. "Elevat.” 
traukin. nuo “down town".
_________Tel, RO 1-4763_________

Išnuomojamas kambarys, su 
vonia; atskiras įėjimas. Virtuvė 
rūsy. IIE 4-6422.

CICERO. Čia ypatingai geras 
bargenas. Mūrinis 2-jų butų na
mas — 4 ir 5 kamb. Centr. apšild.
2 auto. garažas. Arti Western 
Electric. Mokesčiai $150. Pilna kai
na $14,900; įmokėti $4,000. SVO- 
BODA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162,____________ ;______________ 1

Gage Parke, 2 namai, 6 kamb. 
mūrinis ir 2 butų medinis. Centr. 
šildymas. WA 5-5081,

Pardavimui 5’/2 kamb. namas. 
Žieminiai langai ir durys', langų 
stogeliai. 2 auto garažas. 37 V* pė
dų sklypas. $23,000. 5240 South
Ridgevvay.

Marąuette Parke palikimas. 2-jų 
butų, 4 ir 3 kamb. Centr. šildy
mas. Pirkaite su mažu jmokėjimu, 
žema kaina. $13,500. REpublic 
7-9515 arba REpublic 7-4639.' ’ "■ i

LYONS. 2-jų butų pajamų na
mas — 5 kamb. (3mieg.), ir 4 

, kamb. išnuom. už $90 mėn. Mo
derniškos vonios. Spintelės virtuv. 
50 p. sklypas. Mokesčiai $130. 2 
auto. garažas. Pilnas rūsys. SVO- 
BODA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.—

PARDUODAMAS PALIKIMAS
Mūrinis, 2 butai po 5 kamb., ant 

l’/2 sklypo. Labai pigiai.
________ STanley 8-7196_______

$8,600 PILNA KAINA už 5 
kamb. mūr. namą. Karštu vand. 
apšild. Mokesčiai tik $40. Į pie‘us 
nuo 26th St. ir Troy. Našlė turi 
parduoti. Įmokėti $2,000. SVO- 
BODA, 3739 West 26th Street. 
LAvvndale 1-7038,

Arti 71-mog Ir Talman Avė. 6 kb.
mūras, ekstra prižiūrėtas ir tikrai ■ 
vertas apie $20,000. Teirautis dar 
šiandien — RE 7-9402.

Mūriais. 3 mleg. Brighton p., nau
jas. $20,000,

Mūrinis, S mieg., naujas, Gage p. 
$31,'<00.

Mūrinis 0 kamb. Gage p. $17,500. 
Mūrinis 7 kamb. M. p. $15.SOI! 
.Mūrinis 3x5 Brighton p. $29,500. 
Mūrinis Ii metų Gaga p. $17,500. 
Meilinis 5 kamb. M p. $12,800. 
Medinis (1 kamb. M. p. $13,500. 
Medinis 2x4 k. M. p. $20,000. 
Mūrinis 2x4. Gage p. $23,900. ..
Mūrinis 2x5, Gage p. $29.500. 
Mūrinis beveik naujas, 2x6, atski

ri šlld. gazu. $42.800.
2 meiliniai namai Ir 2 ekstra lo

tai. G. Parke. $26,000.
Mūrinis <1 kamb., arti mūsų įstai

gos. 30 p, lotas. $17.900
Medinis 5 kamb. Ir ekstra 25 p.

lotas. G. Parke. $13,0oo.
Pajamų mūrinis bung. — $100.

pins sav hutas. $22.000
Mūrinis 12 apnrtmentų labai gra

žus namas, metinių pajamų virš 
$18,000. 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 & ASSOCIATES 
2465 W. 51 gt Street 

WAlbrook 5-5030 
Vak PR 3-357* 

Trečiadieniais uždaryta
MARQtFTTE PARKO CENTRE' )

4 laitų mūr. Alyva šildymas. 2 
auto. garažas. $420 nuomos. Kaina 
*88,500.

3-Jų butų sutvarkytas mūrinis. 2 
dideli ir 1 mažesnis hutas. Naujas 
gazu šildymas. Garažas. $31.500.

Geras mūras. 2 po 5 kanih. Centr. 
šildymas. 2 auto. garažas. $28,900.

Mūrinis namas. 4 mleg. Gazu šil
dymas. Garažas. Platus sklypus. 
$18,$00.

H kamb. mūrinis Ir šalia tuščias 
sklypas, j rytus nuo parko. Naujas 
alyva šildymas. Garažas. Svarus na
mas ,r lotas už $16,000.

Naujas mūrinis. filį kamb. Mo
dernus. rinktinėj Marouette Turko 
vietoj. $25.500.

Arti liet. mokyklos. Pulkus 7
kamb. mflr. Garažas. J2O.5OO.

Arti parko. 4 metų. 4 mleg. mū
rinis. 2 vonios. 1 auto. garažas. 
$26,500.

Gaže Parke. 2-jų butų mūrinis, 
šildymas alyva. 2 auto garažas. Tik 
$29,0110.

Gage Parke. 3 m., platus, liuksus 
2-jų butu mūrinis. 2 po 6 kamb. 
Mūro garažas. 36 p. sklypas. Alu- 
min. langai. Iškelti vamzdžiai Ang
liškas rūsys, tinka butui įrengti. 
Prašo $5o,ooo.

Itrlglilon Parke. Puikus 3-Jų liū
tų mūrinis ir mūro garažas. $28,000, 

llrigliton l’arke. Arti liažnyčlos, 
2-jų butų mūr., 2 po n kamb. Kai
na $24,800, šalia tuščias sklypas;
galima kartu pigiai nupirkti.

Tarom ir puikus n kamb. butas 
18 m. mūrinis, šalia aptvertas skly
pas. Gerai einųs biznis. Nuderėta iki 
$22,500.

Restorano biznis. Didelė patalpa. 
Visi įrengimai. 5 m. "leaae’aa”,
$2.300.

Pelningas Ilonming bonse ant
platuus sklypo. Modernūs baldai ir 
įrenginiai. Garažai. $24.900.

Kitur. 5 botai Ir krautuvei patal
pa. švarus 3-Jų aukštų mflr. namas. 
$16,900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

REAL ESTATE

1*4 aukšto pajamų 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.

l*/j aukšto pajamų mūrinis, 6 ir
5 kamb. Alyva šildymas. Garažas. 
Arti 62-os ir S. Whipple Street. 
Tik $26,900.

1*2 aukšto pajamų mūr., 8 me
tų senumo. 5 ir 3 kamb. Mūr. ga
ražas. Vandens apsėmimo kontro
lė. Tuoj pat galima užimti. Arti 
67-os ir S. Pulaski Rd. Įmokėjimas 
$6,000.

6’j kamb. .mūrinis. Naujai at
remontuotas. Nauja gazu šiluma. 
Garažas. Alumin. langai. Arti 62- 
os ir So. Campbell. $19,500.

1 l/2 aukšto modernui medinis 
5-3 kambar., 37 pėdų sklypas, 
nauja gazu šiluma, arti Spaulding
6 53-čios. Tik $16,900.

1 ’/2 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

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2283

MARQFETrE PARKE, fl kamb.
liuksus bungalow. 2 blokai nuo mo
kyklos ir bažnyčios. Visi modernift- 
kiausi įrengimai.

Prie (ii ir Homan gatvių prie 
gero susisiekimo ir krautuvių 2 7 
metų liuksus 6 kambarių bungalow 
ant 50 pėdų sklypo. Namas gazu 
šildomas. Air condittoning. Mūrinis 
garažas iš gatvės įvažiavimas.

Ant lt7th ir Hamlin gatvių kam
po, liuksus naujas '‘ranch” stiliaus 
namas. Nuo sienos iki sienos kili
mai 2 tualetai. Visi modorniškiausi 
įrengimai.

M \R(?i ETTE PARKE 6 metų 
2x4 H mūras, 2 auto mūr. garažas. 
Kaina $41,000.00.
Marųnrtie Parke 10 metų mūras. 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių įrengimų. Kaina 
$41,600.00.

5817 S. Kenneth 1 $4 aukšto nau
jas mūras. Visi modernlškiausi įren
gimai. Vienas butas 4*4 kam. neša 
$1 25.00 nuomos. Antras butas —
5 U kamb. 8 mieg. laukiam rimto 
pasiūlymo.

