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Kubos kareiviai užima amerikiečiu įmones
Washingtona nenustebino (astro 
režimo nusavinimas JAV turto

Liga buvo sustabdžiusi Fidel Castro kalbą
HAVANA, Kuba — Castro režimas vakar įsakė nusavinti

e
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visus amerikiečių investavimus 
dolerių vertės-

Šį pranešimą girdėjo di
džiulė minia amerikiečių jauni
mo kongrese.

Fidel Castro išlipo iš ligos lo
vos ir kalbėjo — bet laikinai ne
teko balso ir negaluojantis 
premjeras negalėjo paskelbti 
dramatiško pranešimo.

Jo jaunesnis brolis Raulas 
priėjo prie garsiakalbio ir pra
nešė, kad nusavinami visi ame
rikiečių turtai salos respubliko
je-Fidel Castro atrodė pavargęs 
ir nenoriai atsisėdo, kitiems pra
šant estradoje, įskaitant prezi
dentą Osvaldo Dorticos.

Kuboje. Jie yra vieno bilijono

Pailsėjęs 20 minučių, ministe- 
ris pirmininkas grįžo prie gar
siakalbio. Užkimusiu balsu jis 
perskaitė ministerių kabineto 
nutarimą suvalstybinti didelius Į atžvilgiu' likusius amerikiečių investavi 
mus krašte.

Fidel Castro režirąas žada 
I šiek tiek atsilyginti bonais už amerikiečių turtus.

SUSIRGUS FIDEL CASTRO
WASHINGTONAS — Castro 

režimo įsakymas nusavinti visus 
amerikiečių turtus Kuboje nebu
vo staigmena JAVpareigūnams.

Birželio pabaigoje diktatorius 
Fidel Castro perspėjo, jog Kuba 
nusavins amerikiečių investavi
mus iki „batų šniūrelio”, jei 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
sumažins Kubos cukraus kvotą. 
Kvota buvo sumažinta po kelių ' savaičių vėliau.

Susirgus Fidel Castro, Kubos 
politika dar labiau pagriežtėjo 
Jungtinių Amerikos Valstybių

— Kubos kariuomenė vakar 
pradėjo užimti amerikiečių įmo
nes, kurias anksti sekmadienio 
rytą nusavino Castro režimas.
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Lumumba žygiuosiąs prieš 

Jungtines Tautas
Gvinėja ir Ghana pažadėjo pagalbą Kongo respublikai. 

Gvinėja gavo ginklų iš Čekoslovakijos
NAUJAUSIOS^ * C°NARY’

ŽINIOS

Gvinėja — Kon- 
giečių premjeras Patrice Lu
mumba šeštadienį sukvietė savo 
ministerių kabinetą, kad jis nu
tartų atsipalaiduoti nuo Jungti
nių Tautų karinių dalinių Kongo 
respublikoje Lumumba telegra
moje kongoliečių prezidentui 
Joseph Kasavubu užtikrino, jog 
penkių savaičių respublika gaus 
karinę pagalbą iš kitų afrikiečių 
valstybių. Jis paprašė Kasavu- 
bu sūkviesti ministerių kabine
tą, kad jis atsisakytų nuo Jung
tinių Tautų karinių dalinių, nes 
jos nepasiuntė kareivių į Katan- 
gos provinciją, kuri pasiskelbė 
nepriklausoma-

„Jungtinių Tautų kareiviai tik 
vaikšto Konge vieton padėti 
mums išstumti priešiškus belgų 
karinius dalinius”, — pasakė jis.

Gvinėja šeštadienį pažadėjo 
pavesti visas savo karines jėgas

Bernon F. Mltchell

Castro vyriausybė jau yra nu
savinusi du trečdalius vieno bi
lijono dolerių vertės amerikiečių 
turtą Kuboje.

Tarp firmų, kurios seniau ne
buvo paliestos Kubos vyriausy
bės, yra Kubos Elektros kompa
nija, didžiausias amerikiečių In
vestavimas Kuboje; Kubos Tele
fono kompanija, Sinclair Oil Co., lchensin vienoje spaudos konfe- 
ir neaiškus skaičius cukraus į- jrencijoje paskelbė, kad Kinijos 
niomų. sostinėje Peipinge komunistai

Didelės JAV laivyno bazės yra uždarę 26 iš 30 mieste esan- 
Guantanamoje ir amerikiečių į čių katalikų bažnyčių. Keturios 
bankų statusas neaiškus, nes likusios bažnyčios yra nuolat se- 
Castro neminėjo jų. karnos komunistinės milicijos

Nutarimas apima visas kom- agentų. Kinų kunigai, kurie dar 
panijas, kuriose JAV piliečiai gyvena Peipinge, — pareiškė

Komunistai Peipinge
uždaro bažnyčias

FORMOZA — Tremtyje gy
venąs Kinijos kardinolas Tien-

Atskrido į laisvę, šiaurės Korėjos pilotas lt. Chuun Nak Hyun 
(viršuje kairėje), 24 metų, kalbasi Seoule su pietų Korėjos avia
cijos štabo viršininku lt. gen. Kini Shin. Jis atskrido ii Wonsan 
ir nusileido prie Tloi, 35 mylios į pietus nuo demarkacijos lini
jos. Jaunas pilotas atskrido su rusų statytu Mig-15 sprtousminiu 
kovos lėktuvu (apačioje), kurį JAV aviacijos pareigūnai apžiūri.

turi „vyraujančių” interesų.

Katalikai turi nuolat
degti artimo meilės

dvasia ir nešti pagalbą
VATIKANAS — Popiežius Jo

nas XXIII specialioje apudijen- 
cijoje šiom dienom priėmė 
Tarptautinės

kradinolas — turi dirbti mokyk
lose ir fabrikuose, kad galėtų už
sidirbti pragyvenimą. Komunis
tai visomis priemonėmis jiems 
kliudė atlikti kunigiškas parei
gas.

dienom 
Katalikų Sociali-

Į A,ndy kalnus
BERGAMAS — Italų Alpių 

klubas praneša, kad jo suorga-nės Pagalbos Organizacijos Ca- nlzuota ekspedicija j Andų kal- 
ntas penktosios generalinės nU8 pįra teritorijoje pasiekė sa-asamblėjos dalyvius. Grupę su
darė 43 įvairių tautų atstovai. 
Kalbėdamas audijencijos daly-

vo tikslą: ji pasiekė Andų kal
nų viršūnę 5,8$0 metrų aukštu
moje, kuri iki šiol buvo laikomaviams. Sv. Tėvas pabrėžė, kad .kalnlj laipiotojanj, neprieinama Bažnyčia per savo narius turi

skubėti visur, kur*kas nors ken
čia ar šaukiasi pagalbos Katali
kai turi nuolat degti artimo mei
lės dvasia ir nešti pagalbą, pa
naudodami visas moderniosios 
technikos priemones.

Baigdamas popiežius Jonas 
XXIII ypač atkreipė dėmesį į 
Afrikos, Azijos ir Lotynų Ame
rikos kraštus, kuriems pirmoj 
eilėj reikia suteikti skubią pa
galbą.

Ekspedicija naujai pasiektą 
kalnų viršūnę pavadino popie
žiaus Jono XXIII vardu ir ant 
jos iškėlė Šventojo Sosto, Peru 
ir Italijos vėliavas.

. KALENDORIUS

Pirmadienis, Rugpiūčio (Au- 
gust) 8, 1960.

Rugpiūčio 8 d.: šv. Filomena; 
Uogintas.

Rugpiūčio 9 d.: šv. Jonas 
Vianney; Pilėnas, Gražutė. 

ORAS
Oro biuras prineša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra, apie 80 laipsn.; rytoj — 
giedra ir maloni oro temperatū
ra.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:03.

Lietuvos konsulas JAV 
nepriklausomybės 

iškilmėse
SAO PAULO, Brazilija —

Liepos 4 d. Amerikos gener. kon
sulas William Cochran Jr., JAV 
nepriklausomybės šventės pro
ga, suruošė generalinio konsula- 
’to patalpose priėmimą, kuriame 
dalyvavo vietos valdžios ir kolo
nijos atstovai ir Sao Paulo kon
sulų korpusas, kurių tarpe ir 
Lietuvos konsulas A. Polišaitis. 
Taip pat Lietuvos konsulas daly
vavo S. Paulo konsulų korpuso 
suruoštoje Sao Paulo guberna
toriaus garbei vakarienėje.

Dorybė yra vidinis grožis.
— Fr. Baran

— Popiežius Jonas XXIII va
kar kreipėsi į Tarptautinį Eu
charistinį kongresą Miunchene 
ir prašė melstis už tikrą taiką.

— Prez.dentas Eisenhoweris 
šiandien pasveikins susirinkusį 
kongresą su įstatymų projek
tais, kurie buvo nebaigti, kai 
kongresas išsiskirstė prieš mė
nesį partijų konvencijoms. Sena
tas šiandien po pietų susirenka, 
gi atstovų rūmai po savaitės.
Prezidentas, gal būt, prašys pa
didinti pinigų sumą gynybos rei
kalams.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Dagas Hammar- 
skjoldas šeštadienį grįžo iš Kon
go į New Yorką dalyvauti nepa
prastame JT Saugumo tarybos 
posėdyje spręsti Kongo reikalų,Saugumo tarybos posėdis buvo KonS° vyriausybei, jei Jungti- 
sukviestas vakar vakare. Ham- ’ autos suvėlins pasiųsti ka- 
marskjoldas davė suprasti, kad r*n*us dalinius į Katangą.

Sovietų Sąjunga norėtų padaryti 

"tvarką” Konge
MASKVA — Sovietų vyriausybė rugpiūčio 5 dieną reikala

vo išvesti Jungtinių Tautų karinius dalinius iš Kongo, jei visa 
belgų kariuomenė nebus ištraukta iš Kongo ir Katangos provincijos.

Maskva nepatenkinta Jungti- ——-——■ — ■———— 
nių Tautų karinių dalinių „žy-lnes Tautas, ir Kremlius duoda', 
giais” ir juos vadina „labai pa- suprasti, kad ten tik jis galėtų

Gvinėja neseniai gavo ginklų 
iš Čekoslovakijos apginkluoti sa
vo kariuomenę, kurioje yra apie 
2,000 gvinėjiečių vyrų.

Ghanos prezidentas Kwame

karo Afrikoje, gal būt, galima 
bus išvengti, jei Kongo šiek tiek 
nusileis. Taipgi daromas spaudi
mas į Belgfijos vyriausybę, kad 
ji išvestų savo kariuomenę iš 
Katangos ir įtikintų katangiečiųvyriausybę įsileisti Jungtinių Kkrumah šeštadienį pažadėjo 
Tautų karinius dalinius. pagalbą Kongui, jei Jungtinės

— Prezidentas Eisenhouieris Tautos neišspręs Katangos pro- 
vakar grįžo iš Newport, R. I., į blemos.
Washingtoną.

vojingais .
Sovietų Sąjunga taipgi pareiš

kusi, jei Jungtinių Tautų kari
niai daliniai Konge nesugebės 
pašalinti belgų kariuomenės, ka
rinės jėgos turėtų būti pasiųstos 
į Kongą iš „valstybių, kurios 
žino, kas reikia daryti”.

Sovietų žinių agentūra Tass 
pareiškė, kad situacija Konge 
„visai nepakenčiama”. Maskva 
belgų kareivius vadina „įsibro
vėliais” ir vėl prisiminė „agresi
ją, kurią, girdi, belgai įvykdę 
prieš Kongą. (Kremlius moka 
primesti kitiems agresiją, o ko
dėl jis tyli apie savo agresiją 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Vengrijoje ir kitur).

Maskva piktinasi, kad belgų 
kariuomenė labai lėtai eina iš 
Kongo ir dėl to kaltina Jungti-

Rinkiminė propaganda 
Brazilijoje

BRAZILIJA —Janio Quadros 
kandidatūra į prezidentus atro
do stipriausia. Piliečiai iš despe
racijos, dėl sunkios ekonominės 
krašto padėties, balsuos už Qua- 
dros, tikėdamiesi, kad jis kraštą 
iš sunkios padėties išgelbės. Po

„gerai sutvarkyti reikalus*.
Kur tik sovietai ateina su sa

vo „tvarka”, ten prasideda ver
gija.

Universitetų federaci
jos kongresas

RIO DE JANEIRO. — Rug
piūčio 20—28 dienomis Brazili
jos sostinėje įvyks Pasaulinės 
Katalikų Universitetų Federaci
jos kongresas. Šiai federacijai

Darbininkų jaunimo
suvažiavimas

MADRIDAS. — Liepos 25 d. 
Madride pasibaigė Ispanijos ka
talikų darbininkų jaunimo su
važiavimas, kurio studijų tema 
buvo ‘‘Krikščioniškos šeimos 
uždaviniai mūsų laikų bendruo
menėje”.

Suvažiavimu buvo užbaigta 
visup metus trukusi kampanija 
už krikščioniškų šeimų sustip
rinimą. Į kampaniją visoje Is-

Kwame Nkrumah pareiškęs, 
Ghana duos savo pagalbą, nors 

į „Ghana ir Kongo turėtų kovoti 
vieni prieš belgų kariuomenę" 
Katangoje.