I vakaras nuo Marouette Parko 
1 *4 aukšto 7 metų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik $28.000.00.

Į vakarus nuo Marąuette Parko 
nepaprastai gražus ir geras biznis. 
Metinė apyvarta virš $80,000.00 
gryno pelno virš $30,000.00. Reikia 
suaugusios šeimos šį biznį gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HK 6-2502.

Brighton Parke. Puiki taverna su 
sale, 7 kamb. butas Ir Salia 60 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rimtam pirkėjui labai prleinamom 
sąlygom.

MARUI ETTE PARKE 6 butų 
mūras. Namas nesą geras pajamas. 
Laukiam pasiūlymo.

MARQI ETTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. Laukiam pasiūlymo.

Guge parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — INSURANCE — 

NOTARY PUBLIC 
2501 West «*th St_ Cbteaco, UI. 

Visi telefonai Hl-.mlonk 3-2500
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DĖMESIO!

Išnuom. kambaryn porai arba 
Užsakymus kartu *ii plnigaia virtl- We8t

Išnuom. 4 kamb. apšildomaa bu
tai,. 2422 W. 45th St I^\fayette 
3 3057, po 5 v. vak.

fllųRkitte:

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street
CHICAGO 29, ILL.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama delikatesų krautuvė 
su butu. Seniai įkurtas, geras biz
nis, be kreditorių, aprūpintas pre
kėmis. Puiki vieta, netoli bažny- 
čioa, mokyklų ir susisiekimo. Ilga 
sutartis flease). Prieinama nuo
ma. Geriausias pasiūlymas.

Telef, Vlrginlą 7-3870

HELP WANTED — VYRAI

Maisto produktų krautuvė jieško 
prityrusio savistovaus

MĖSININKO (BUTCHER'io)
Skambinti FU 9-3398

llELP WANTEd"L. MOTERYS

Brldgeporte reikalinga lietuvė 
moteris prižiūrėti 2-jų m, berniu
ką, 3 dienas savaitėje. •

FRontier 6-5590

MARQUETTE PARKE 
Arti 69-os Ir Campbell, 2-jų

aukštų mūras — 2 po 6 kamb. ir 
vienas 3-jų kamb. Tile vonios. 
Mūriniai garažai. Potvynio ap
sauga bei daug kitų priedų. Sku
biai turi būti parduotas, todėl 
skambinkite nedelsiant —

REpublic 7-9566.

Mes turime namų priemiesčiuose 
ir Chicagoje nuo $16.000.00 iki 
20,000.00 Nereikalinga įmokėjimo 
(down payment). Mokate kaip 
nuomą.

SOUTH SUBURBAH
REALTY & BI ILBI.RS, INC. 

GENERAL CONTRACTOKH, 

7942 So. WESTERN Avė.
Tel. PRospect 8-7788-89 

CHICAGO 20, ILL.

Išnuom. 3 kamb. butas, 
aukšte. Suaugusiems.

2817 West 40th St.

1 m« rirkit Apsiuvos Bonus1

Puikus mūrinis ant plataus skly
po 2 po 6 kamb., 2 maš. garažas 
Tik $26,600.

Brigliton Parke: Mūr. 1 po 5
Į kamb. Centr. šlld., 2 maš. gar. Arti 
| susisiek, ir mokyk. $26,000.

Meilinis, 3 butai, 6—6—B kamb 
Geros pajamos. $16,000.

Mara net te Parke; Mūr. 3 kamb. 
(8 mleg.) hungalow. Platus sklypas.

I erdvus kamb $18,600.
Netoli Chicagos 24% akro temis 

su trobiaiala $7,800

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Maplewood Avė.
CL 4-7450; Reo. YA 7-2046

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

(Gutters & DoMmspouts)

Dedame vario — "copper. 
ŠLLOT" METALO RINAfl Ir VAND. 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS už 
tokią pat kalną, kaip ir "galvant 
x«*d". Jų niekad nereikia dažyti Ir 
jie ištveria neribotą laiką.

VISOKIUS 8TOOU8 taisome Ir 
atremontuojame. Garantuojami 5 
metame.

DUMTRAUKIU8 IR "SMOKE 
NT4CKS" Išvalome, atremontuoja
me ir atliekame ‘tuckpolntlng’’

NAMŲ KINAS IŠVALOME Ir pa
taisome, lšemaltname iš vldaas Ir 
nudnžom*. Bue kaip naujoe.

Mūsų firma yra dldžlAuela šioj 
srity, atliekame darbą kuo geriau
siai už žemiausias kalnas visame 
mieste. Visas mūsą darbas garan
tuojamas. Esame pilnai apsldraudę 
Kreiptis galima dieną ar nakt< Ir 
sekmadieniais. Telefonai —

LAvmdale 1-3047 arba 
ROekw«ll *-3778

Mielai Jutns patarnausime

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ŠIMKŲ TIK UŽEIK.
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 S
281$ W. 7ld$trMl. 7,1. RH 8-4238 Ir TI 8-5831

SHUKIS REALTY

BUILDING A RFMODEI.INO

S T A N K U S J
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir ataty- ■ 
bos darbus, gydytojų ofisų, W| 
gyvenamųjų ir prekybos pa- 
statų. Jūsų pasirinkipąui tu 
rime virė 300 įvairių standar
tinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 

PRospect 8-2013

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

6433 S. Pulaski St.

Tel. LUdlow 6-5900
Parduoti, pirkti ar 14mainyti na

mus galite Čikagoje ar Jos prlemiaa- 
čiųoae.

Turime nuosavybių vlaur. taip pat 
turime Ir klientų, kuria nori pirkti

Kreipkitės į mūsų raštine, kur 
gausite geriausią patarnavimą

LABAI SVIESI S
2 butai po 4 kąmb. Brighton Pk. 

Nauja gazo kariku vandeniu šildy
mo sistema. 2 auto garažas. $22,600.

VAISIŲ’ FARM A
74 akrai. Mlchigan, tik H mylios 

nuo ežero. 8 kamb. gyv. namas ir 4 
kamb. išnuomavimui. Vištidė. Visi 
moderniški vaisių farmal reikalingi 
jrengimai. Metinių pajamų apie 
$12,000, įmokėti $8,000.

GALIMA MAINYTI
Visai naujas mūr. Marąuette Pk., 

prie pat parko ir mokyklos. 2x5 ^4.
IK AUKOTO MfR. — *23,500
Netoli Marąuette Pk. kolonijos: 

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

GRAŽIAI IZLAIKOMAR
5 dalelių kamb. mdr. bungalow 

geriausiam stovyj Ir puikioj vietoj. 
Autom, šildymas gazu. Labai šva
rus rūsys, pastogė. 2 auto garažas. 
34 pėdų sklypas. $20,000.

200 AKRU fKIS UTSCONSINE
286 myl. nuo Čikagos B kamb. 

gyv namas, tvartas, Aklo mašinos, 
100 akrų apaugę mišku, kita — 

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

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

mainyti.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

„VIKOO“ Heating Co,
įrengia naujus ir perstnto se
nus visų rūšių namo apšildy
mus. pečius (furnaees), gas Ir 
alyvos “converslon burners”, 
vandens “boilers”, vandens nu
tekėjimo rtnas (gutters) Ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. Wi:STERV AVĖ, Chi
cago, UI. Vi 7-3147 — I). Žu
kauskas. Cicero tel. OI. 2-2017 
— V. Štuopys.

žIlimilllllllllllllllllllllllllMlllilIlIlIimilU:

|L. STAŠAITIS SčCoĮ
= GENERAL CONTRACTORA S
= Statome gyv. namu* Ir įvairius =

, s pastatus. Tam reikalui turime = 
' Spuikių sklypų. ~
= Atliekame namų pauuaymus =
Sbs4 atnaujinimus.

= Tel.: ĮSTAIGOS WA 6-«730 =
NAMŲ IN 8-8^08 E

Šiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

-wi

PASKUTINE PROGA!
Netoli Marąuette Parko parduo

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

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

MODEL HOME 
77th & WHIPPLE ST. 

Atdara apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 6 v. v.

f. Petrauskas co., Buiiders 
PRospect 8-3792

PELNINGAI INVESTUOSITE 
PINIGUS

nusipirkdami netoli Chicagos gra
žiuose Lemonto apylinkėse, ąžuolais 
apaugus) sklypą ar didesnį žemės 
plotą. Kai kurie iš Jų yra su tvenki
niais. Teirautis —

CLcarwater 7-7888

PARDUODAMAS SKLYPAS 
2848 W. 6Srd SL 

PRoąpect 8-7468

2-jų aukštų mūr. apartment iliia 
namas. 4518 S. Wood St. 7 viene
tai — mėnesinių pajamų $300 
plius. Kaina $21,500. Susitarimui 
skambinkite BE 8-7366.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 12 iki 6 vai. 3-jų mieg. kamb. 
“ranch” namas, alyva apšild., 6 
m. senumo. Ąžuolinės grindys. 

'Naujai dekoruotas. Ąlumin. žiem. 
langai ir sieteliai. 20x22 p. ga
ražas. Skalbiamoji ir džiov. maš. 
Sklypas 100 x 574, idealus mažam 
ūkiui. Savininkas Iškeliamas, turi 
parduoti už $16,500. Skambinti 
KKlIogg 2-3596 arba POrbvnouth 
7-6896.
, 16810 S. Sayre Avė.

Tltaley Purk, III.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instuiiuoja vi- 

bu geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
nacea), visų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditinners ir atlieka vi
sus skardos darbus

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

9’/, kamb. hungalow gu visais 
baldais. Už 3i/2 kamb. butą gau
nama $110 per mėn. 6 kamb. sa
vininkui. Alyva šildoma. Parduo
da dėl senatvės (Si m. amž.). 
Kaina $17.200. Sflfl West 64th 
Place. LIJfflovv 5-8275.

Prie 51-mos ir Anhland mūrinis. 
7 butai ir didelio biznio patalpa. 
Central, šilimas, extra sklypas.

FA 5-5091

YPATINGAI GERAS NAMAS 
j INVESTAVIMUI. 4 butų medi

nis — 3 po 4 kamb. Ir 3 kamb. 
Pečiais apšild. Geros pajamoh. Mo
kesčiai tik $92. Svarus namas.

; Apylinkėje 25th ir California Avė. 
$12,500; įmokėti $3.000. SVOBO-

| DA. 3739 W. 2flth St. LAvrndale 
1-7088,_____________ 1

Rrighteti Parke. Mūrinis, 3-jų 
j butų po 6 kąmb. Skubiai turi būti 

parduotas. $29,500. R B p u b I i e
7-9515 arba REpubUc 7-4639.

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzle Avenue
Chicago 23, III.

LA 8-6622, Res. OL 6-0412

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam”, ne- 

senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. — ST 3-2150

OENERAL CO N TRAC T O R J

• REŽIDENONlirS, KfHHERflNTUR I ni v«v tmm rAMTATim,
• PABPPINA MRI.YPUn IR STATY

BŲ PLANUR. PAGAL rik

OTBDAYiaVA.
--Lį-Lrr

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0

STATOME (VAIRIU9 REZIDENCINIU! 
M EDICINOSir PR E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PA8TATU8. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMi 
PA0AL JOSII PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
•aso s. albant avė. chicago

Apalnoka skelbtis “DRAUGE’ 
nea ji* plačiausiai skaitom** lietu* 
vių dienrašti*. Gi akelbimų kaino*
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

Ateitininkui savo kongresai!

Philade phijos ateitininkija 
rengiasi savo jubilėjiniam kon
gresui Chicagoj labai įtemptai. 
Visos a-kų sąjungos svarstė tai 
susirinkimuose ir padarė planus 
kaip kuo daugiau galėtų nuvyk
ti. Sendraugiai sudarė planą ir 
parūpino važiavimo būdą — 
traukiniu papigintomis kaino
mis. Visi nariai, kurie ir nega
lės vykti kongresam * prisidės 
prie bendros kasos, kad vi
siems, ypač moksleiviams būtų 
pigiau keliauti. Traukiniu galės 
vykti didesnėmis ar mažesnė- 

W mis grupėmis ir grįžti atskirai. 
Taip organizuojama, kad Balti
morės ir New York apylinkės 
ateitininkai ir svečiai galėtų 
drauge keliauti. Tai bus tikrai 
maloni ekskursija, ypač jei su
sidarys daugiau važiuojančių ir 
visi galės keliauti viename va
gone.

Philadelphijiečiai netik ke
liauja, bet vežasi pilna suma
nymų, idėjų, pasiūlymų toli
mesnei ateitininkijos veiklai. 
Tikima, kad bus svarstoma 
mintis kaip ateitininkija galė
tų artimiau bendrauti su visa 
l’etuviška katalikiškąja visuo
mene Amerikoje ir kitur. Gera 
yra turėti stiprią savo organi
zaciją, bet nemažiau svarbu tei
giamai veikti visus kitus, ypač 
bendradarbiaujant, gaunant 
daugiau narių. Čia yra ateiti
ninkijos visuomeniškumo įgy- 
vendinimas. « Ryškesnis bendra
vimas su Lietuvos Vyčiais, lie- 

' tuviškų parapijų sodalicijomis, 
kitomis religinėmis draugijo
mis, ateitininkijai negali nerū
pėti. Jei ateitininkija pajėgia 
bendrauti su tarptautinėmis or
ganizacijomis, o nematytų rei
kalo artimiau susirišti su savo
— lietuvių katalikiškomis drau
gijomis, vargu jie pateisintų 
savo organizacinį pilną visuo
meniškumą. Philadelphijiečiai 
tai mato, svarsto, savo mieste 
bando įgyvendinti draugiškumą 
tarp organizacijų, ir ypač lietu
vių jaunimo grupių. Ateitinin
kija turėtų imtis pirmoji to di
džio tautinio bendravimo viso
mis savo organizacinėmis ir gi
liosios tėvynės ir Dievo meilės 
jėgomis. Jei ateitininkija mo-

$ kėjo išsilaikyti tarp svetimųjų, 
tai dar labiau reikėtų pritapti, 
sutarti, susirišti ir bendrai veik 
ti su savo kraujo, savo tautos 
asmenimis, nors ir rastųsi kai 
kurių skirtumų. Tiesa, kad A 
yra rodę tokio rūpesčio, bet 
gal dabar reikėtų labiau rea- 
liškiau ir planingiau siekti.

Jubilėjinės pamaldos

Rugpiūčio 15 dieną Philadel- 
phijos ateitininkai įsijungia į 
visų ateitininkų bendrą maldą 
už savo gyvus ir mirusius na
rius. Tai yra jų jubilėjinės pa
maldos visose lietuviškose kolo
nijose. Philadelphijos ateitinin
kai organizuotai renkasi į to
kias pamaldas Žolinės šventėj
— rugp. 15, 7:30 vai. vak. Sv. 

k* Andriejaus parapijos bažny
čioj. Po Šv. mišių bus trumpos 
pridėtinės ma’dos, kurioms va
dovaus ateitininkas kun. dr. K.
Širvaitis, Vilią Joseph Mario ka 
peHonas. Visi renkasi kieme prie 
bažnyčios 15 minuč’ų anksčiau, 
o iš ten organizuotai, su žen
klais dalyvauja pamaldose. Tai 
yra iubilėjinės pamaldos, ir to
dėl visi turi dalyvauti. Visi ir 
visos, jaunesnieji ir vyresnieji, 
drauge ir bu jubilėjinc nuotai
ka ten dalyvauja.

Sol. Pr Bičkienės koncertas
Philadelphijos Lietuvių Bend 

ruomenė rengia sol. P. Bičkie
nės korcertą rugsėjo 25 d., sek
madienį, gražioj Pennsylvani- 
jos Universiteto Muziejaus au
ditorijoj. Ji koncertuoja Balti- 
morėj rugsėjo 24 d., todėl taip 
pavyko gauti ir Philadelphijoj. 
Rengėjai jau dirba, kad koncer
tas pasisektų, susilauktų daug 
dalyvių. Prašoma, kad koncer
to bilietai iš anksto būtų plati

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Katovicuos, Lenkijoje, karo laiveliai gelbsti gyventojus nuo potvynio. (UPJ)

nami. Jie jau galimi gauti pas 
visus valdybos narius, o ypač 
prašoma kreiptis pas A. Ka
zicką, 1206 McKinley St. Ka
dangi koncertas turėtų duoti 
ir reikalingų pajamų L. Bend- 
įuomcnės darbams tęsti, todėl 
prašoma paremti koncertą įsi- 
g'jent “garbės” bilietus, ku- Į 
i iems v:etos bus rezervuotos.