W llllam H. Martin

JAV saugumo pareigūnai, dirbę
gynybos departamente, išvažiavo 
atostogų ir negrįžo į saugumo 
agentūrą. Bernon F. Mitchell (vir
šuje) ir William H. Martin (apa
čioje saugumo agentūroje turėjo 
matematikų postus ir jiems buvo 
žinomos svarbios paslaptys.

Du dingę vyrai patekę 
už geležinės uždangos 

WASHINGTONAS — Du din
gę matematikai iš JAV Saugu
mo agentūros esą patekę už ge
ležinės uždangos, bet jie neišsi- 
nešę paslapčių. Bernon F. Mit
chell, 31 metų iš Eureka, Cal., ir 
William H. Martin, 29 metų, 
Ellensburg, Wash., birželio 24 d. 
išvyko atostogų ir nebegrįžo į įstaigą.

Jų pėdsakai buvo užeiti Mek
sikoje, paskui Kuboje.

Abu vyrai dirbo Fort Meade, 
Md., kur daugiausia dirbama 
žvalgybinio susisiekimo srityje.

Kas Brazilijoje laimes: 

šluota ar kardas?
SAO PAULO, Brazilija — Šie

met, spalio mėnesio 3 dieną į- 
vyks prezidento rinkimai. Yra 
trys kandidatai į prezidentus: 
Janio (skaityk Žanio) (įuadros,

panijoje buvo įsijungę 80 tūks- buv. Sao Paulo gubernatorius,
tancių jaunų darbininkų. kurio simbolis yra šluota; mar-

tus atsuka antrą veido pusę, kai 
užgauna vieną pusę. Mūsų tėvy
nė yra perdaug išdidi, kad taip 
pasielgtų”. Reiškia diplomatinių 
santykių neužmegztų. Ir tai jis 
nuolat kartoja. Be to, maršalas 
yra praktikuojantis katalikas ir

• Britanijos karalienė "Elzbie
ta II ir jos vyras princas Pily- 

priklauso 42 katalikų universi-j pas sekančių metų sausio 21

salas Lott, buv. karo ministeris,, pabrėžia, kad yra nusistatęs 
dabartinės valdžios kandidatas, j prieš komunizmą. Tačiau nepai-
ir Sao Paulo buv. gubernatorius 
ir dabartinis to miesto burmis
tras Ademar de Barros. Maršalotetai, turį oficialų Šv. Sosto prl- dieną atvyks į New Dehli. Tris simbolis yra kardas, o Ademaraspažinimą. savaites jie viešės Indijoje.

MASKVA VAIDINS AMERIKIEČIO 
LAKŪNO POWERS BYLA

sant viso to, komunistų vadas ir 
komunistai pasisako už jo kan
didatūrą. Matyti galvoja, kad 
maršalas kaip karys, nedaug iš
mano apie visus politinius vin
gius ir bus galima jį „suvynioti 
į vatą”.

neturi jokio. Pagal visuomenės 
nuotaikos tyrinėtojus, turėtų lai
mėti šluotos simbolio savininkas 
Žanio. Jis žada padaryti krašte 

] didelių reformų. Jo asmenybę 
sunku būtų apibrėžti. Tik vieną 
galima pažymėti, kad būdamas 
Sao Paulo gubernatoriumi, jis 
sugebėjo pasirinkti tinkamus

Sovietai rengiasi iš tos bylos padaryti didelę komunistinę bendradarbius. Todėl ir pasiekė 
propagandą gražių rezultatų..... . , , Dar kitas įdomus faktas. Za-WASKINGTONA8-Jungtinės Amerikos Vaktybė, užvakar ni0 ia8, laimėtj

apkaltino Sovietų Sąjungą už isterišką kampaniją prieš šj kraštą
ruošiantis U-2 piloto Francis G. Powers šnipinėjimo bylai 

Valstybės departamentas iki ........... 1 1 n

kairiųjų ir komunistų simpati-

Fanfani vyriausybė
patvirtinta, smūgis

i komunistams
ROMA — Premjero Amintore 

Fanfani vyriausybė penktadienį 
buvo parlamento patvirtinta.

Italų parlamentas, tik po mė
nesio komunistų riaušių, kurios

jo propagandinėm nuotraukom i metų lakūno gynybai, nes Krem-
šiol nieko negalėjo pagelbėti 30 ga parūpins laikraštininkams

ir amt mūrinių įienų ir stulpų 
išrašyta: „Janio,vem ai” (Janio 
ateis čion).

VISUOTINIS BAŽNYČIOS 
SUSIRINKIMAS

VATIKANAS - Viaą eilę 
vyskupų iš įvairių tautų šv. Tė- 

' vas paskyrė į vyskupų ir vys- 
i kupijų valdymo komisiją rengti 
visuotiniam Bažnyčios susirinki- korespondentai

liūs neprileidžia amerikiečių ad
vokatų prie Powers.

JAV pilotas Powerg sučiuptas 
gegužės 1 dieną, kai jo žvalgybi
nis lėktuvas buvo numuštas vi
durio Rusijoje. Jo byla bus pra
dėta nagrinėti rugpiūčio 17 d. ir 
jam gresia mirties bausmė.

Maskva šia Powerg byla ban
dys kitus apjuodinti, o save pa
rodyti „nekaltu avinėliu”. Ne tik 

bus įsileisti į

priemonių pasiųsti kiekvieną 
kaltinamųjų žodį prieš Powers.

jas. Priėmęs Kubos dabartinės valstybę galėjo įblokšti į chaosą, 
valdžios kvietimą, neseniai lan- sudavė smūgį raudoniesiems ir 
kėši ten. Prieš metus lankė fašistams.
SSSR. Matėsi su Chruščcvu. Nie- Atatovų rūmai davė Fanfani
kad nepasako karčios tiesos apie , 310 balsų (prieš 156) ir 96 susilaikė. Jam reikėjo 234. Senatas 

patvirtino ministerių kabinetą 
126 balsais (prieš 58).
Infliacija Brazilijoje 
RIO DE JANEIRO, Brasillja 

— Šiuo metu Brazilijoje yra 
apyvartoje 164 bilijonai kruzei- 

sienių korespondentai bus apgy- prezidentu, ar atnaujintų diplo- į rų. Kasmet prispausdinama apie

Korespondentai turės ausines komunistų valdomus kraštus.
ir galės klausytis pranešimų is
panų, anglų, prancūzų ir vokie
čių kalbomis.

Bet keista, Brazilijos komunis
tai visvien jį laiko „parsidavusį” 
Amerikai ir nuolat puola.

Teismas bus Maskvos rflmuo- Maršalas Lott laikosi visai ki
še. kur koncertus turėjo Listas taip. Neseniai laikraštininkų pa- 
Rachmaninov ir Čaikovskis. Už- klaustas, jeigu būtų išrinktas

mui. teismo salę, bet Sovietų Sąjun-

vendinti Metropole ir National matinius santykius su SSSR, jis 
viešbučiuose, abu yra apie blo- atsakė: „SSSR įžeidė Brazilijos 
kas nuo sąjungų rūmų. į suverenines teises ir tik Kris-

20 bilijonų naujų kruzeirų. Da
bartinei vyriausybei nepavyko 
infliacijos sulaikyti-



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PR. SULAS IR J. 6OLICNAS

Septyni būdai medicinos išlaidoms sumažinti

Nęaant JAV-bėse visuotino vaistus su standartiniais var-
sooialinio draudimo, ypač gy
dymo ligoje, pravartu kiekvie
nam darbo žmogui susipažin
ti su taiB būdais, kuriais ga
lima sumažinti medicinos iš
laidas. Medžiaga paimta iš The 
Reader Digest liepos mėn. nr.

Nuo II Pasaulinio karo gy
dytoju honorarai ir vaistų re
ceptų išlaidos pakilo 50%; li
goninių išlaidos padvigubėjo. 
Vien tik pastaruose dviejuose 
motuose Biue Cross ir kitos 
sveikatos apsaugos premijos 
pašoko nuo 10 iki 60% ir lau
kiama, kad jos dar padidės. 
Nors jūsų šeimos sveikata yra 
pakenčiama, jūsų Įnašas į mū
sų tautos 17 bilijonų dolerių 
sveikatos sąskaitą paskutiniais 
motais apytikriai skaičiuoja
ma $300. Jeigu didesnis akci- 
dentas ar chroniška liga palie
stų jūsų vieną šeimos narį, ju

dais, jei tai yra galima, geriau 
negu specialiais pavadinimais, 
tuo būdu jūs galite sumažinti 
savo recepto kaina 50% ar 
dar daugiau.

Vaistininkas gali parduoti, 
pvz., penicilino-G tabletę už 6 
centus, tuo pačiu metu specia
liu vardu tabletė kaštuoja 16 c.
Prednisolone, vartojamas dėl 
arthričio ir alergijos gydymo, 
parduodama už 12 ar 13 c. už 
5 mgr. tabletę. Jei šis vaistas 
išrašytas specialiu vardu ji ka 
štuos dvigubai tiek.

5) Patikrinkite periodiškai 
savo sveikatą. Kas metai šio 
krašto šeimų vidurkis aplanko I 
su vizitu 18 gydytojų. Bet JŪS KLAUSIATE

Pirmadienis, 1960 m. rugp. 8
jaunesni kaip 60 metų amž., 
kai jie persikėlė gyventi užsie
nin. Bet tokie asmenys turi bū
ti atsargūs ir jie neturi daryti 
tokių veiksmų, kuriais gali nu
stoti JAV-bių pilietybės, k. a. 
dalyvavimas užsienio politiniuo 
se balsavimuose ar plebiscite, š.
llllliltlIlIlIlIlIlIlHHHIIIIIIIIIIIIilllllllllllll 

Visi PRtsburgho lietuvis*
KLAUSO IR REMIA

Pittsburęh’o Lietuviu 
Kataliku Raai|O Programa

vadovaujama — i
Lietuvos Vyčių Pittaburghc

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKE

Kiekvieną sekmadien) nuo 
I SO iki 2:00 vai. p. p.

Vienoje nuo bėgių nušoko troleibusas ir katastrofoje žuvo 17 
asmenų, kritiškai sužeista 30. (UPI)

timo direktorius, vadovaus nau lės, kad nedarbinga žmona ga- 
jam kursui “Darbas ir rinki- lėtų gauti nedarbingumo pen- 
mai”. Kursus organizuoja So- siją ant vyro uždarbių. Nedar-
cialinių Tyrimų Naujoji Moky- bingumo pensijos mokamos tik r|\|i,,^lįa^e’caX!»lic"H<Hir
kla. Daugiau informacijų su- tiems nedarbingiems darbinin- Radijo Stati” n WL0A. Braddock
teikia New School, 66 W. 12th 
St., New York 11, N. Y.

kams, kurie patys pakankamai 
ilgai išdirbo ir kurie atitinka 
visiems kitiems reikalavimams, j 
Vadinasi, jūsų žmona, nors ji 
ir yra nedarbinga, šiuo metu

f’Annsvlv’tnis
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'
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MES ATSAKOMEdauguma mūsų nevykdo šio
svarbaus metinio sveikatos pa- ________________
tikrinimo, nors tai įspėtų iri ltedaJiU>riai Artinasi
nustatytų ligą ankstyvam tarp dįenog Rada išeisiu į pensiją. 

Aš pats apie savo pensiją maž 
daug žinau ir tikiuosi, kad ją

augštos rūšies fotografijos 
pensijos gauti negalės. Tačiau įpūsy Specialybė, 
ji turės teisę į žmonos pensiją

sų išlaidų sąskaita galėtų pa- sny* ^a* gydyme mažiau kaš- 
didėti iki $1,000. 'tuot^ ir būtų veiksmingesnis.Metinis sveikatos tikrinimas Nežiūrint didėjančių išlaidų, kaštuoja nuo $5 iki
pavartojus paprastas priemo- gydytojai specialistai už
nes, sumažinsime mūsų medi- sveįkatog patikrinimą honora- 
cinos išlaidas ir tuo pačiu me- ro ima kiek daugi«i. 
tu galėsime turėti sveikatosprotekciją. Vadovaujantieji me Turėk sveikatos ir ligoni-1 Tačiau dėl sunkios ligos ji tu-

sulaukusi 62 m. amžiaus.
Jūs savo prašymą, pensijai'

gauti galite įteikti jau dabar, I 
nes tai galima daryti laike tri-

, jų mėnesių, prieš sulaukiant igraušiu. Tik nežinau, kiek. Ką • • 1 6 pensininko amžiaus,aš norėčiau paklausti, tai yra j į
apie mano žmonos pensiją. Ma
no žmona yra 60 m. amžiaus 
ir yra išdirbusi apie 4 metus.

dicinos srities žinovai siūlo pa-1 nės apdrauda. Daugiau negu 
vartoti šiuos būdus: 125 mUijonai šio krašto gyven

1) Veik greitai. Daugelis iš tojų turi savanorišką sveika- 
mūsų papratę šauktis gydyto- tos *r apdraudą. Šio
ją, kai mes esame su maža Plano vykdymas esti pigesnis, 
temperatūra, skilviui sunegala- kai dirbančiųjų darbdaviai pa- 
vus ar peršalus. Kas galėjo bū- ,^2
ti pašalinta su paprastu gydy
tojo vizitu ir parastu receptu,

dalį. Išrinkite tokią apdraudos 
bendrovę, kuri numato geresnę

kai kada mis ‘padarome keleU ! aPdraudi» ir P«iau ka4tu°ia- 
pašaukimų ir perkame įvairių 7) Atsiminkite, kad galite
bereikalingų išlaidų.