Lankėsi Volertai
Vytautas ir Bronė Volertai 

Plrlndeb hijos apylinkėj lankė
si liepos mėnesio pabaigoj Inž.
V. Vo’erto ir jo šeimos pasiro
dymas čia visiems suteikia ma- 
’onumo, nes jis čia ilgai veikė, 
o ir dabar iš Baltimorės savo 
pirmųjų draugų ir vietos nepa
miršta. Kur buvęs, kur ne ir 
jis čia arba draugus lanko, ar-ba savo svariu žodeliu susirin- M ,k auJa gan didele. Vy-, — Stella Jonės (P'ckavičiū-
kime kalba, arba sumanymus l , ?' S' m Sa'’° dUkre'e a‘Vyk° *Šbendrauti Baltimorei ir Phila- !P ™'c'"aJa“ncsnlW Floridos per atostogas aplankytdelphijai pateikia. Vy.C,U. Vad°Ve * šauMe- Ten teveliu ir kitų artimųjųH vyks ir Juozas Janu'aitis, ir T.

Lietuvių motelis Mažeikaitė, sekretorė, ir kuo-
Jei kas iš

shingtonan ar Philadelphijon mii1gai diiba’'ii"laikosi "jie turi Svent5’ PMiatęnllim<! da‘Route 1 keliauja, tai prieš pift ir puikių sumanymų ;ytiškam 'Wauti.

— Tėvų Pranciškonų vienuo-
„ „ , pos pirmininkė A. Timins, ir «“>"<*■'"'<J*®* nigpiSSio'
New York Wa- kiti. Philadelphijos vyčiai sek-'14 d' ,V5'ks lletuvu> d,ena ~

Rot!
Trenton, gali pamatyti Mounte iskelu ,s Phiiadciphljos
Bricfe Motei, Tai labai gražioj Vyčiy kilo mintjs tj . 
ųzuolų ir topelių apsuptoj vie- nc8niųjų vy{i|) suvažiavj 
toj stovi moderniškai įrengti kuril| antrasis buvo kai tik čia
na vynių namukai. Jų savinin- philadelphijoj praeitą balandi- niais jį pavadoja radijo pro-ka, yra neseniai iš Hartfordo. gramose Jonas JRom J JConn., čia įtaisę Stasys ir Liu- Kasa , . . . 1

•• -i • t- j . Tat labai gera’ aiškiai vedąs.cija Mineikai. Jiedu savo dar-, *
bu ir trūsu įsigijo t, nuosavy. CatnbridgC, MaSS. „,,ūrė “"T ,akcini"kai
bę ir sėkmingai dirba tame nau- . nutarė kviesti speualų susirin-
jame pragyvenimo ir veikimo ®av*nsl{as lr A. Para- kimą. Visiem reikia dalyvauti.!
darbe. Kadangi yra pakelyje, zii° priėmė moterystes sakra- — J. Kamputonienė po sėk- 
netoli Princeton, Philadeiphi-i raent^ N^k- Pr- švč- p Marijos mingo3 operacijos jau pasveiko.! 
jos, New Yorko, tai juos aplan- bažnyči°je- j — Mirusieji, palaidoti iš Svč.
ko nemaža lietuvių draugų ir _Nek. Pr. P. Marijos Seserų P’ Marijos Nek. Pr. liet. para-
pažįstamų. Malonieji savininkai Vienolyno sodyboje Putnam, PU0** bažnyčios: P. Raulinaitis, 
netik čia gyvena ir dirba, bet Conn., liepos 24 d. įvykusiame Ona" Marcinkevičienė, Marijona 
ir su lietuviais artimai bendrau gražiame piknike gausiai daly- Barisauskiene, Domicėlė Dau- 
ja Trentone, Philadelphijoj, vių buvo net ir iš tolimesnių Jotiene. Juius Jakštas, Domi- 
New Yorke. Jų pasakojimu sun vietovių. Buvo atstovaujama, Minkąs Joniką, ir Uršulė Saka- 
kiausia buvo priprasti gyventi nors ir ne gausiai, mūsų kolo- vičienė.be lietuviško veikimo, kurio njja. Patr.
taip daug turėjo Hardforde irkur tiek daug dirbo. Bet ir čia — Parapijos veikėjai susi 
vienas ar kitas iš jų uoliai at- rinkę aptarė, kaip paminėti pa 
silanko į lietuvišką parengimą, rapijos auksinį jubilėjų.
Džiaugiasi lietuviškoji apylinkė ,_____________
susilaukusi uolių lietuvių. Svei
kina ir Lietuvių Bendruomenė, ‘ 
kurios nariai jie yra, kurie ir 
maloniai sutinka lietuvius čia 
pas save priimti dienos išvažia
vimui, susirinkimui kieme po

ŠVENTAS DIEVE
Nauja maldaknygė stambiomis 

raidėmis, tinkama ypač vyresnio
medžiais, ir tt. Jei, lietuvi, ke- amžiaus žmonėms. Daug maldų
liausi, tai neužmiršk savo au
tomobilio sustabdyti ir sustoti 
pas pp. Mineikus, Mont’s Brick 
Motei, R. D. 1 Route 1, Tren- 
ton, N. J., tik 3 mylios už 
Trenton. O lietuviai čia mielai 
priimami.

Vyčiai į seimą
Philadelphijos Vyčių delega

cija savo seiman Worcester,

pritaikintų įvairioms progoms, 
kalba paprasta, lengvai supranta
ma ir taisyklinga.

656 pusi. Kaina $3.50
Užsakymus su piniagis siųsti:

DRAUGAS
4545 West 63rd St. 

CHICAGO 29. ILL.

JONUI ir VALIUI JASAIČIAMS 
su artimaisiais, jų motinai 

A. + A. ELENAI JASAITIENEI
staiga mirus, širdingą užuojautą reiškia

Emilija Jazbutienė ir 
Giedra ir Mindaugas Jazbučiai

A. f A. ELENAI JASAITIENEI 
mirus, jos dukrai Agnei Kižienei ir žentui 
dr. J. Kižiui, sūnums - Jonui ir Valerijui, bei 
ji; žmonoms, anūkams, seserims, broliams ir 
giminėms, reiškia nuoširdžią užuojautą

Antanina ir Adolfas Kriaučeliūnai 
ir šeima

A. -f A.

ELENAI JASAITIENEI 
minis, giminėms ir artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Stasys Grubliauskas, Monika Grubliauskaitė, 
Kazimieras ir Elena iimkai

— Antanui Kiieižiui, lietuvių 
radijo programų vedėjui, pada
ryta sėkminga operacija ir da
bar sveiksta namie. Sckmadie-

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti

C5į
A. A.

BARBORA GUDAITIS- 
FOKTAS

Gyv. 7133 So. Spauldirifr Avė.
Mirė rtiRpiūčio 4 <1., 1360,

2:20 v. Iš ryto, sulaukus 72 m.
Gini? Lietuvoje. Kilo iš Gel

gaudiškiu kaimo
Amerikoj išgyveno 38 ni.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras VVilIiam, sūnus Krank, 
marti Anna. dukt? Helcn Iteed 
ir žentas Charles, marti Sophie: 
5 anūkes. 7 proanūkai ir kiti 
giminės. draugai ir pažįstami.

Velionės sūnus a. a. Joseph 
Gudaitis mlr? prieš 3 rnėne- 

, sitis.
Kūnas pašarvotas Petkaus 

Marquette Euneral Home kop
lyčioje, 2533 West 7lst St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugpjūčio S d., iš koplyčios 
S:3o vai. ryto bus atlydėta J 
Gimimo Panelės Marijos šven
čiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldi; ims nulydėta į šv. 
Kazimiero kupinės.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duk
tė, marti, žentas, anūkes ir 
proanūkai.

Liiidot. direkt. Petkus ir Sū
nus. T< 1. GR 6-2345.

Agnutei Kižienei (Jasaitytei), Jonui ir 
Valiui Jasaičiams ir jų šeimoms, Jų mylimai 
motinai

A + A.
ELENAI JASAITIENEI ' 

mirus, reiškiame gilią užuojautą^
š o I i ū n a i

A. -j- A.
MARTHA ANUŽIS (Stulpinaifė)

(STANKIENft)
Gyvino 4321 S. Artesian Avo.