2) Nutrauk į namus gydy
tojo pašaukimo paprotį. Į na
mus gydytojo pašaukimas reiš
kia ekstra išlaidas, nes už to
kį pašaukimą gydytojas papra
stai skaito nuo $2 iki $5 dau
giau, negu už ofiso vizitą. Ben
drai ofiso vizitas reiškia geres-

Tel. ofiso HE 4-5758; Re*. Hl 6-3225

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

2709 VVest Slst Street
Valandos; pirm., antr., ketvlrt., penk. 
2-9 vai. vak.; šeštad. 2-4 vai popiet 
Ligonius priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-Smegenų Idgoa. Chlrurg. 

OAKLEI MEDICAL BLDG. 
2300 West Slst Street

Valandos šeštad. susitarus. skani 
blntl tik ptrmad., antrad., ketvlr- 
tad., penktad., tik nuo 2—4, 6—8 
vai. PRospect 6-1795. Rez. TRE- 
MONT 9-589O.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spee. vidaus Ilgos 
6317 South Western Avenue 
Tel. ofiso — REpublte 7-41100

namu — Gltovehlll 8-8 tai 
Valandos: kasdien 2-7 v p. p., šeš
tad. 1-6 vai. p. p., trefiladlenlaia ul- 
darvta.

D61 tikslaus priėmimo laiko (ap- 
polntment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai. kad nereiktu 
ilgs! lanko

Tel. Ofls. VI 2-1484. lte*. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
3239 South Halstod Street

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

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

"AL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vax 
Treč. ir sekmad. tik susitarus»■

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

, DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 West 71st SStreet u Avė

Rez. GI 8-0873 
1 Dr. Eisln.

Re*. HE 6-1670 
Dr. dalukas

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
DR. K. G. BALU KAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-0001

Vestuvių nuotraukos ir Ofiso HE 4-1414. Rezld. RE 7-6867

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS U LIS, sav. 
4063 ARCHER AVENUE 

Tel. VIrginia 7 2481

Ar mano sesuo nustojo 
JAV pilietybės?

Kl. Mano sesuo 1922 nx ga
vo JAV pilietybę. 1951 m. ji, .ntn • ariHioa Irorl 1 f j v j Kasdien nuo pirmadienio Iki penkporą metų ir nėra vnues, Kaa i oo-įžo i savo gimtąjį kraštą į ladienio 10-11 vai. ryte. šeštadieni ir

ii salėtu o-rižti i H a rba I , .. . J, . eėkmadtenj 8:S0 Iki 9:10 vai. ryteJI gaieių grjzu į aarDą. Tuo lalku J! buvo gg metų am- Vi.karuškos plrmadlen) 7 vai vak
. ! »•• T . . , • x • •» 1 RaštlnS: 7159 Ko. Maplewood Avė.,Peniai metais ji kreipėsi į ziaus. jai vietos Įstaigos ais- uhicngn 29 m Teki. h e 4-2 n s

vietinę socal. draudimo Įstaigą kino, kadangi ji apsigyveno _______
ir užpildė reikalingus pareiški- gimtame krašte, ji esą atgavu- g'čįsss'Ht^sss'R. 
mus nedarbingumo pensijai si buv. pilietybę. Ar tai reiškia, |y| Q V I N G 
gauti. Bet po keleto mėnesių jį kad mano sesuo neteko JAV-, A pENIULIS at]jeka įvairius 
gavo pranešimą, jog jos prašy bių pilietybės?
mas yra atmestas, nes ji neati- Ats. Leonui. Prie tam tikrų ir artimų atstumų,

tinka sočiai, draudimo reikalą- sąlygų gali nustoti pilietybės. Tel. Blshop 7-7075

rėjo pasitraukti iš darbo prieš

SOPHIE BARČUS
RftDIIO VALANDA

Visos programos Iš WOPA
AM. 1490 Kilocycles FM 102-7 Mf

DR. B. Gi
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

Specialybė akušeriją. Ir moterų Ilgos
2454 West 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais ’ 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta.

Atostogose iki_rugpiūčio 21 d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaikų Ilgos 
2787 West 71st St

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 12:80 — 2:30 vai. p. p. 

Treč. Ir kitu laiku tik sunitams. 
Tel. ofLso Ir rez. WA 5-2017/

iAIŽIUNAS
TR CHIRURi

(71at Ir So. Campbell Avė.)

Vai.: plrmad, Ir ketvlrtad. 1-4 p. p. 
antrad ir penktad 5-8 y. v,________

DR. J. RIMDZUS
CHIROPKACTOR

1 HeadaehcH, Arthlrttis, Rheuniatiam 
Hpine & Nerve, A limenta

1428 Rroaduay, Gary. Indiana 
I Vai. pirm. 3—6 v. v., ftešt. 9—11 
1 vai. prh'S plot. Kitu laiku paga) su

si tarimą. Tel. Office Garv 'ItTrner 
5-81138. Ros, Ch-gp Blebop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS^
_ 2745 VVest 69th Street
Spec. ORTHOPEDINES LIGOM .

1 Priekale Sv. Kryžiaus ligonine 
VAL.: Plrmad., antr., ketv., penktad.

i nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6-8 vai. v.
; ŠeStad. nuo 2-4 Trečiadieniais Ir

kitu talku susitarus telefonu.
_______ Telef. REpublte 7-22BO

DR. ANT. RUOOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklas Ir rfimus
1455 8. Callfornla Avė. YA 7-7881 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. at
daryta SeStad. 10 v. r. Iki 2 p. p

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

Ofiso tel. REIIance 6-4410 
Rez. tel. GRovehlll 6-0617 

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

Trečlad. ir SeStad. pagal sutarti

Ofiso telef. CLlffsIde 4-2890 
Rezld. telef. WAlbrook 5-3000

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Remlra praktika ir specialiai 
chirurgija)

1724 VV'est 47th Street
(Kamp. 47th Ir R. Hermitage)

Vai : nuo 2 Iki 4 vai. ir 6 lkl8 v. v. 
8eStad. nuo 2 Iki 6 vai., iflskyr. sek.

Tel. ofiso TO 3-0050 
Kės. tel. GA 3-6040

DR. FL TALLAT-KELPSA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec chirurgines Ilgos 
5002 We»t l«th Street, Cicero, UL

Vai,: kasdien 6-8 p. m.. SeStadlen. 
l-< P p. Kitu lalku Ir trečlad. susi
tarus

Oflso tel. TOwnhall 3-0959 
Namų-rezld. tel. l’Rospect 8-9O81

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK6A)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

5002 W. 16th Si., Cicero, Iiiinois
Vai.: Kasdien 4-8 p. p., šeStad. 10-2 
p. p. Treč Ir kt laiku tik nuultarua 

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. RE 7-0199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, perkraustymus bei pervežimus ii Į Val u^^nuJ ?8- 4*^. ir 6 

Iki 8 vai. Trečiai!. Ir Seftt. uždaryta 

Telefonas; GRoveldll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 W. Marąuette Road 

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. paftal 
suHltarlmą, ifiakyrus trečiadienius. 

Tel.: REUonee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Uetuvla gydytojas)
8925 West 59th Street

Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. Se&tad. 1—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

nusirašyti medicinos išlaidas, vimams, kurie yra nustatyti Jeigu jūsų sesuo padarė žygių * —* r J —r~ - — ■ —
Kai pildote pajamų mokesčių 
blankus, neužmirškite, kad ga
lite nusirašyti nuo pajamų pa
darytas išlaidas už gydymą, 
vaistus, dantistų, optikų ir 
slaugymo išlaidas.

Jūs galite nusirašyti išlai
das už pirktą asperiną, denat.

nį gydymą, nes ten gydytojas sPirit*’ vitaminus, jei tai buvo 
turi visus įrankius ir jūsų re- Jums prirašyta,
kordai yra prie jo. Dažnai gy- kft0 šulas
dytojas gali padaryti labora
torinį tyrimą laike jūsų vizito, 
be atidėliojimo nustatai:* tik
rą diagnozę.

Prieš gydytojui paskambi- 
nimą, pasimatuokite savo tem
peratūrą ir užrašykite turimus 
simpotus, kad gydytojui galė
tumėt viską išaiškinti. Su to
mis žiniomis jūsų gydytojas 
gali nuspręsti, ar yra jums 
saugu išeiti iš namų.

3) Nesvyruok su gydytoju 
pakalbėti apie honorarą. Pa
prastai gydytojas savo hono
rarą kiekvienam pacientui nu
stato atskirai. Jeigu jūs esate 
nedrąsus arba išdidus galvoti 
apie finansus, gydytojas gali 
manyti, kad jūs neturite pini
ginių rūpesčių. Geriausias lai
kas šį klausimą apsvarstyti 
prieš pirmąjį vizitą pas gydy
toją, bet ne po vizito, kai gy
dytojas išrašo sąskaitą. Dau
gelis gydytojų sumažina hono
rarą chroniškiems pacientams, 
kurie turi mažas pajamas. Spe 
cialistai bendrai ima didesnius 
honorarus, negu bendnj ligų 
gydytojai. Bet ir pirmieji su
tiks sumažinti honorarą, jei 
jūs pasakysite apie savo fin. 
padėtį.

4) Apie vaistų kainas. Mūsų 
tautos išlaidos vaistams ir me
dicinos priemonėms 1960 m. 
gali pasiekti penkių bilijonų 
nuną. Viena iš priežasčių to
kiai didelei sumai susidaryti 
yra per didelės kainos paten
tuotiems vaistams. Prašykite 
gydytoja, kad jis prirašytų

UŽSITĘSĘS STREIKAS
LONG ISLAND, N. Y. —

Čia gyventojų tarpe pasklido 
gandas, kad yra duomenų baig 
ti užsitęsusį Long Island gele
žinkelių streiką. Geležinkelių
savininkai pasiūlė įvesti penkių ti pakankamai ilgai išdirbęs,

nedarbingumo pensijos gavi- save ekspatrijuoti, k. a. forma- 
mui. Jai buvo paaiškinta, kad liai atsisakė JAV pilietybės, 
ji per trumpai yra dirbusi, kad duodant priesaiką kitam kraš- 
gautų nedarbingumo pensiją, tui ar dalyvaujant kitos val- 
x Dabar noriu paklausti, ar ji, stybė3 politiniuose rinkimuose, 
kaip nedarbinga žmona, galėtų Pagal anksčiau veikiantį įsta- 
gauti pensiją ant mano uždar- tymą, jūsų sesuo būtų nusto- 
bių Aš esu išdirbęs anie 25 jusi JAV pilietybė®, jei ji gy- 
m. vienoje vietoje ir rugsėjo ventų du ar daugiau metų jos
mėnesį man sueis 65 m. am
žiaus. Jei ji galėtų gauti, tai 
prašyčiau neatsisakyti man pa 
aiškinti ką ji turi daryti. B. M.

Ats. B. M. Sočiai, draudimo 
įstaigos sprendimas buvo tei
singas. Mat viena iš pagrindi
nių sočiai, draudimo taisyklių 
yra ta, kad prašytojas turi bū-

dienų darbo savaitę, vietoj iki 
šiol buvusios šešių dienų, su ta 
sąlyga, jog dirbantieji sutiktų

kad jis turėtų teisę į bet kokią 
pensiją. Jūsų žmonos atžvilgiu, 
ji turėjo būti išdirbusi bent

su padidintai 2*^ c. per vai. už- penketą metų iš paskutiniųjų 
darbiais. Bet unijos vadovybė j dešimties prieš tampant nedar
šį darbdavių pasiūlymą atme
tė, motyvuodama, kad jei jie 
sutiktų su kompanijos pasiūly-

binga, kad turėtų teisę į nedar
bingumo pensiją. Kadangi ji 
nebuvo tiek išdirbusi, tai nors

mals, tai dirbantieji per metus ji ir būtų visiškai nedarbinga 
netektų 300,000 dol. nedarbingumo pensijos gauti

Streikas jau tęsiasi keturios negalės.
savaitės. L.

KENNEDY SOCIALINE 
PROGRAMA

Demokratų partijos prezi- i 
dentinis kandidatas Kennedy i 
ir viceprezidentinis kandidatas 
Johnson tarėsi dėl socialinės 
programos įgyvendinime. Pir
moj eilėj numatoma padidinti 
minimalinio uždarbio normas, i 
pakeliant uždarbius nuo $1 iki 

1 $1.25. Yra daug vilčių, kad 
bus pravestas bilius dėl medici
nos pagalbos federalinio iždo 
sąskaiton ir socialinio draudi
mo asmenims, pasiekusiems 1 
65 m. amžiaus tam tikrus pa- 1 
gerinimus.

NAUJAS KURSAS APIE 
DARBAI IR RINKIMUS

New YORKAS. — Emil Star, 
buv. Amalgamated unijos švie-

D R. G. SKRN EK 
curruvis akių gydytojas 

15 Moty patyrimą*
TaU YAirb 7-1529 

Pritaiko Akiniua 
Kreivas Akis 

fitaiaoi
Ofisas Ir Altinių Dirbtuvė
754 WEST 15th STREBT 

▼blandos: nuo 10 iki 2, ntw 6 Iki t. 
Trat atdaryta. Penkt ir ieM. 10 —J

gimtajame krašte ir atgautų 
buv. pilietybę. Bet šiuo metu i 
šis nuostatas neveikia. Pagal 
dabar veikiantį įstatymą, natū į 

ralizuotas pilietis netenka JA-

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligo/iis pagal susttartma. 