Mirė rntrp. 4 d.. 19611, 8:3h) vai. vak., atilaiikus nttšės amžiaus.
Gitu? Li-'tuvoje. Kilo iš Šiaulių apakr., I-apilėa niieMto.
Annrikojo išgryvi-no 52 iii.
I'aHiliko diih linine nuliūdini' 2 dukterys Mary Stankus Ir Se

suo M. Therftsla, /kiizinili'ri-'tS, šw)gi'ris K.-izitnieraa Stankus, .u> duk
tė Hi'h n l’lanutis, jos vyrus Mykolas Ir šeima, anūkė Klzbi' tii 
Zink, vyras Juoząįwis, jų vaikai Susan ir Jeromo, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoj'' liko broliu vaikui.

Priklausė Nekalto l-iasidėjltno P. švenč., Tretininkų ir Apašta
lystės Klaidos Draugijom. Buvo amžinu narė sekančių draugijų: 
šv. Kazimiero K'seru Rėmėjų, Tėvu Marijonu Kėmėjų, Tėvų Pran
ciškonų Rėmėjų Ir šv. Kazimiero Kolegijos Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. Cnlifor- 
nta Avė.

I.'ililotuvės įvyks pirmail., rugp. 8 <1., Iš koplyčios K:XO vai. ryto 
bus atlydėta į švenč. P. M. N'kalto Prasidėjimo partipijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės stelų. Po pamal
dų Ims nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, drntigus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. , ^uMiMę: Dukterys.

Laidotuvių direktorius P'tras Bieliūnas. T-'l. LA 3-3572

.r > č

DEVYNIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A. -J- A.

DOMININKAS 
BALIS

Gyveno 6558 S. Morgan St.I
Gimė Lietuvoje, kilo iš Šiau

lių apakr., Laižuvos parap.,
Purplių kaimo. Netekom aavo 
mylimo 1941 m. rugp. mėn. 10 
dieną. Palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse rugp 13 dieną.

Jau suėjo devyniolika metų, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, ir tėvą. Nors laikas tęsiasi, 
bei mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną rn/mybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios rugp. mėn. 10 d. 7 vai. 
ryto Sv. Jurgio parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiamo visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Domininko Balio sielą.

NnliiMę: Žmona, sflnus, marti, anūkai ir kiti giminės

Namai benamiams
Litchfield, O., nupirktas 225 

akrų ūkis, kuriame bus įsteig
ti namai vaikams našlaičiams. 
Tai bus salczeičių vedami Don 
Bosco namai, kuriuose jaunieji 
bus mokomi amatų ir kt. .

Darbo medalis kardinolui
Ispanijos kardinolą Deniel 

apdovanojo vysiausybė auksi
niu Darbo medaliu už nuopel
nus Ispanijos -vyriausybei.

SKKLRKITRS CttAlJOR

A. -J- A.
VIKTORIJAI ČAPLIKIENEI mirus, 

dukrai Birutei Kožicienei, žentui dr. Vincui 
ir nn’kcms reiškia nuoširdžią užuojautą

Petrė Bl ūdžiuvienė 
Irena ir Gediminas B'iūdžiai 
Julija ir Kostas Valdžiai

GERB. KUN. ALFONSĄ GRAUSLĮ, 

jo memytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame.

Džiugu ir Krasauskų šeimos

Agnutę ir dr. Juozą Kižius, jos mamytęi 
A. -f- A.

ELENAI JASAITIENEI mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą.

Lietuvių Fronto Chicagos Apygardos 
Bičiuliai

J.A.V. L.B. Chicagos Apyg. pirmininkui 
JONUI JASAIČIUI,

jo šeimai ir artimiesiems, mylimai mamytei 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

J.A.V. L.B. Marauette Park 
Apylinkės Valdyba

PADĖKA
. A. f A.
MATAS ZIZAS

Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1960 m. liepos mėn. 
13 d. ir buvo palaidotas liepos mėn. 16 d. Šv. Kazimiero ka
pinėse, Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kleb. J. Paš- 
kauskui, prel. I. Albavičiui, kun. Stašiui, kun. V. Zakarauskui 
ir kitiems kunigams, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo 
sielą. Dėkojame kun. prel. J. Paškauskui ir prel. I. Albavičiui, 
kurie palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. Dėkojame 
grabnešiaims — šv. Vardo draugijos' nariams bei visiems Šv. 
Vardo draug. nariams, kurie atsilankė koplyčioje, taip pat 
ir garbės grabnešiams iš K. of C., 4th Degree Klubo bei vi
siems K. of C. nariams už atsilankymą koplyčioje. Taip pat 
dėkojame Lietuvos Vyčių nariams už atsilankymą ir maldas 
koplyčioje. Nuoširdus dėkui atsilankiusiems koplyčioje bei 
sukalbėjusiems Sv. Rožančių: Kun. A. Miciūnui, MIC, Kun. 
B. Vaišnorai, MIC, Kun. S. Petrauskui, Kun. Sugintui, Kun. 
S. Adominui. /

Dėkojame vargonininkui A. Giedraičiui ir vargonininkų 
chorui už giedojimą. Dėkojame Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
D-jos nariams bei Seselėms Kazimierietėms už atsilankymą 
koplyčioje ir už maldas. Dėkojame visiems laidotuvėse daly
vavusiems, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame laidotuvių direktoriams Mažeikai ir Evans už ma
lonų patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Žmona, dukterys, sūnus, žentai, marti Ir anūkai
t v

AHA
URŠULĖ OLGA KURSAUSKIS

(SKIRPSTAITR)
Gyveno 7148 South Ta bliu n Avė.

Mirė rugp. 5 d., 1960, 5 vai. ryto, sulaukus 62 m. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Vilkaviškio apsk., Pajonių parapijos, 
Naujojinkų kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Felix, sesuo Petronėlė 
Olickas, švogeris Bill Pužauskis, 2 sesers dukterys: Ann 
Poshka ir Helen Slaga ir jų šeimos, sesers sūnus Charles 
Olickas su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Post No. 271 
Auxiliary.

Kūnas pašarvotas Petkus Marąuette Fanerai Home kop
lyčioje, 2533 \V. 71st St. Laidotuvės įvyks plrmnd., rugp. 8 d., 
iš koplyčios 1 vai. popiet bus nulydėta į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus Ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS TR KTTI GIMINES
Laidotuvių direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą
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X Chicagos Tautybių festi

valis ir paroda numatoma su
rengti lapkričio viduryje Navy 
Pier. Tuo reikalu yra susirūpi
nęs Chicagos meras Daley ir 
jo įgaliotas panašiems reika
lams referentas Jack Reilly, 
telef. RA 6-8000, ext. 309, 
šaukia pasitarimą rugpiūčio 
12 d. 8 v. v. Miesto salėje — 
City Council Chamber, 2 aukštu 
J. Reilly kviečia visus, kurie1 
tam pritaria ir domisi, daly
vauti. Tokiame festivalyje bus 
demonstruojami tautiniai iš
dirbiniai, tautinė muzika ir šo
kai, maistas ir kt.

X Kun. V. Parulis, MIC, Šv. 
Jurgio par. klebonas Niagara 
Falls, gražiai priėmė į tą mie
stą atsilankiusius Chicagos de
legatus, grįžtančius iš LRKSA 
seimo, su mašina aprodydamas 
visas Niagara Falls įžymybes, 
čikagiečių buvo visa grupė: U. 
Lipčienė, A. Poškienė, E. Sa- 
mienė, St. Semėnienė, dr. V. 
Šimaitis ir M. šrubšienė.

X Kun. Jonas švagždys, 
kun. A. Račkauskas, kun. Pr. 
Gaida, kun. F. Gureckas, kun. 
A. L. Deksnys, kun. A. Petrai
tis, kun. A. Paškevičius, kun. 
Z. A. Smilga, kun. J. Krivickas 
ir daug kitų prisidėjo prie At- 
kų Jubl. kongreso išlaidų pa
dengimo.

X C. Genis, 1611 S. 49 et., 
grįžęs iš Hot Springs ir kiek 
apsitvarkęs namuose, su žmo
na buvo nuvykę į Michigan ir 
Wisconsin valstybes aplankyti 
pažįstamus. Esant lietingam 
orui neatsargus vairuotojas pa 
slydo, apdaužė Genių automo
bilį ir taip sutrukdė gražiai 
baigti atostogas.

X Juozas Jurevičius išvykęs 
vasaros poilsiui nepasitenkino 
vien tik ežero ir saulės teikia
mais malonumais, bet baigė per 
skaityti visas JAV išėjusias lie 
tuviškas knygas ir paruošė 
spaudai keletą ilgesnių straips
nių. Jis vėl grįžo prie atsakin
gų pareigų, kur vienam chemi
jos fabrike eina skyriaus ve
dėjo pareigas.

X Elena Rukuižienė, Šv. 
Antano taupymo ir skolinimo 
bendrovės vicepirmininkė, Ci
cero, Dl., su savo vyru ir bičiu
liais dviejų savaičių atostogas 
praleido šiaurės Kanadoje, prie 
žuvingo ežero Winnipeg apy
linkėje. Rugpiūčio 1 d. energin 
goji vicepirmininkė Rukuižienė 
grįžo prie savo pareigų.

X Gražina ir Stasys Paipšys, 
apsigyvenę Beverly Shores, 
pastatė labai gražią ir jaukią 
“Gražiną”, šiais metais šią vi
lą dar padidino, pristatydami 
naują priestatą, kur įrengė jau 
kią kavinę. Taip pat praplėtė 
ir automobiliams pastatyti vie
tą-

X Eglė Žemgulytė, kuri mo
kytojauja kaip instruktorė gai
lestingųjų seserų mokykloje ir 
studijuoja Lojolos universite
te, šią vasarą vyks į korp! 
Neo - Lithuania studentų sto
vyklą ir redaguos stovyklos lei 
dinį, kuris išeis kasdien.

X Moterų S-gos 48 kp. Ci
cero rengia išvažiavimą į Sand 
Dunes. Komisijos narės M. Ge
nienė ir P. Zakanenė užsakė 
autobusą ir kviečia visus va
žiuoti. Maistą pagamins rengė
jos.

X Tadas Kazimieraiti*, 4920 
W. 14 st., atostogas praleido 
Wisconsine, Paugų vasarvietėj.
UIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiia

ESU PREKYBININKAS, JleMtau 
gyvenimo drau<«», nuo 10 Iki 87 
metų. LalMciia siųsti tik su fotogra
fija. Paslaptis garantuota. IHtAL- 
OAS. Art v. M17, 4M.1 W. Nt.,
Chlcaifo 2S, III.

CHICAGOS ŽINIOS
K.\ PASAKOJA PLAUKIKE

Rosemarie Pirl, 22 m. am
žiaus plaukikė, kuri su grupe 
kitų bandė iš Chicagos nu
plaukti iki Michigan City, ir 
kuri buvo nuplaukusi 22 my
lias, pasakoja:

— Aš žinojau, kad man be
liko 15 mylių, taipgi žinojau, 
kad tokiu audringu metu ne
galėsiu tiek nuplaukti. Aš bai
minausi dėl savo tėvo ir dar 
vieno irklautojo, nes žaibai 
švytėjo visur aplink mus, ne
norėjau įvesti jų į pavojų. Pa
sitariau ir nusprendžiau plau
kimą nutraukti. Plaukiant blo
giausia buvo kai mane lydėjęs 
laivelis nuplaukdavo gauti lem 
pų ar pakeisti irkluotoją. Tam 
sa buvo baisi ir aš visiškai ne
žinojau krypties, kur plaukiu... J

Ji pasakoja, kad -vandens. 
temperatūra buvo 66—70 laips ’ 
nių. Ji plaukė 17 valandų. Mai
stui naudojo dekstrozo, apelsi
nų sunkos ir koncentruotų vi
taminų bei mineralų. Protar
piais — gaudavo šokolado ir 
jautienos buljono, kad sušil
tų.

Dabar ji yra sekretorė Inter 
national Mineral &. Chemical 
bendrovėje Skokic. Mokslus 
yra išėjusi Anglijoje ir Šveica
rijoje. Gavusi JAV pilietybę, 
tikisi susirasti darbą Jungt. 
Tautose.

MAŠINA NUBRĖŽIA 
PLANUS

Armour Tyrimų Įstaiga su
darė mašiną, kuri braižo pla
nus. Ji panaudota studijavimui 
Chicagos kelių sistemos. Buvo 
apklausti 369,194 asmenys, at
stovaują tipiškus čikagiečius, 
kur jie keliauja. Naujai išras
tai mašinai, kuri vadinama kar 
tografatonas, perteiktos tos 
informacijos ir pagal tuos duo
menis ji nubrėžė planus, kokio
mis kryptimis yra plėstinas ke
lių tinklas.

X Don Varnas posto naują 
valdybą sudaro: kom. — N. 
Girdvainis, vicekom. — G. Gu
das ir C. Petrila, adj. — T. 
Pargauskas, viceadj. — F. Jur 
gaitis, kapelionas — kun. A. 
Švedas, medicinos reikalams— 
dr. W. Eisin ir dr. E. Thomas. 
Kiti posto valdybos nariai yra 
A. Anderson, J. Evans, J. Ja- 
tis, E. Šulaitis, E. Aleksa, F. 
Zogas. Jie į pareigas įvesdina
mi rugsėjo mėnesį.

Nestor Girdvainis, Korėjos 
karo veteranas, yra Amerikoje 
gimęs jaunuolis, tačaiu gerai 
kalba lietuviškai.

X Sol. N. Linkevičiūtė ir 
sol. J. Varnelis giedojo Jūra
tės Starkutės ir inž. C. Ugians- 
kio jungtuvių metu, o sol. Vaz- 
nelis padainavo ir vaišių metu.

X Trumpa susitelkimo va
landėlė rengiama už mirusius 
ateitininkus pirmadienį, rug
piūčio 15 d. 7:30 vai. v. tėvų 
jėzuitų koplyčioje.

$< Už a. a. Stasio Penčylos 
sielą, jo mirties metinių dieną, 
š. m. rugpiūčio mėn. 8 d., 8 v. 
ryto Švč. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje (Marquette Parke) 
bus atnašaujamos gedulingos 
šv. mišios su egzekvijomis. Vi
sus gimines, artimuosius ir pa
žįstamus maloniai kviečiame 
atsilankyti į pamaldas ir pasi
melsti už jo sielą. Negalinčius 

1 pamaldose dalyvauti prašome 
mirusį prisiminti savo maldo
se. Žmona ir sūnūs.

(Pr.)

X Reikalinga geros valios vidu
tinio amž. vedusių pora gyventi 

į kartu su vyresnio amž. pora pato
giame, erdviame bute, gražus mie
gamasis. Geras rajonas, prie gero 
susisiekimo. Nuomos nereikės mo
kėti, tik apžiūrėti, aptvarkyti bu
tą. Informacijai skambinti — 
AUstin 7-6535. Prašome palaukti prie tek kol atsilieps, (pr.).

CHICAGOS GATVRSE 
BCSIA SAUGU

Chicagos policijos superinten 
dentas Wilson pranešė apie sa
vo planus padaryti, kad pilie
čiams miesto gatvėse ir par
kuose būtų saugu ir kad būtų 
eu*}ramdytas nusikaltėlių sin
dikatas. Pagerinus policijos ra
dijo stočių veikimą, numatoma 
bus pasiekta, kad per vieną 
minutę jau galės policija at
vykti į nusikaltimo vietą. Da
bar praeina apie penkios su- 
puse minutės. Tada bus gali
ma greičiau nusikaltėlius su
imti. Tas Wilsono pranešimas 
buvo perduotas per penkias 
televizijos stotis ir tris radijo 
stotis. Wilsonas pasakė, kad jo 
kova prieš organizuotą nusi
kaltėlių sindikatą koncentruo
sis į kovą prieš gembliavimą, 
narkotikų prekybą, prostituci
ją ir laužymą nuostatų, tvar
kančių alkoholinių gėrimų par
davimą. Tuos nusikaltimus jis 
laiko organizuotų kriminalistų 
sėklomis, iš kur gengsteriai 
gauna savo finansinę galybę.
ELEKTRONINES SMEGENYS 

IŠIEŠKO PABAUDAS
Chicagos susisiekimo teismo 

tarnautojai pradėjo panaudoti 
elektronines smegenis, steng
damiesi išeiškoti pabaudas iš 
tų, kuriems jos uždėtos. Pasi
rodo, kad atsirado nemažai at
silikusių žmonių. Vienai jaunai 
moteriai buvo išrašyta net 48 
pabaudos, kurių bendra suma 
$561. Dabar tos sumos iš jos 
kietai reikalaujama. Vienas gy 
dytojas - psichiatras užmokėjo 
užsilikusias 16 pabaudų, viso 
— $208. Vienas saliūno savinin 
kas buvo “užmiršęs” net apie 
18 “tikėtų” ir dabar sumokėjo 
$165. Prigriebė ir kitus, ypač 
stambesnius.