D61 valandos skambinti telefonu
. ... ........................ . . | HEmloek 4-1562 nuo 2 Iki 9 v. p. p.V-bių pilietybes JC1 JIS tęstinai kasdien, lAskyrus trečlad. Ir šeštad.

gyvena trejus metus jo gimta
me ar buv. nacionaliniame kra
šte arba 5 milus bet kuriame 
kitame krašte.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKIilES LIGOS 
Pritaiko akinius

m ». ». i 6322 South We«tern Avenuelaeiau šiame įstatyme yra; vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—r v 

keletas išimčių. Pvz., jei natū- 
ralizuotas JAV pilietis gyvena 
užsieny, tarnaudamas JAV-bių 
įstaigoj, ar atstovauja Ameri
kos prekybos ar švietimo or
ganizaciją, arba gyvena užsie
ny dėl savo ar tėvų, vaikų ligos

DR. VYT. TAURAS
(Bendra praktika Ir motery Ugm) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 

Tėl. PRuspeet 8-1223 ar *88. 8-5677 
Ofiso vai : Pirm. 7-9 v. v., Antrad. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad 
2-4 vai. popiet. Iri sulig susitarimu 

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
(71st Ir Ko. ('amphell Are.) 

Val.; pirm, antr., ketv Ir penkt 
nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8. Treč. lt
šešt. uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Ofjymplc 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Str., Cicero 

Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius 

fteštadienials 12 iki 4 popiet
Atostogose rugpiūčio’ 1—21 d.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KFx1zle 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo U—8 vai. 
vak., pirm., ant.r., ketvlr. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Telefonas — GRovehlll 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kpectalybč: AKUŠERIJA Ir MOTERĮ
LIGOS

2524 West 69th Street
Atostogose iki rugsėjo 6 d. 

Pavaduos Dr. V. Tauras 

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6246 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-1

Šeštad. nuo 2 Iki 4. Trsč. Ir nekm 
tik skubiais (dvejais Ir susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446, m. (TE 4- 8186

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road
Vai nuo 2 Iki 4 p. p. Ir 7 Iki 8 v. 9. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutart).

DR. P. Z. ZALATORIŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halnted Street 
Tel. ofiso CA 6-0267, rez. PR 6-8889 

Rezld. 6600 Ko. Arteslan Avė.
Vai H v. ryto Iki I v. p. p.. 9-7 vak.

Tel. Off. FR 2-4641, 9 A.M.-6. P.M.
I>l. Ree. AV 8-2627. 6:80 P.M. Iki 9

DR. RISTINA ŽIRGULIS
(vstrioe nervų bei proto Ilgo* 

valku ir suaugusiu
PITTHFIEi,r> RIIILDINO, Kamb. <81 
56 E. Uasblgton 8t., Cklcago 2, IK. 

Prlštnltnas tik pagal susitarimu

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Mj Orthopcdaa. Protoalatas Er Aparatai Protezai. Med. bau. 

dažai Rpec. pagalba kojoms 
’ (Arch Supports) Ir t.L

Vai 94 Ir 6-8. šeštadieniais Š-1 
ORTHOPRDIJO8 TFOHNIKOM LAB» 
2650 W. 63rd St, CUc8«8 2K, IR 

Tel. l’Rospect 6-5084

vak. fteštadlunlata 10—1 vai. Trečta- 
1 dlen. uždaryta. Kt. laiku pnisltarus 
I Oflou telefutuiM l’R 8-3229
I Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South I hune n Avenue
Kampas 47-toa Ir Danięn Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.

_ flešt. 2—4 vai. vak.
• i + u- * j- " i Trečlad. Ir kitu laiku pagal nutartiir t.t. I ihetybes nustojimo nuo oftao tek*. LAfayette 3-6O4S
statai neliečia tų natūrnlizuotų ___rtea' WAIhroott s-sof*1__
piliečių, kurie JAV-bėse yra iš- DR. C. K. BOBELIS
gyvenę nemažiau 25 metus po Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. l’ltosiHct 6-1795 
2300 W. niHt St., Chteago. <11. 

Oakley Mnllcal ArU llldg.
arba

434 Algnna Avė., EI gi n, llllnota 
Tel. OWena 5-0538 

Valandos pagal eunltarlmg 

| Tel. ofino HE 4-5819. re*. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Weat 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal autart). 
•ekm, uždaryta.

Iki šiol nėra tokios taisyk- savo natūralizacijos, ir yra ne-

CRANE
SAVINOS AND 

LOAN ASSOC1ATI0N

B. R. PIETKIEWICZ. Pres.

KmiKIU IR VAIKŲ LIGŲ 
RPECIALISTft

7156 Nouth W(wrn Avenue
MED4CAL BUILDING

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. ii 

vai. ryto Iki 3 vai. p. p.
Office tel. RE 7-1168 

Rea. tel. WAIbrook 5-3765

Ofleo HE 4-1818, Rezld. PR 6-9HOI
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kpeelalyt>č — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-oe ir Campoeti Avė. kampos) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. ▼. 
Šeštad.: 9 v. r. —- Iki 2 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Runkite ilien. Ilrau^!
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4B
NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS %

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

Dividendai mokami sausio ir liepos m. 1 d.
uaa iitnne PIRMAO. Ir KBTV....................... t r. T. 1U 8 ►»VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD..................t v. r. Iki 6 p. P.

1KATAD............• r. r. Iki 12 vai. d. Trečlad. uždaryta.

DRAUGAS
TIIE I.ITHUANIAN DAILY FRIEN 

4545 Mest 63rd St., Chlcago 29, Illinois Tel. I.Udlovt 5-9500
Kntered as Mceond-CInss Mntter Mnrch 81, 1916, ut Chlcago, Illinois 

l'mlcr the Aet of Mitreh 3, 1879

M' mhcr of the Cnthollc Press Ass*n 
Ptllillsh' i) diilly except Hundays and 
ilitys after Chrlstmas and Easter 
by the Lithuanlan Catholtc Press 
Soe’y.
PKENtMEltATA; M'«tams

[| t'hleagol Ir CIotoJ 812,99
Kitur JAV Ir Kanadoj 810.00
Pžslenyjo 812.00

HUBHCKIPTION KATĖK 
810.00 per yeor outslde of Chlengo 
$12.00 per year In Chlcago & Cicero 
$10.00 per year In fnnada.
Eorelgn $12.00 per year
tį motų 
$6 50 
$5.50 ’
$fi 50

3 mčn. 
$3 50 
$3.50 
$3.50

I mčn. 
$1.50 
$1.25 
$1.50

J?
Redakcija .straipsnius taiso savo nttožTOra,

I nesaugo, Juos gražina tik Iš nnkslo susitarus. Redakcija už skelbimų tu- 
I rlnj neatsako. Kkelldmų kainos prisiunčiamos guvus prašymus.

Nestinaudotii straipsnių
n

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.
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LIETUVIŲ ŠEIMŲ BENDRAVIMAS
Draugystė yra viena iš intymesnių žmogaus su žmogumi 

santykiavimų. Tai. stiprus rišys, kuris susidaro gyvenimo ap
linkos ir dvasinio atitikimo vienas kitam pasėkoje. Qali būti 
draugystė, padiktuota kokia nors intereso, ekonominių išskai
čiavimų ar bendrų reikalų, bet tai jau nėra tikra prasme 
draugystė, nes nesiremia meile ir dvasiniu pagrindu.

Gera ar bloga draugystė, bet ji žmogui padeda lengviau 
gyvenimo sunkumus nugalėti, bent tokius, kurie žmogui tuo 
metu konkrečiai pasitaiko. Tačiau tikra ir pilnai žmogiška drau
gystė tegali būti tik gera, nes blogis kaip tik išskiria iš jos 
dvasinį pagrindą ir artimo meilę. Todėl žmonių santykiuose 
puoselėti tikrą ir gerą draugystę, ypač mums, gyvenantiems 
svetimame krašte, yra viena iš dvasinio ir tautinio išsilaikymo 
priemonių.

Mūsų sąlygose betgi reikalinga palaikyti ne tik asmeninę 
— žmogaus su žmogumi — draugystę, bet net ir šeimų tarpu
savį draugavimą, tamprų artimumą, atsiremiantį jau tartum 
draugijiniu pagrindu, būtent bendru siekimu tų pačių tikslų, 
bendru mėginimu rasti priemonių ir būdų pagyventi tarpusavy 
savomis tautinėmis nuotaikomis, savomis tradicijomis. Tokia 
šeimos su šeima draugystė jau yra toks bendravimas, kuris 
naudingas ne tik pačioms šeimoms, bet turi neretai ir platesnę 
reikšmę.

Tokį šeimų bendravimą ypatingai palaiko žydai, kurie 
nori svetur pasilaikyti savo tautybę ir religinius papročius. Juk 
prisimename ir mūsų krašte, mažuose miesteliuose, nuo vieno 
namo iki kito nuvestas vielas, kad, tuo apeinant ritualinius nuos
tatus, du ar trys namai sudarytų tartum vieną namą ir vieną 
šeimą. Bet toks jų bedravimas turėjo gilią prasmę ir buvo di
džiai svarbus jų tautiniam išsilaikymui. Truputį panašumo turi 
savo šeimų santykiuose svetur išsidanginę vokiečiai ir airiai. 
Šios visos tautos savo patirtimi yra išmėginusios, kaip geriau 
išsilaikyti svetimoj aplinkoj.» # *

Mūsų gyvenimui šeimų bendravimas yra labai reikšmingas. 
Paskęsti svetimose įtakose, naujuose papročiuose, tarp sveti- i 
mų žmonių nėra labai sunku. Šis kraštas r jau yra suvirškinęs 
daug politinių ir nepolitinių emigrantų. Gyvenimo sąlygos, pri
sirišimas prie darbo ir uždirbamo pinigo sukuria tokią aplinką, ( 
kuri pakeičia žmogų daug greičiau, negu jis pats jaučiasi 
pasikeitęs. Tačiau iš tikrųjų toks staigus pasikeitimas nėra 
naudingas nei savai tautai, nei tam naujajam kraštui, kuriame 
mėginama pritapti. Užtat visi emigrantai bendromis jėgomis 
mėgina susidaryti užtvaras, pro kurias nepraeitų bent dalis 
svetimų įtakų. *

Tų tautybių žmonės, kurie pajėgia susikurti tokią aplinką, 
kad bent retkarčiais, bent iš darbo grįžę ar švenčių metu 
gali pagyventi savoje bendruomenėje, išimtinai tarp savųjų, 
pajėgia ir savo papročius išlaikyti, ir savo tautybę pasilaikyti 
ir kartu būti naudingi piliečiai naujajam kraštui, nes neatsi
duria prasiradimo nuotaikose. Tuo būdu, žydai vokiečiai ir 
airiai iki šiol yra išsilaikę su savo tautiniais savitumais, nors 
yra Mfet savą kalbą užmiršę.

Tai pasiekti visiems padeda tik nuoširdus savų šeimų ben
dravimas, jų lyg ir tam tikras uždarumas bei svetimoms įta
koms atsparumas. Turėtų panašiai elgtis ir lietuviai, paremda
mi savo šeimų tarpusavi bendravimą tautiniu ar pasaulėžiūri
niu pagrindu, kad galėtų pasiekti tų pačių tikslų, kokių yra 
pasiekusios anos tautos. * * * '

Šeimų bedravimas turi dar gilesnę prasmę, žvelgiant iš 
laiko ir erdvės atstumo. Juk šeimose auga jaunimas, kuris pri
valo tinkamos aplinkos savo brendimui ir dvasiniam formavi
muisi. Draugavimas su panašaus išsiauklėjimo ir išsilavinimo 
asmenimis padeda susikurti geresnę ateitį. O tokiame šeimų 
bendravime, kur yra ne tik suaugusių, bet ir prieauglio, jaunieji 
turi progą augti ir bendrauti savoj lietuviškoj aplinkoj ir lie
tuviškose tradicijose.

Jei kitu atveju šeimos, tarp savęs bendraudamos, gali 
paisyti tik savo interesų ir malonumų, tai mūsų sąlygose dau
giau turėtų žiūrėti į jaunosios kartos ateitį. Iš tų šeimų ben
dravimo turi atsirasti ir jaunimo draugų ratelis, kuriame jie 
nejučiomis suaugtų su lietuvybe, persisunktų sava dvasia. Ma
žiau tada veiktų svetima įtaka, nes labiau jaustųsi susiję su 
sava šeima.

Pagaliau tokia aplinka ir bendravimas padėtų lengviau ap
sispręsti už savą tautietį, šeimą kuriant. Ir šis šeimų bendra
vimo tikslas yra laikytinas vertu didelio dėmesio.