AUTOMATIŠKAS DUIJUŲ 
SKAITYTOJAS

Armour Tyrimų Įstaiga iš
rado automatiškai veikiantį į- 
taisą, kuris nustato, kiek yra 
dulkių kokioje nors vietoje. Į- 
taisas yra elektroninis, auto
matiškai suskaito dulkių kiekį, 
parodo tuojau arba tą skaičių 
palaiko vėliau ateisiančiam 
žmogui patikrinti,, arba gali au 
tomatiškai duomenis perduoti 
centrinei stočiai. Įtaisas gali 
būti panaudotas ir gynybos rei 
kalams — pranešti apie artė
jančius karinius dalinius ar ve
žimus iš jų sukeliamų dulkių.

f
7 PLAUKIKAI PASIDALINO 

3,675 DOL.
^ptyni plaukikai, kurie ban

dė iš Chicagos nuplaukti iki 
Michigan City, gauna nustaty
tą laimėtojui premiją $3,675, 
kuriuos jie pasidalino lygiomis. 
Tą sumą duos automobiiių pre 
kybininkas Jim Moran. Jis pa
reiškė, kad plaukimai turėjo
tikras galimybes tikslą pasiek. vjen uk j d užsakymų
ti, tačiau blogos oro sąlygos
jiems sukliudė.

X Ben. Babrausko straipsny 
“Pasikeitė vertybių mastas”, 
išspausdintame šios dienos Kul 
tūriniame priede, pirmoj skilty 
vienas sakinys turi skambėti 
taip: “Štai vienas tokių tarybi
nių rašytojų vaikystę praleidęs 
Brazilkoje, rašo”...

X Ateinantį sekmadienį ir 
kiekvieną sekmadienį Senelių 
prieglaudos (Holy Family Vil
ią) darže įvyks piknikas.

Visiems, suaugusiems ir vai
kams, žaidimai. Skaniausi lie
tuviški valgiai: rūgštus pienas, 
kugelis, pyragai, namie gamin
tos dešros, kopūstai.

Atsilankiusieji ne tik patys 
turės malonumą, bet atneš 
daug džiaugsmo ir šv. šeimos 
vilos gyventojams, kurie susi
tinka savo pažįstamus.

Visi prašomi atsilankyti.
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J. V. Haraksin vėduokle vėsina savo 5 savaičių dukrą Los An
geles ligoninėj. Mergaitė gimė su trapiąja kaulais ir privalės savo 
vaikystę praleisti gipse. Su tokiuo defektu gimimų pasitaiko la
bai retai. (UPI)

ATIDARĖ ŠIRDIES 
VOŽTUVĄ

Iš Egipto į Chicagą atgaben
tam 4 metų berniukui Roger 
Reyaem sėkmingai Vaikų Ligo
ninėje, 707 Fullerton Avė., pa
daryta širdies operacija. Rei
kėjo operacijos keliu atidaryti 
vieną širdies vožtuvą. Pats ber 
niukas ir jo motina galėjo at- I
vykti į Chicagą dėka amerikie-ą Zatkus — pirm., S. Waitek —
čių aukų. Berniuko kūno tem
peratūra operacijos metu buvo 
numušta iki 85 laipsnių ir sulė
tinta jo kraujo apytaka. Ber
niukas po operacijos laikosi ge 
rai. Ligoninėj turės išbūti apie 
dvi saivaiti.

KALTI IR TĖVAI
Tardytojas, tyrinėjęs aplin

kybes, kaip 13 m. berniukas 
Harold Dalibozak nužudė 5 m. 
mergytę Betsy Benham, pareis 
kė, kad čia yra nemažai kal
tės ir “suaugusių nusikaltėlių”- tėvų. Tą pastabą tardytojas le'atuvėse dalyvavo gražus bū- 
pasakė, kai nepilnamečio Žudi-Į reUs ParVžiaus lietuvių ir min. 
ko tėvai atsisakė tardymo me- I S- Lapaitis su žmona. Bai
tu duoti savo pareiškimus. Pro j «iant Pietus- atsisveikinimo žo- 
kuroras pareikalavo, kad žudi- ' di tarS min- S- Lauraitis 1 
kas būtų atiduotas teismui ir
teisiamas už nužudymą, nežiū
rint jo mažų metų.
ĮTARIAMI ŽMOGŽUDYSTĖJ

IR PADEGIME — BUS 
KALINAMI

Nepilnamečiai, atiduodami tei 
smui už žmogžudystę ar pade
gimą, turi būti laikomi kalėji
me, o ne nepilnamečių namuo
se. Taip patvarkė vyr. teisėjas 
R. B. Austin, kai pora tokių 
tipų sakėsi esą nekalti ir pra
šėsi perkeliami į nepilnamečių 
,namu8.

J
SUSIDOMĖJO OPERA

Chicagos Lyrinis Operos Te 
atras džiaugiasi dideliu susido
mėjimu: jau dabar iš anksto 
parduota biletų daugiau kaip 
už ketvirtį milijono dolerių.
gauta už $20,000.
UŽ 10 SAVAIČIŲ — 1961 M,

AUTOMOBILIAI
Numatoma, kad automobilių 

prekybininkai jau už 10 savai
čių pradės pardavinėti naujas 
1961 metų mašinas. Bus išvir
šinių pakeitimų, bet viduje— 
mažaiu. -

ŠEŠIOMS VALANDOMS 
SULAIKYS VISUS LĖKTU

VUS
JAV-se ir Kanadoje rugsėjo 

10 d. bus pravestos masinės 
lėktuvų gynybos pratybos, še
šioms valandoms bus visiškai 

1 sulaikytas komercinių ir šiaip 
privačių lėktuvų skridimas.

KIETAI TVARKO
Keturi Chicagos policininkai 

bus teisiami policijos tarybos 
ir septyni suspenduoti už nusi
kaltimus, pradedant netinka- gu, apsirengę šoko į vandenį 
momis kalbomis ir baigiant lai ir padėjo pavojuje esantiems

(Pr.) i kymu marijanos.

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE

— I. Kijauskienė persikėlė į 
nuosavus namus. Jos dabarti
nis adresas yra: 328 Vine st., 
Elizabeth, N. J.

— Los Angeles E Tautinės
Sąjungos valdybon išrinkta:
vicepirm., A. De Rose — sek- 
ret., J. Raibys — ižd., dr. P. 
Pamataitis — 'valdybos narys.

PRANCŪZIJOJE
— Lietuvos atstovo ir O. 

Bačkienės išleistuvės. Birželio 
12 d. Krašto valdyba suruošė 
išleistuves — pietus buv. ilga- 
mečiui Lietuvių Šalpos D-jos 
ir L. B. Krašto valdybos Pran 
cūzijoje pirmininkei O. Bačkie- 
nei ir Lietuvos atstovui Pran- 
cūzjoję dr. S. A. Bačkiui. Iš-

ir
Krašto valdybos pirm. kun. J. 
Petrošius, įteikdamas buv. Kr a 
što valdybos pirm. O. Bačkie- 
nei kuklią dovanėlę valdybos 
vardu. Negalėdamas dalyvauti 
išleistuvėse L. B. Pr. garbės 
teismo pirm. Ed. Turauskas 
sveikino išvykstančius raštu. 
Jautrų atsisveikinimo žodį ta
rė ir abu išvykstantieji, O. Bač 
kienė ir dr. S. A. Bačkis.

— Min. E. Turauskas rašė 
“Exile et Libertė” žurnale. 
Trumpame straipsnyje, užvar
dintame “Les conseąuence de 
l’ėloignement en Cbrse” nuro
do beprasmišką ir apgailėtiną 
Prancūzijos vyriausybės elgesį1, 
išvežant politinius tremtinius į 
Korsiką. Šis nelemtas žygis su
jaudino viešąją prancūzų opi
niją ir laisvąjį pasaulį, nes 
Prancūzija visais laikais buvo 
asmens laisvės šalis. Reikia ti
kėta, kad ateityje panašūs įvy
kiai nepasikartos, nes anot gen. 
de Gaulle pareiškimo besilan
kant Kaandoje, “mūsų žemėje 
yra didelė kova: ši didelė kova 
yra tarp laisvės ir prievartos. 
Prancūzija, aišku, yra dar kar
tą laisvės čempionas”.

“Exile et Libertė” yra mene 
sinis “Union pour la Dėfense 
dės Peuples Opprimės” laikraš 
tis, kurio globos komiteto na
riu yra min. Ed. Turauskas.

IŠGELBĖJO AŠTUONIS

Čikagietis lakūnas Kennett 
F. Burda susilaukė ypatingo 
pagyrimo už tai, kad liepos 18 
d. ties Bay City, Mich., išgel
bėjo 8 žmones, kai ežere apsi
vertė jų laivelis 14 pėdų ilgio. 
Kenneth Burda su savo drau-

( pasiekti krantą.

KAS TIK TURI GERA SKON|,
VISKĄ p»ka PAS lieponh

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chieagoje

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chieagoje, Išsimokė- 
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 adresas: 3207 So. Halsted St. VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta pirmad. Ir ketvirtad. 9 ▼. ryto iki 9 ▼. vak. 
Kitom dienom nuo 9-6 vai. Llep. ir rugp. mėn. sekm. uždaryta.

— Paryžiaus lietuviai liepos 
3 d. turėjo St. Cloua miške tra 
dicinę gegužinę. Nors ypatingų 
parengimų ir nebuvo, tačiau' 
jaukiai ir šeimyniškai buvo 
praleistas sekmadienio popie
tis. Vieni pamankštino savo 
“senus kaulus”, pažaisdami kva 
dratą ar orinį, kiti vėl medi
nius rutulius mėtė, o patys rim ■ 
čiau8ieji ramiausiai plepėjosi, 
užkandžiavo ar vynelį gurkš
nojo. Popietės paįvairinimui bu 
vo ir loterija.

— Klierikas Leonardas Kve-
das birželio 27 d. Sulpice Ku
nigų seminarijoje gavo subdia- 
kono šventimus, i Jaunasis klie
rikas yra atvykęs prieš keletą 
metų iš Amerikos tęsti teologi
jos mokslus ir ruoštis kunigy
stei. L. Kvedas yra gimęs A- 
merikoje, tačiau, malonu pa
žymėti, kalba lietuviškai, do
misi lietuvių reikalais ir nuolat 
talkninkauja mūsų parapijai. 
Kunigystės šventimus gaus se
kančiais metais. Linkime jau
nam subdiakonui ištvermės ir 
gausios Aukščiausiojo Palaimos.

I — Klierikas Audrys Bačkis
liepos mėn. pradžioje vasaros 
atostogų proga atvyko iš Ro
mos į Paryžių. Žada kuriam 
laikui išvykti į Vokietiją, kur 
darbuosis vasaros atostogų lie
tuvių vaikų stovykloje. Daly
vaus Such. kongrese Miunche
ne. Kunigystės šventimus gaus 
apie Kalėdas.

ARGENTINOJE
— Didelės misijos Buenos 

Airer,. šių metų rugsėjo 24— 
spal. 16 d. Buenos Aires mies
te, Argentinoje, ruošiamos di
delės misijos, šiam darbui at- 
sidės apie 2,500 kunigų argen
tiniečių ir svetimtaučių. Tuo 
norime pakelti šio miesto religinę būklę.

KOLUMBIJOJ
— Sukaktuvės. Pirmoje spa

lio mėn. pusėje Medellino liet. 
kolonija švęs savo dešimtmetį, 

i Bus nustatyta šventės meninė, 
religinė ir pasilinksminimo pro- 

i gramos.

Racine, Wis.
Balfo piknikas

Vietos Balfo skyrius rugpiū
čio 14 d. ruošia gegužinę — 
pikniką, kuris įvyks Pierce 
Woods parke. Jo pelnas numa
tomas skirti Vasario 16 gimnazijai.

Alto išvyka
Alto skyrius ruošia išvyką į 

gamtą, į Sadelckų ūkį, Union 
Grove, Wis. Išvyka bus šeimi- 
ninio pobūdžio ir tikimasi, kad 
joje dalyvaus gražus būrys tautiečių.

Lankosi svečiai
Gražiame ir kurortą primi

nančiame Racine mieste šiuo 
metu apsilanko nemažai svečių. 
Vien: išnaudoja atostogas, kiti 
savaitgalius, tačiau visų tas 
pats tikslas: pasilsėti, atsikvėp
ti nuo kaitros ir aplankyti ar
timuosius bei pažįstamus.

Jau Racine lankė skautų vei
kėja Aldona Gasnerienė su šei
ma, nenuilstama dainavietė E- 
milija Gepnerienė su prisega 
Jurgiu, vienas iš Chicagos Vy
rų Choro stalpų Antanas Anta
navičius. nuoširdus šaulys Ka
zys Žilėnas ir tk.

Palaiminimas kunigams 
ligoniams

Popiežius Jonas XXIII per 
>radlj£ suteigė Apaštališkąjį 
Palaiminimą Liurde Dievo Mo
tinos šventovėje susirinkusiems 
ligoniams kunigams. Ligoniai 
kunigai suvažiavo į Liurdą, no 
rėdami savo skausmus ir savo 
maldas per Dievo Motinos ran 
kas paaukoti Dievui už busi
mąjį Visuotinį Bažnyčios susi
rinkimą. Drauge su jais ta pa
čia intencija meldėsi visos Ita
lijos ligoniai.

Čigonai Lietuvoje
Čigonai Lietuvoje atsidūrė, 

kai jie buvo pradėti persekioti 
Lenkijoje. Tai galėjo būti apie 
XV amž. Jie čia ilgai turėjo 
daug laisvių. Dalis vėliau atsi
kėlė iš Rusijos.

Kaip visur, taip ir Lietuvoje 
vis buvo stengiamasi juos sės
liai apgyvendinti, bet nelabai 
sėkmingai.

Būdami klajokliai, savo vai
kus jie augina spartietiškai: 
tik ką gimusius vaikus apipila 
šaltu vandeniu, o po kelių mė
nesių išprausta sniegu. Dėl to 
čigonai retai persišaldo, neser
ga plaučiais, sulaukia ilgo am
žiaus.

Primename, kad jau pats laikas 
užsisakyti kvietimus į JubiL Atei
tininku kongreso pabaigai rengia
mą banketą. Vėliau užsisakan
tiems teks prastesnes vietos, jei 
jų iš viso liks. Su užsakymais 
kreiptis į A. Tutmosą, 9837 So. 
Albany Avė., Chgo. 42, ar telefo
nu GArden 3-6386.
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LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yru nedidelio formato, 

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

Vardadienio ................ 10 atvir.
Gimtadienio ................ 10 ”
Padėkos ..............  10 ”
Užuojautos ................ 10 ”
Vestuvių .................. 10 ”
Vestuvių sukaktuvių 10 ’’
Padėka už užuojautą 10 ”
Motinos Dienos proga 10 ’’
“Draugas” gali išpildyti užsaky

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) augščiau išvardintų atviru- 
ų. Šių atvirukų gamintojas dar 
'ra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą. sudarytą iš vardadienio, gim- 
tadienio, padėkos, užuojautos, ves
tuvių ir vestuvių sukaktuvių — 
viso 10 atvirukų. Atvtrukų kaina 
$1.00 už pakelį.

“DRAUGAS”
4545 West «3rd Street 

Chlcaso 29. 111.
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VYTAUTO ALANTO

įdomiausias romanas
TARP DVIEJŲ 
GYVENIMŲ

Stipria intriga, ryškiais charak
teriais, patriotine idėja — planin
gai atkeršyti lietuvių skriaudėjams 
bolševikams — patraukia kiek
vieno lietuvio širdį. Tai yra šau
niausia lietuvio rašytojo giesmė 
apie didvyriškus Lietuvos garbės 
gynėjų partizanų ir partizanių žy
gius.

462 psl. Kaina $4.50 dol.

Išleido Liet. Knygos Klubas.
Gaunama DRAUGE 

4545 W. 63rd 8t, Chieago 29. Dl.