Jei tėvai ir negali paskirti savo vaikams gyvenimo draugo, 
tai vis tik jie turi rūpintis, kad jų vaikai turėtų progų susi
rasti geriausią gyenimo palydovą, kuris laiduotų vienam ir 
kitam laimingą ateitį. O kurti tautines šeimas pataria ne tik 
psichologai ir šeimų gyvenimo žinovai, bet ir istorijos pavyz
džiai. Juk daugelio mūsų bajorų vedybos prisidėjo prie tėvy
nės nuskurdinimo, prie inteligentinių jėgų svetimtaučiams ati
davimo ir jų paties luomo susmukdymo. Istorija būtų kitaip 
skambėjusi, jei ir šiandien pačios šeimos, bendraudamos su 
panašiomis šeimomis, pasirūpintų, kad ir jaunoji lietuvių karta, 
nors gyvendama tarp svetimųjų, šaknis suleistų nuo pat ma
žens lietuviškos šeimos gyvenime. 0 juo gilesnės šaknys šei
moje, juo atsparesnis bus ir tautinis medis. Pr. (ir.

Šen. Kennedy baigė konferenciją su Iowa gubernatorium Loveless 
žemės ūkio klausimais. Gub. Loveless Politinio komiteto agrikul
tūros progreso pirmininkas. Tokio pobūdžio programą šen. Ken
nedy pradės vykdyti, žinoma, jeigu bus išrinktas prezidentu. (UPI)

Lietuvių Dienos
Gal nei viena tauta išeivijoje 

neturi tarp vertingo žurnalo, kaip 
mūsų “Lietuvių Dienos”, redaguo
jamos Bem. Brazdžionio ir lei
džiamos Ant. Skiriaus. Į skaity
toją jis kalba mūsų kultūriniais 
vaizdąis ir rinktiniu tekstu. Pa
skutiniojo numerio (birž.) viršely
je ir kituose puslapiuose eilė pa
veikslų iš lietuvių paviljono tautų 
parodoje Chicagoje, su trumpu jo 
aprašymu, gražiai vertinant tą 
laimėjimą, pabrėžiant, kad kūry
ba yra geriausia propaganda.

Vedamojo vietoje — ištrauka iš 
J. Rajecko kalbos, gaivinančios 
mūsų laisvės viltį, kuri yra “mūsų 
kasdienė duona”. Čia pat lietuvių 
piketuotojų- New Yorke vaizdai, 
su plakatais, kad pavergtoji Lie-1 
tuva saukiasi laisvės.

Auksinį jubilejų bešvenčląs atei
tininkų sąjūdis susilaukia plataus 
A. Masionio įvertinimo; čia duo- , 
dama ir retai kieno matyta nuo
trauka lietuvių katalikų studentų 
korporacijos “Lituania”, i veiku
sios Fribourge, Šveicarijoje. Nuo
trauka iš 1921—1922 m. laikotar-1 
pio.

vo pramone neprilygsta Katan- 
gai. 22,000 negrų iš Ruanda— 
Urandi provincijos persikėlė į 
Katangą ir įsijungė į pramonę. 
Bet ICatanga turi dideli “pra
moninį proletariatą”. Šitas pro
letariatas dabar kelia neramumus.

Katanga stengiasi nuo Kon
go atsiskirti. Kitos Kongo pro
vincijos yra Katangos našta. 
Katanja yra apkrauta dideliais 
mokesčiais. Didelę dalį savo 
eksporto kreipia į pietus. Bet 
Kongo yra Katangai reikalin
gas. Kongo duoda didelę darbo 
jėgą Katangai. Protas kalba už 
Katangos ir Kongo bendradar
biavimą. Bet ką protas reiškia 
revoliucijų metais? Žmogus tu
ri j.šsidurnavoti, kol pats save 
pamato. V. Litas

Aptinkame čia gerai iliustruotą 
M. Groinytės Peik rašinį apie lie
tuviškas klumpes. Autorė — pati 
klumpių dirbėjo duktė. Ypač įdo
mus Mečio Musteikio straipsnis, 
nusakąs repertuarą Vilniaus aka
deminio teatro, Kauno Valst. Dra
mos Teatro, Kauno Jaunojo žiū
rovo Teatro, Šiaulių Dramos Teat
ro, Panevėžio Dramos Teatro, 
Klaipėdos Dramos Teatro ir Ma- 
riampolės Dramos Teatro. Aki
vaizdžiai parodama, kaip Lietuvos 
teatrai yra suvaržyti pasirinkti 
savus (ypač nepriklausomybės 
laikotarpy sukurtus) veikalus pa
statymams.

A. Gustaitis nuotraukomis ir 
žodžiu pavaizduoja Žalgirio su
kaktį. Iš rašinio sužinome, kad 
Žalgirio vietovės išpuošimo kon
kursą yra laimėję Krokuvos skulp
torius J. Bandūra ir arch. W. 
Ceckiewicz. Jų priežiūroje toje 
vietovėje padarytas granitinis pa
minklas 90 pėdų aukščio.

Liet. Dienos daug dėmesio krei
pia į mūsų naujas knygas. Šiame 
numery yra eilėraščių iš neseniai 
pasirodžiusios R. Kisieliaus “Pir
mosios sėjos”, ištrauka iš Mykolo 
Vaitkaus knygos “Keturių gany
tojų”, taipgi išspausdinta Alės 
Rūtos recenzija • Alanto knygos 
“Tarp dviejų gyvenimų”. Recen
zija pradedama žodžiais: “Viena 
iš gražiausiai, skoningiausiai iš
leistų lietuvių tremtyje knygų yra 
neseniai iš “Draugo”- leidyklos 
išriedėjęs Vytauto Alanto roma
nas. Padariusi eilę pastabų dėl 
nukrypimų romane nuo “precizi
nės gyvenimo tikrovės" ir dėl ne- 
įtikimybių veikėjų charakteriuose, 
kritikė vis dėlto romaną vertina 
teigiamai, pažymėdama, kad “kny
ga įdomi, ypač skaitytojui, pir
moje eilėje ieškančiam intrigų ir 
netikėtinumų.”

“Liet. Dienos” seka ir kitomis 
kalbomis pasirodančią lituanisti
ką. Šiame numeryje dedamas pre- 
mijuotasai Willi Gutting rašinys 
“Duona iš lietuviškų varpų", kur 
vokiečių belaisvis aprašo Lietu
voje lageryje švęstų Kalėdų pa
maldas.

Angliškame skyriuje — L. Ba
liukas rašo apie pamirštas pa
vergtąsias Pabaltijo ir kitas So
vietų pavergtas tautas; be to —
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ROMANAS

PIRMIEJI BANDYMAI

GLUMINĄS GALVA

Sovietai sąmoningai iki šiov > • , »meto venge savo kariuomenę 
Afrikon įvesti, ^ie gerai žino, 
kad įvesdinę kariuomenę pav. 
Konge sunaikins didelių paątan 
gų laimikį Abisinijoje, Gvinė
joje ir Ghanoje.

Abisinija

“Karalių karaliaus” krašte 
vakariečiai senai dėjo pastan
gas turėti kaikurios " įtakos. 
Kai sovietai padarė pirmuosius 
žingsnius Abisinijoje. JAV ątvė 
rėsi naujų ūkinių priemonių 
Kremliui atsikirsti. Varžybos 
teatnešė naudos Abisinijai, nes 
ji iš varžovų sulaukė paskolų 
ir kitų “dovanų”.

Abisinija ką tik sudarė su
tartį su Sovietais gauti 100 
mil. dol. paskolą. Paskola duo
dama 12 metų, mokant 2(Ą% 
metinių palūkanų. Panašiomis 
sąlygomis Čekoslovakija sutei
kė 10 mil. dol. paskolą. Kas 
daryti už minėtą sumą, dar ne
sutarta. Sovietai numato įren
gti aukso kasyklas, žibalo va
lyklas, odos ir medvilnės apdir 
bimo įmones.

Iki šio meto Sovietai prie 
Janos ežero pastatė technikos 
mokyklą, kurioje galės moky
tis 1000 mokinių.

Gvinėja

Šiam kraštui atsiskyrus nuo 
Prancūzijos, vakariečiai į jį at
gręžė nugaras. Kai jie pasišo
vė Gvinėjai suteikti ūkinę pa
ramą, jau Sovietai per pasta
ruosius 2 metus, krašte įsitvir
tino. Naujoji valstybė iš Sovie
tų gavo 45 mil. dol. paskolos ir 
paramą iš Čekoslovakijos, Ki
nijos, Lenkijos bei rytinės Vo
kietijos. Čekai tvarko radijo 
stotį, civilinę aviaciją ir eilę 
kitų sričių. Kinija dovanojo ry
žių ir atsiuntė žinovus Išmoky
ti krašte ryžius auginti.

Lenkijos geologai ne tik da
ro tyrimus, bet valdo Fria bo- 
ksito įmonę, kurioje vyrauja 
amerikiečių kapitalas. Rytinė 
Vokietija Gvinėjai pastatė di
delę spaustuvę.

Gvinėjos mini3teris pirminin
kas Seku Ture ne komunistas, 
tačiau bejėgis atsispirti ben
dradarbiams, kurių dauguma 
apsisprendę komunistai. Jie 
pasirinko kelią į Rusiją, nes ir 
būdami ne komunistai, iš va

kariečių vargu būtų 
reikalingos paramos.

sulaukę

duodami įspūdžiai iš J. Stuko at
silankymo Lietuvoje. Giliai įspū
dinga fiuotrauka senuko vysk. 
Matulionio, atšventusio 60 metų 
kunigystės sukaktį.

Dr. J. Daugi

G h ana
Sovietai greitai įsigalėjo 

Ghanoje. Jie kasmet perka 30,- 
000 to. kakavos ir pasižadėjo 
1961 m. perkamąjį kiekį padi
dinti. Šiuo metu daromi pasi
tarimai dėl eilės įmonių pasta
tymo. Sovietai yra linkę pasta
tyti plieno liejyklą, žibalo va
lyklą, keletą audyklų bei ce
mento-įmonę. Lenkijos inžinie
riai organizuoja gamybinius 
kooperatyvus: pluoštui ir me
džiui apdirbti. Cekop, valstybi
nė įmonė, pasirašė sutartį su 
Ghanos vyriausybe pastatyti 6 
skerdyklas, 3 chemijos įmones,
1 keramikos įmonę bei įrengti 
6 valgyklas.

Rytinės Vokietijos prekybinė 
delegacija lanko Afrikos nau
jąsias valstybes. Ji pasirašė su 
Ghano prekybos sutartį įvežįti 
siuvamąsias mašinas, įrankius 

! ir eilę kitų reikmenų.
Visuotinis planai

Maskvos vadovaujamos ko
munistinės valstybės palaips
niui siekia įsigalėti Afrikoje. 
Anksčiau aptartieji veiklos bū
dai ir čia paminėtos ūkinės po
litikos priemonės tesudaro ben
drojo plano kaikurias gaires.

Sovietų Mokslo Akademijos 
Etnografijos Institutas jau 
ėmėsi darbo tirti Afrikos tau
tų ir genčių istoriją, etnografi
ją ir kultūrą. Kai kurių kalbų: 
svahili, bamntu ir hausa išlei
džiami žodynai. Tuo pat metu 
Maskva jau daro žygius, kad 
Gvinėjos mokykloje būtų įves
ta rusų kalba vieton anglų kal
bos.

Rusai turi nugalėti eilę kliū
čių. Afrikoje galima susikalbė
ti tik angliškai ir prancūziškai. 
Todėl jie turi siųsti šias kal
bas mokančius iki vietiniai iš
moks rusiškai kalbėti.

Tuo pat metu, kai rusai de
da dideles pastangas Afrikoje 
įsigalėti, vakariečiuose vyrau- 

! ja sąmyšis ir susirūpinimas
dėl ateities. Ateinančiais keliais' 
metais Afrikoje bus 30 valsty
bių, kurios pataps Jungtinių 
Tautų nariais. Kas nutiks Jung
tinėse Tautose, kai jų daugu
ma pakels rankas prieš vakarie 
čius?

Apvesdink savo sūnų ka
da nori, ištekink dukterį kada 
gali. —B. Frankliif

— Tėvo diena Amerikoj pra
dėta švęsti 1908 m.

KATANGOS TURTAI
Katanga yra beveik Prancū

zijos -didumo. Gyventojai tik 
truputį prašoka pusantro mili
jono. Baltieji sudaro 34,000. 
Žmonių masės priklauso prie 
bantu negrų.

Žemėg turtai: Uranas (di
džiausias pasaulio producen- 
tas), Kobaltas (80% pasaulinės 
gamybos), Deimantai (90%' pa
saulines gamybos) Varis 
(270,000 t. per metus), toliau 
Cinkas, Kadmiumas, Manganas, 
Wolframas, Anglis, Auksas, 
daugybe mineralų ir tt.

Sostinė Elizabethville 170,000 
gyventojų. Geležinkelių tinklas 
yra gana retas. Elizabethville 
turi geležinkelio ryšį su Angola,

yra dar keletas geležinkelių. 
Katangos kaimynai: Portu

galų Angola iš vakarų, Kasai 
ir Kivu Kongo provincijos iš 
šiaurės, Britų Tanganika iš ry
tų, Centralinė Afrika iš pietų.

Katanga — vienos negrų gru- 
pės vado vardas. Prieš 100 mė
ty jis gyveno ant Tanganikos 
ežero kranto. Katanga savo 
verda paliko visai provincijai 
Dabar šita provincija yra pa
saulio interesų centras. “Ka
tanga yra geologinis skanda
las” — šitaip Katangą apibu-

Jdino vienas Amerikos geologas. 
Katanga turi daug “atominių” 
žemės turtų, žemės turtai yra 
milžiniškos pramonės pagrin
das. Nė viena Afrikos Šalis sa-

Venecija — 122 salose
Venecija, Italijoj, labai įdo

mus pasaulio miestas savo pa
vidalu. Jis yra išsikerojęs 122 
salose ir skrodžiamas 176 ka
nalų, per kuriuos yra pertieeta 
400 tiltų, kurie laiko tas salas 
surakinę, kad tie žemės gaba
lai “neišsiplaukiotų”.

Veneciją puošia apie 150 sti
lingų rūmų ir šimtas bažnyčių 
su garsiąja Šv. Morkaus baž
nyčia. Be to, daug čia yra dirb 
tuvių: laivų, stiklo ir kt.

Kadaise Venecija buvo sa
varankiška respublika, tvarko
ma kunigaikščių. Buvo įgijusi 
daug žemių ir miestų, įsigalė
jusi jūroje.

Čia žydėjo prekyba, pramo
nė ir menas. Pats miestas jau 
XV amžiuje turėjo kuone tiek 
pat gyventojų, kiek turi dabar, 
t. y. per 200,000. O kai pateko 
austrams, nusmuko, gyventojų 
pusiau sumažėjo. Tačiau nuo 
1866 m. priklauso Italijos val
stybei ir vėl ėmė kilti. Bet vis 
vien nepasiekė tos reikšmės, 
kurią vaidino senovėje. Garsio
sios didingosios, praeities liko 
tik paminklai.

Venecija labai gražiai apra
šyta ir apdainuota. Todėl pri
siskaitę tų raštų daugelis sva
joja bent vieną gyvenime aki
mirką žvilgterėti į tą kanalų 
išraižytą miestą ir pamatyti 
savotiškus laivelius - gondolas. 
Ypač dažnai romanų skaityto
jams širdį kniečia nepasiseki
mai kunigaikščių, kurie irstėsi

4stebuklingais Venecijos kana
lais ir, saulės nudažytų gondo- 
lierių dainos liūliuojami, sva
jingomis akimis varstė gražuo 
lių širdis. Bet tai tik romane, 
tik filmų vaizduose. Gyvenimo 
tikrovė visai kita.

Šen. E. Kefauver laimėjo pir
miniuose rinkimuose Tennessee 
valstybėje prieš A. T. Taylor, ku
ris yra didelis segregacijos šali
ninkas. (UPI)

virte virė. Jeigu neatsiliepdavo, iškentėdavo, būdavo taisė, kad kiaulės neišknistų. Pilypas tokiems reika- 
labai sunku viduje audrą nutildyti. Jeigu atgal žodį, lama neturėdavo laiko. Ne kažin kiek čia tų gėlių, 
atmesdavo, pakildavo audra išorinė. Pilypas nebuvo Emilija iš svarbesnių darbų niekaip išplaukti negalėjo, 
papratęs pirmutinis nutilti. » Pribėgdama parišdavo jurginus, kad vėjas neišguldy-

, tų, apraudavo didžiąsias piktžoles, tankiai susėtus va.- 
Namas nauji, vargai seni. i Barinius žolynus kiek praretindavo ir viskas.

Akstinuose buvo kitoks darželis. Akstinuose ikito-Pavasaris buvo dosnus lietumi ir šiluma. Paskui 
sutvisko saulė.' Klemensas riekė dirvas, juodas ir slie- kios ir dienos ausdavo, kitaip sutemdavo.

Sunki buvo ir šita vasara darbais, bet saulėta,

Tęsinya
Skubėjo, sukosi Emilija, ašaras vis rankove nu

braukdama. Ir tik vionu metu išgirdo:
— Kaukšt, kaukšt, kaukšt...

Iš karto nesuprato. Paskui, atsikvošėjusi, net 
ant suolo prisėdo: taip skausmas suėmė.

— Tai mano Juzytei namelius kala... Juzytei kars
telį... Dieve, Dieve! — sudejavo Emilija.

Ir kiekvienas kaukštelėjimas jai smelkės į širdį. 
Nebeverkė, tik nutilusi, įsiklausiusi, giliai krūpčiojo 
su kiekvienu plaktuko dūžiu. Senelis kalė ant prieklė
čio, drožė, lygino iš medžio, sunėrė, pritaikė dangtelį, | 
ant baltų lentų išpaišė juodais dažais nedidelį kryžių. 
O Emilijai regėjosi, kad ji kala savo širdy, kad smeigia vinis į savo pačios krūtinę.

— Ir nuneš... Ir užkas gilioj duobėj... Dieve, Dieve galingiausias! Mano vaiką...
O reikėjo ne tik įsivaizduoti, bet ir matyti: kaip 

uždarė, užkalė, kaip įdėjo į gilią, šaltą duobę, kaip už
pylė žemėmis, kaip aplinkui stovintieji drebėjo nuo 
šalčio, o joR Juzytė vien tik balta, vasarine suknele...

Emilija sukrito po laidotuvių, sunyko. Veidai net 
gelsvai jšbalo. Pasidarė begaliniai jautri. Užteko Pily-! 
pui vieną žodį pasakyti, vieną rūstesnį, jau širdis jos

kuotas, akėjo, pureno, bėrė grūdus. Tie bematant dy- linksma dėl žadamo labai gero derliaus. Ir gale vasa- 
go, platino želmenį, užliejo lauką žalumu. Senelis Pet- ros gimė berniukas, geras ir giedras, kaip tų metų 
ronis tik saujės atskaitoj sėdėjo, papsėdamas savo gamta. Emilijai buvo nusibodę tokie vardai, kaip Pet-pypkelę; darbų didesnių jis nebeėmė i 
mintis. Jo krūtinė gargėjo dusuliu, ak} 
lyn, nosis smailėjo, žandai krito, ir pečiai rietėsi že
myn, išstatydami kuprą. Žiobuodavo lietaus dienomis, 
didelę šilimą irgi vos pakeldavo. Sąltis ištraukdavo 
kosulį, gilų ir sunkų, drebinantį visą kūną, atsimušantį 
į ausį minkštai, su daugeliu gaidų ir gaidelių. Vaikai 
taškėsi po šiltas balutes, darže sliekus gaudė, pakūdrėj 
stebėjo kūjagalvius ir mažus, vos išsiritusius, varliu- 
kus.

Emilija darželį taisė ir dainavo:
— Kaip gi gražus, gražus rūtelių darželis, 
pilnas jau prisėtas gražių žolynų.
Dailiai aptvėrė mano brolelis, 
užtat jam vainiką nupint ketinu.

Ji persodlnėjo razetas ir saulutes. Jai buvo sunku 
susilenkti: laukė ketvirtojo.

Dainuodama Emilija svajojo apie' jaunų dienų 
darželį. Ten tikrai buvo tvorą brolis tvėręs. Alfonsas. 
Vieną vasarą, kaip toje dainoj, „dailiai aptvėrė”, bal
tomis, tik nutašytomis ir nulygintomis lentelėmis, net 
vartukus iš galo įtaisė, čia tvora buvo išvartyta, se
na, vietomis išlaužyta. Po karo senis Petronis kiek ap-

rankas, nei į riukas, Juozukas, Antanukas, Jonukas... Ji išrinko sa- 
i- '•akys lindo vis gi-'vo rubuiliui kunigaikščio vardą Kęstutis. Mėgdavo jį 

kalbinti. Jis, vos atmerkė savo pusakliai uždarytas, lyg 
kačiuko, akis, vos atsičiulpė pilna burna motinos pieno, 
ėmė šypsotis, kaip nė vienas vaikas nesišypsojo. Ir 
Emilijai patiko tarti šitą vardą: Kęstutis. Skambėjo 
naujai. Net lyg šviesiau troboj darydavos, šitą vaiką šaukiant.

— Kęstuti, dar pasijuok! Kęstuti, nesispardyk! 
Kęstuti, valgyk! Kęstuti, juokdarėli tu! Kaip tu moki rankutėm žaisti!

Mylėjo Kęstutį ir vaikai. Petriukas visus savo 
žaidimus užmiršdavo, kai Kęstutis nubudęs imdavo 
čiulbėti. Berniukas išstovėdavo užlandas prie broliuko 
lopšio, tik jį stebėdamas, kalbindamas, jo rankutes pa
liesdamas. Barbutė vaikščiodavo aplink, lopšio įsika
binusi, nustebusiomis akimis, kad yra už ją mažesnis 
žmogus. Kai visi nebegalėdavo atsigrožėti, atsidžiaug
ti Kęstučiu, kai be galo jį kalbindavo, kartodavo jo 
garsus, juokdavosi su juo, Barbutė užpykdavo. Nutvė
rusi mesdavo mažo broliuko bonkutę žemėn arba kris
davo pati ir apardydavosi. Jeigu niekas į ją nekreip
davo dėmesio, tada, paverkusi, patrynusi kumštukais 
akis, prisitaikydavo prie motinos ir prašydavosi:

Bus daugiau
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IR UŽ MŪSŲ TAUTOS GYVYBĘ!

MEČYS MUSTEIKIS, Vokietija 

Mūsų specialus korespondentas

Lietuvių grupės Pasaulinia- gyvybė ir mūsų kiekvieno in- 
me Eucharistiniame Kongrese dividualiai gyvybė”.
programa sklandžiai įsilieja į 
bendrąją kongreso programą, į 
bendrą dvasią, tačiau ji turi ir 
savo grynai tautinį bruožą, pa-

Lietuviškas tautines vėliavas 
pamatysi iš tolo

Pažvelkime truputį į visą tą
liečia ir iškelia mūsų tautos di- aplinką, kur lietuvių grupė yra 
džiuosius rūpesčius, jos kan- susispietusi, ir kokia pasireiš- 
čią, troškimus viltis ir kita. Ši- kia tjen nuotaika.
tai yra ryšku jau nuo pirmo
sios kongreso dienos.

Kodėl lietuviai kitados 
Kražiuos savo gyvybėmis gynė 

Švenčiausiąjį?

Atvykus į Miuncheną, mūsų 
mintis greitai patraukia noras 
kuogreičiau pamatyti lietuvių 
būstinę Eucharistiniame Kon
grese. Kažin, ar ji taip pat pa
sipuošusi? Ar atpažinsime iš iš-

Pasaulinio Eucharistinio Kan j orė8i kad čia gyvena lietuviai? 
greso Lietuvių Grupės Komi- Ar neapsivilsime? Ne, neapsi- 
tetą sudaro: vysk. V. Brizgys vylėme' Eidamas nuo Marijos
— pirmininkas, prel. L. Tulaba aikštės į Jokūbo aikštę, jau iš
— I vicepirmininkas, T. Alf. tolo pamatysi didelę (kokių 
Bernatonis — H vicepirminin-j penkių metrų Ūgio) vėliavą, 
kas, kun. dr. Jt. Aviža — sek-, lengvai plevėsuojančią prie nau 
retorius, kun. J _
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doe, Italijos, Prancūzijos, An- Arkiv. J. Gavvlina visgi neat-) teikimų žmonės ir spauda skel-
glijos, Aihtralijos ir daugiau
siai, žinoma, iš Vokietijos.
Draugo redaktoriaus kun. V.
Bagdanavičiaus (vadovaujama buvo jam paruoštos geros pa-
ekskursija lėktuvu iš Chięagos talpos...

vyko į lietuvių būstinę ir nie- bė, kad Oberammergauo Kris- 
ko apie tai nepranešė, nors, jo taus Kančios 
pageidavimu, lietuvių būstinėj

— Iždininkas.

Prez. Eisenhoweris pasiryžęs 
gerai sulošti golfą New Port, R. 

- I., su vietos Prekybos Rūmų pir-lautkevičius jaį pastatyto Seserų Vargdie- mininku. (UPI)

atskrido rugpiūčio 1 d. nak
tį, tik gaila, kad kelionių biu
ras, turbūt, jiems iškirto nema 
lonų pokštą: nakvynes — vieš
butį jiems parūpino ne Miun
chene, bet apie 40 km. atstu 
nuo Miuncheno, mažam mies
tely Erdinge. Iš čia jie turi į 
Miuncheną kasdien važinėti...

Kiek čia daug dabar tarpu
savio kalbų, kalbelių; kalba, 
kalba žmonės tarpusavy ir vis 
negali atsikalbėti. Ko gi ir ste
bėtis, juk daugelis pažįstamų 
nesimatė jau keliolika metų, o 
čia gavo progą susitikti!

Daug žymių vardų 
Vysk. V. Brizgys, lydimas 

Šv. Kazimiero kolegijos Romo
je rektoriaus prel. L. Tulabos, 
monsinjoro Kl. Razmino ir kun. 
A. Jonušo, į Miuncheną atvyko 
jau liepos 30 d. Liepos 31 d. 
vysk. Brizgys su prel. Tulaba

Liepos 30—31 dienomis kon
greso dalyviai — ateitininkai 
dalyvavo Pax Romana posė
džiuose, kurie vyko Eucharis
tinio Kongreso rėmuose Miun- 

į cheno užsieniečių susitikimo na-Imuose.
Rugp. 1 d. lietuvių grupė 

kongrese neturėjo savo pro
gramos, nes beveik visi daly
viai bendroje ekskursijoje au
tobusais buvo iš Miuncheno nu
vykę į Oberammergau pasižiū
rėti Kristaus Kančios vaidini
mų. Kartu dalyvavo ir kun. V. 
Bagdanavičiaus, MIC, grupė, 
tik ką atvykusi iš J. A. Vals-I 
tybių. Vaidinimas užtruko vi-' 
są dieną, visiems paliko labai j 
gilų įspūdį, visi patenkinti, 
nors toji diena buvo labai lie
tinga. Iš viso lietuvių šiuose 
vaidinimuose dalyvavo jau apie

vaidinimai esą 
antisemitiški, buvo reiškiami 
protestai ir pet reikalaujama 
pakeisti vaidinimo tekstą. Ta
čiau Oberammergauo vaidini
mų direkcija triukšmautojus 
nutildė, paskelbdama, kad ji 
yra gavusi iš Miuncheno arkiv. 
kardinolo Wendelio “Missio 
cananica” (specialią Katalikų 
Bažnyčios aprobatą) ir tai esą 
garantija, kad ten nėra jokio 
antisemitizmo.

iii Daina co
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• Televizijos • KjmUjsI,
• t-'uoogrural • Plokštelės,
• Kkklrlulal virtuvė* prit*(*lsed
• Klektr. kUknMlžlnl.
• KsAoniuslus uuudnėlės
• Itadljn Ir TV lemputės,
• Visokius antenos,
• I isterijos • Balys,
• Vėsintuvai — VėdlutuveU,
• Elektros lemputės

PARDAVIMAS-TAISYMAS

3321 S. Halsted St-CLV5665 
[Ai d. 19 -6. pirm.- keti. 9-9. Semt e K.J

Teko patirti, kad minėtus 'J-'” . ....
Kristaus Kančios vaidinimus l,a“lUS ,r *ar*'
specialiai Draugui aprašys vie
nas mūsų žymus kritikas. 
Miunchenas, 1960. VUI. 2.

parduoda 
TONY BALAS— H E 4-8200

TONY PIET PONTIAC 
6617 S. Western, Chicago 36, DI.

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokio baldai

S

nių vienuolyno ir Šv. Jokūbo'Pirmąją kongreso dieną — bažnyčio, kampo, prie pat Jo- deliai3- literatūra ir kt. vaiz- 
liepo3 31 — lietuviai laisvai kf]bo aikStės. Iš karto pasijun- duojamas minėtų tautų katali- 
dalyvavo bendrosiose kongreso patekęs lyg į Lietuvą tauti- kų gyvenimas praeityje ir da- 
iškilmėse, tik vakare oficialiai nės šventės metu. Aplinkui tau bar- Visuose tuo3e kraštuose 
,pradėjo įr savosios grupės pro tinę vėliavą daugelyje langų ža- katalikų tėra 60,000). Salės

250 žmonių. •ir kt. dalyvavo aukštųjų sve- j Dėi šių vaidinimil Vokietijo- 
čių tarpe, sutinkant popiežiš- je §įaįs metais buvo kilę nema-’ 

legatą Marijos aikštėje triukšmo. Tam tikrų nusi-prie rotušės. Taip pat jau nuo _ ____ .
kongreso pradžios dalyvauja 
prel. L. Mendelis iš Baltimorės,

Ii vainikai' raudonų vėliavėlių priešakyje, palubėje, ištiesta kun. dr. P. Brazys, kun. dr. J. Į 
ilga juosta su įrašu (vokiečių Vaišnora, Lietuvių Saleziečių Į 

gimnazijos direktorius kun. dr.
S. Petraitis, Italijos PLB pirm.

mas. kad greitai patekai savų- ■,u,,u I kun’ V- T. A. Ber-
ių tarpan. Vienas namas prie-i žodžta0- i na,onis- kun' dr Gronia’ T' dr'v. • tt *• • a ♦ X*. . • ♦ • * «• « . • - V. Gidžiūnas, kun. dr. V. Bal-1smgoje Unterei Anger gatves i Lietuviai patenkinti patogiomis .
pusėje pasipuošęs net dviem | patalpomis kun; dr £ ^^kas, -
tautinėm vėliavom ir taip pat - . . .. . „. . .. kun' Namaitis i Anglijos ir j
daugybe vainikų raudonam fo- . T°kl°Je *P f J eilė kitų žymių dvasiškių. Be

temą “už pasaulio gyvybę”, ir ne _ tai kun dr. J. Avižos gv-' f P".‘ S?1' į." H*®8 t0, inZ‘ J- Danauskas iš Ar-1kad mes, lietuviai, drauge pri- ,vonamas namafi. Bet Siuo " Tautkevicus. veda nau gentines, dr. G. Valančius iš
jungiame intenciją ir “už mūsų tu mes Bkubame į patalpas, <ltVy 08 ’^»lstraci^- Kos Angeles, dr. J. Grimus su (
tautos gyvybę”. Jei iširatume ten> kur plevėsuoja didžioji J™3 ? nuolatos PUna' žmona- dr- V- Šmulkštys su WdeIl8 p^nkima-s rakandų, pi-1iš mūsų tikėjimo Svč. Sakra- trispalvė Jis suteikia pirmuosius patari- žmona, žurn. J. Damauskas iš gių Ir brangių už žemesnes kai
menę, tai mūsų tikėjimas lik- ' mus> nuiod° kambarius. V^si Prancūzijos, dr. P. Karvelis, J. kaiP kitur« ant ,enKv^
tų tuščias be gyvybės nes tik 'T,isų vė,’avO8 Presuoja tarp lietuviai apgyvendinti vienoje Kairys ir daug kitų žymių ave-
Svč. Sakramente yna’ tikroji skandinaviškųjų vietoje šiuose naujai ir moder- fiių. Iš J. A. V. yra jau atvykęs
gyvybė. Kur nėra Švenčiausio- < Prie įėjimo — Unterer An- Pastatytuose^ namuose su Vyčių dvasios vadas kun. Kon- .... - T* - tautas su 34 vyčiais; liepos 31

d. jau dalyvavo Oberammer-

gramą — pamaldomis Šv. Jo
kūbo bažnyčioje, 7-tą vai. v. 
Čia iškilmingas šv. mišias lai
kė T. A. Bernatonis, Lietuvių 
Sielovados direktorius Vokie
tijoj, o pamokslą pasakė kun. 
dr. J. Vaišnora, MIC, iš Ro
mos.

Kun. Vaišnora pamoksle iš
kėlė Šio kongreso pagrindinę

fone. Tai čia yra lietuvių gy
venvietė. Apima, džiugi šventiška nuotaika ir malonus jaus nuo Komos, bet arti mūsų širdies” (Šv. Tėvo Jono XXIII 

žodžiai).

kalba): “šiaurės kraštai yra

U

BUDRIK’S
FURNITURE

jo. ten nėra ir gyvybė?, nėra ger 2 - randame didelį ako- įrengimais. Užsu-
Kristaus. Kitados, per Kražių ninga įrašų'lietuvių ir vokiečių ame I e etą am ų. visur 
skerdynes, lietuviai jau goriau kolba, kad čia yra apsistojusi nuostabi ?vara' tvarkingumas gau Kristaus Kančios vaidini- ir išvidinė šiluma. Apsistoję muose, het J lietuvių grupėsšiai suprato Švč. Sakramento Pasaulinio Eucharistinio Kon- 
reikšmę ir todėl neleido jo iš- greso lietuvių grupė, žengiame tautiečiai džiaugiasi patalpų j programą įsijungia tik nuo
nešti iš bažnyčios, nes ir baž-' į vidų ir atsirandame kelių au- Pu^umu* ru poilsiu u kad rugpiūčio 3 d. — iki tol turi
nyčia be šfvč. Sakramento bū- kštų namo didelėje modernioje a 1 v*etojo. iš čia savo iš anksto pramatytų išvy-
tų buvusi tuščia, be gyvybės, laiptų salėje - prieangyje. Pa- artl paalek,i visi ’svarbiausieji | kų.
Ir šiandien tas pat^i Lietuvos iubėje prie visų keturių sienų ongr-sf. paren.imai, geležin- lenkų arkivyskupas neatvyko.
pavergėjas nori išpiešti iš mū- kabo daugybė vėliavų. Tai šiau I 
sų viso krašto Švenčiausiąjį, rėš tautų — Suomijos, Norvc- 
tačiau tauta jį gina su nema- gijos, Švedijos, Danijos ir Is- 
žesniu pasiaukojimu, ir kol ji landijos vėliavos. Kaip džiugu, 
gins, tol ji bus su Kristumi, tol kai tarp šių tautų vėliavų pa- 
ji bus gyva. Pabaigoje kun., mat.ai ir dvi lietuvių tautines 
dr. J. Vaišnora pasakė, kad ir vėliavas (šiuose namuose nuo 
Pasauliniame Eucharistiniame« VTI. 29. iki VIII. 8. vyksta mi- 
Kongrcse, “mes pagerbiame nėtų tautų paroda, pavadinta 
Eucharistinį Kristų, kuris yra “Šiaurės Bažnyčia”, kurioje 
pasaulio gyvybė, mūsų tautos žemėlapiais, nuotraukomis, mo-

kelio stotis ir kt.I
Svečiai, sveteliai iš viso 

pasaulio
Didžioji dalis maldininkų jau 

pirmąją kongreso dieną suva
žiavo j čia iš visų pasaulio 
kraštų: iš Australijos, Argen
tinos, J. A. Valstybių, Kana-

Rugp. 3 d. lietuvių būstinėje 
apsistoja Marijonų Kongregaci
jos generolas Tėvas Škutans, 
didelis lietuvių bičiulis.

Smart And Thrifty

kėjimų.
2 šmotų Parlor setas nuo $88.50

iki ...................................... $350.00
3 šmotų Sectional Parlor

setas nuo ......................... $148.50
3 šmotų Miegamojo kambario

setai nuo ......................... /98.50
4 šmotų Miegamojo kambario

setas nuo .................... $147.50
5 šmotų Dinette setai nuo $38.50
9x12 karpetai nuo ........... $39.50

Minkštos kėdės, Matracai, Šal
dytuvai. Dulkių valytuvai, Gasi- 
niai pečiai, Skalbiamos mašinos, 
Televizijos, Radios.

BUDRIK FURNITURE
3241 So. Halsted Street
telei. Cfllumet 5-7237

Atdara pirmadieniais ir ketvir
tadieniais iki 9 vai. vakaro.

Vasarą sekmadieniais uždaryta.
R a d i o programa iš stoties 

WHFC, 1450 kil. sekmadieniais 
nuo 2:19 iki 3 vai. po pietų.

Easy Crochet Gifts!

1909 INSUUD
#r lo ,A/Knė ••• 1960

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO

BENDROVĖJE 

Turtas i- ^75,000,000.00

Atsargos Fondos #6,500.000:00

* -IiiMin Mackiewich, Chairman of the Bearei 
z Jir tin Ma*«kiewleh .Ir.. Presldent

t

■ FREE P&RKIN6

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAtlON 

OF CHICAGO • 
4197 ARCHER AVI., CHICAGO 37 

RHONIs Vlrginlo 7-1141

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

A
* trsrr-. irau**"*; •'•'•••T/* ’-H *.

32frN
Mi I' Iriioilb Ilki Ir "'iėwln< kit’1 - viiiiittVo. 320. \ vrfl ni'gTl: ihgMtilnl iMFUOti
Siųskite 26c kartu su ussakymu 

I Milo ailreeii —

HRAIUAH l'ATTKKN DKPT.
4646 SSrrt Htreet

Ckfoagn M. IIHnoto
Uraltreniam pristatymui pridėkit* 

dar loc persiuntimui — first olasa

i is.trtikcljo* kuip 
llris

M 1491
10-20

W|fw Mtw
PHOTO-GUlOr

ikingVHi p ienu urna ynkn' lf

\«». (ĮSI u f'HOTO-OUIHB Ins
trukcijom (angių kalba), popierinę 
Iflkarpų galite gauti Mų dtdt.liį — 
Slx.»: 10, 12, 14, 16, 18, 20, Per
Krūtinę 81 Iki 40. Hlze 12, per Itrfi 
tinę 82. reikln t slardu 3 5-oolilį 
nie,|/.i.i<oa

Slijeklte _:tf,e kariu au uiMukymu
Pažymėkite kokio dydžio.

' OltAlt.As FAn t.KM 0KPT 
»»46 We« sard Utreet

OkM«o M. lllinoU

k h ____ prtdSklt*
dar po lOo ui kiekviena likarps per
siuntimui — flret oiaaa

$9995 Už abi
F. A RAUDONIS ir N. BERTULIS, Savininkai ,

ROOSEVELT FURNITURE CO i
2310 West Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711 1
Atdara pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9-9 vai., kitomis dienomis 9-6. J 

Liepos Ir rugp. mėnesiais sekmai], uždaryta 1

f
TAUPYKIT TEN, KUR MOKAMAS AUKA. DIVIDENDAS

Ant visu tau- C" 
pymo sjpi-tij \

4^ MIDLAND
'SAVINOS « LOAN 

ASSOCIATION

U
Ant Bonus 

Į Iškalti,

5%

4031 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL 
7h»a«: LA 1-4714

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

AlJOt-ST SALDl'RAS, Prezidentas

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

FRANK S Television and Radio, Ine.
SALE8 ft SERVICE Sav. P. Keršis, P. Endzelis, J. Bendoraitis
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PRISTATOM 
Visokių RAšlų 
STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Pre*.
303D So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Prtataty tną Teikiame Nemokamai 

— ★ —
Baltinė atidara kasdien nuo S vai. 
ryto Iki b vai. vakaro ir fceUtadte 

ntais Iki > vai. p. p.

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas FRontler 6-"882

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ Z

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.006.00
Paskolos ant namų nuo vieno Iki dvidešimties metų •— 

lengvais mėnesiniais atmnkėjHnais.

BRIGIITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 8-8248
VALANDOS: Keisdlen nuo 9 Iki 4-80. Ketvirtadieniais 9 Ik, 8 y. rak 

TreCIadlenlAt. uždaryta

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI

I SAVINOS
Pasinaudokite sekančiais mūsų pativiinvl* 
mals: Nariams veltui Kkeičiame čekitat Duo
dame Money Orderius — čekius šėmos M- 
loms apmokėti. A (Miratulžiame taupymih sky
rius. Kalėdų Ir vakarijų skyriai. Ankšti di
videndai. JaununIPims kolegijom honų sky
rius. Nemokamas parkinlmam. Saugios Vkultų 
dėžutės. Depozltavimas naktį.- Organimei 
joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
kitų naudingų patarnavimų.

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

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį-nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o žežtadienį nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų.” ... I | I I ■ « II——■ I. I I .11. II ■ I ■■ ■ II .1 I 
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UŽDARYTAS PASKUTINYSIS ,
VIENUOLYNAS LATVIJOJE

AL. OIMANTAS

Spaudoje jau buvo keliomis 
eilutėmis paminėtas paskuti
niojo katalikų vienuolyno Pa- 
baltyje uždarymo faktas, ku
ris čia Vakaruose iššaukė su
prantamą nusistebėjimą, nes 
buvo galvota, kad visi vienuo
lynai ten jau senokai uždaryti, 
o likę gyvi vienuoliai išvaikyti. 
Neperseniausiai amerikinėje 
spaudoje teko užtikti kiek išsa
mesnį straipsnį apie to Latvi
jos vienuolyno uždarymą, kurį 
iš Vienos paruošė Ritchie Mc- 
Ewan, savąjai North American 
Newspaper sąjungai.

Rašiny patvirtinama anks
tesnė, žinia apie domininkonių 
seserų vienuolyno Aglonoje, 
Latvijoje, uždarymą. Seserų li
kimas nežinomas, bet viena ži-2nutė iš ten, gauta dar gegužės 
mėn., teigė, jog jų tolimesnis 
gyvenimas vargingas ir neaiš
kus. Visos kentė maisto stoką 
ir daugiau pusės turėjo tuber
kuliozę.
Atimta vienuolyno nuosavybė

Vienuolyno nuosavybė buvo 
nacionalizuota Il-ojo karo pa
baigoje, ir seserys priklausė iš
imtinai nuo tikinčiųjų malonės 
ir duosnumo. Vėliau, vietiniai 
autoritetai uždraudė gyvento
jams tiekti mais’ą ir kitokią 
pagalbą vienuolynui. Prieš pat 
vienuolyno oficialų uždarymą 
artimiausiai mašinų-traktorių 
stočiai buvo pavesta panaudoti 
traktorius ir išgriauti vienuo
lyno Kalvarijas, kurios vedė į 
pagrindinį vienuolyno pastatą. 
Tuo būdu Kryžiaus Kelių sto
tys ir visos figūros buvo išnie
kintos ir sunaikintos vietoje.

Straipsny sakoma, kad tas 
vienuolyno uždarymas tėra tik 
sovietinės akcijos prieš Kata
likų Bažnyčią, paspartinimas,

kuris yra suintensyvintas Pa
baltijo valstybėse. Esą, komu
nistai stengiasi iš paskutinių
jų sugriauti Katalikų Bažny
čios Pabaltijy pagrindus, kurie 
yra pakankamai stiprūs giliai 
religingose Pabaltijo tautose.

Dar pereitų metų lapkričio 
mėn. sovietinis ofięiožas “Iz- 
vestija” skundėsi, kad Latvijo
je religiniai vadovai atima vi
są iniciatyvą iš komunistų, gir 
di, “dvasiškiems tėvams geriau 
sekėsi, kaip miesto tėvams”.

Suvaržyta Bažnyčia fa* 
Lietuvoje

Bent kiek ryškesnių žinių, 
liečiančių religinį gyvenimą 
Lietuvoje, tame straipsnyje ne
teko užtikti. Bet, atskiros ir 
kitais keliais mus pasiekusios 
žinios teigia (ir tai nebūtų nie 
ko naujo), kad ir ten religinis 
gyvensimas bandomas slopinti 
visais galiniais būdais. Bažny

čios apdėtos dideliais mokės-, 
čiais, neleidžiama jokia organi- ■ 
zacinė veikla. Kunigija labai 
suvaržyta. Bet, aplamai žvel
giant, tikintieji stengiasi atlik
ti savąsias pareigas nuoširdžiai 
ir savųjų galimybių ribose. At
vykėliai iš anapus pasakoja, 
kad žmonių religingumas yra 
gyvas ir gilus, gal ne tiek iš
viršiniai matomas, kiek jaučia
mas ir pergyvenamas savo šir
dyse. Kai kurie tarnautojai, ku 
riems tarnybos pareigos nelei
džia viešai rodytis bažnyčioje, 
bet kurie, nori gauti sakramen 
tus, visvien randa ir laiko ir 
noro viską sutvarkyti tuo me
tu, kai nestebi visą matančios 
akys... i . •

Ir savieji iš ten ir svetimieji, 
kurie tik lankėsi Lietuvoje ir 
turėjo progą bent trumpai pa
sikalbėti su pasauliečiais ir 
dvasiškiais, visi teigia, kad Lie
tuvos Katalkų Bažnyčia giliai 
pergyvena santykių neturėjimą 
su centru — Roma. Jie, regis, 
tikisi, kad /kokiais nors būdais 
tie santykiai susitvarkys ir bus 
turimas bent minimalus, bet 
nuolatinis ryšys su Vatikanu.

“Tėvynės Balse” ar mūsų pro
gresyviųjų spaudoje šiame 
krašte kartkartėmis pasirodo , 
viena kita žinutė ar net ir 
straipsnelis apie religinę padė
tį sovietinamame krašte. Žino
ma, ten labai gražiai rašoma, 
talpinami pasikalbėjimai su 
Lietuvos bažnytinės hierarchi
jos atstovais, spausdinamos 
nuotraukos . Bandoma įrodyti, 
kad religija ten turi visišką lai
svę. Bet kodėl Lietuvos vysku
pams neleidžiama atvykti Ro
mon ir atlikti jiems privalomus 
prisistatymus bažnytinėse įs
taigose ? Kodėl neleidžiamas 
bent vienas religinės minties 
laikraštis, žurnalas? Ne koks 
politinis, ne koks antikomunis- 

! tinis, bet grynai religinis reika
lus svarstąs leidinys? Kodėl 
trūksta maldaknygių, religinių 
ženklų? Jei ten neįmanoma to 
parūpinti, kodėl neleidžiama 
įsivežti iš užsienio?

Tai vis klausimai, kurių ne
atsakius, sunku, labai sunku 
bus bet ką įtikinti religijos lai
sve Lietuvoje ir kituose sovie
tiniuose kraštuose.

AMERIKOS KVIEČIAI IR 
RUSIŠKA DUONA

Amerika atsilikusiems kraš
tams duoda didelę paramą. Ru
sijos parama atsilikusiems kraš 
tams toli atsilieka. Rusų para
ma pirmiausia turi propagandi
nį uždavinį. Rusams rūpi poli
tinis paramos efektas. Politi
niams tikslams rusai nesigaili 
pinigų: atsilikusiems kraštams 
jie siūlo ilgalaikių paskolų. Sąs
kaitas be abejo apmoka rusų 
darbo vergai. Pagelba atsili
kusiems kraštams spiria rusą 
suveržti savo diržą. Šituo at
žvilgiu rusai praneša Vakarus. 
Rusai sugeba atsilikusiuose 
kraštuose savo maža pagelba 
vaidinti didelį geradarį: esą pa
geltos galima laukti tik iš Ru
sijos ir satelitų.

Vakarai duoda didelę, bet ty
lią pagelbą. Tik speciali spauda, 
kuri mažai pasiekia viešumą, 
patiekia apyskaitas. Rusai sa
vo menką pagelbą ištriūbija po 
visą pasaulį. Vakarams trūks
ta propagandos.

Tagelba yra ne tik materiali
nis, bet ir psichologinis reika
las. Mažą Vakarų propagandą 
rodo vienas faktas iš Afganis

tano. Ameriką į Afganistaną 
investavo dideles sumas pinigų. 
Be to, kiekvienais metais Ame
rika Afganistanui duoda daug 
kviečių. Bet ir -rusai remia Af
ganistaną. Rusai Kabule įstei
gė didelę kepyklą ir iš Ameri
kos kviečių kepa duoną Afga
nistano gyventojams. Afganis
tanas šitą duoną iš Amerikos 
kviečių vadina “rusų duona”. 
Neseniai šitas kepyklas aplan
kė įvairios delegacijos. Foto
grafavę ant kepaliukų duonos 
užklijuotas rusiškas etiketes. 
Taip atrodo rusų pagelba atsili
kusiems kraštams.

V. L.

> Technikos žodis
Naujame, ką tik pasirodžiu

siame, “Technikos žodžio” nu
meryje 3(64), 1960, atsispinda 
mūsų inžinierių profesinė vei
kla ir susidomėjimo' srytys. 
Viršelyje parodyta branduoli
nės reakcijos nuotrauka. Ypa
tingo dėmesio verti du straips
niai. Kostas Burba vedamąja- 
me straipsnyje “Atomų skaldy- 
tuvai” lengva ir kiekvienam su
prantama kalba supažindina 
skaitytoją su sudėtingomis

branduolinės fizikos problemo
mis ir skaldytuvų statyba. Jo 
straipsnis persunktas filosofi
nėmis pastabomis ir paremtas 
naujausiais daviniais. Vytautas 
Petraitis straipsnyje “Atominės 
energijos pažanga” išsamiai ap 
žvelgia atominės energijos pri
taikymą jėgainių statyboje. Be 
to, šiame numeryje yra visa ei
lė kitų įdomių straipsnių, žinu
čių ir iliustracijų.

T. Ž. yra dvimėnesinis žurna 
j las, įsteigtas 1951 m., leidžia
mas ALIAS Chicagos Skyriaus 
Spaudos Sekcijos, redaguoja
mas komisijos, 4241 S. Maple- 
wood Avė., Chicago 32, III. Pas
tarąjį numerį redagavo V. Pa- 
vilčius, nuolatįnis techniškas
redaktorius yra J. Slabokas.

B.

Diplomatas tai žmogus, ku
ris išanksto gali nusakyti, kas 
įvyks, ir vėliau jis gali visiškai 
patikimais žodžiais išaiškinti, 
kodėl taip neįvyko

_ H. Queille

Dar niekad nebuvo tikrai di
delio žmogaus, kuris drauge ne
būtų tikrai dorovingas. ,

— B. Krankliu

OFFICIAL PUBLIOATION

NOTICE OF PIOPOSED FEBMANENT IMPBOVEMENTS 
tfl MENTAL NEALTN AND DTNER N1BLJC VELFAREINSTITUTMM 

OWNEB BY TBIS STATE ACT AND BOND JSSUE
Voters at the November S, 1900, general eleotion wlU be afforded 

tbe opportunlty to vote on a propoaal for a bond tssue whlch Is eeaontl- 
ally as followst Shall the State of Illinois borrov $1(0.000,000 for a 
buildlng program 1b order to relleve ovorcrovdod oondttlona at the 
State owned mental health and other pu bite velfaro lnetltutlonsT

The detalled provtslons are oontalned ln a law vhleh was passed 
by a two-thlrde vote of the General Assembly and approved by the 
Governor. The textuof the act ie publlshed belov, as reąulred by the 
State conetltutlon. The followlng 8tatement and Suggestlons hae been 
prepared to aRford a proper understandiag of the propoeltlon to be 
voted on.

lllllllllllllllllllltllllllIIIIIlllllllllllllllm III

PRANEŠIMAS
LAIVAS “EAGLE” ant Delavan 

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

Dutch Mill, Hiavvatha,
Huąo, Swedish Village

IIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:30 iki*2:00 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, 8o. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
Draugas.

STATEMENT ANO BUGGE8TIONS

Soope of the Building Prograna Proceeds of ths bond lasus are to 
be ueed for maklng permanent Improvements at mental health and 
ether publlo velfare lnstltutlons ovned by the State of lillnola

The term "permanent Improvements" ls deflned ln 8eotton I of the 
act and lncludee aoqulsltlon of land aa veli as the eonstructlon, en
iargement, and rehabilltatton of bulldlnge (Fu t u re General AseembUee 
vili determlne vhat speciflo Improvements are to be m adė.)

Term, Interest, and Sale of Bonds, The bonds are to be fully re- 
tlred Vlthln 28 years Of Issiie, and they are to bear 4 per cent annual 
Interest. They are to be sold, after nevspaper advertlatng, to the 
“hlgheat and beet btdder, for not lees thaa thetr par value, upon 
eealed blda"

Payments to be Mada. Payments on the principai and Interest of 
the bonds arė to be madė, as they become du e, from a Public Welfars 
Bulldlng Bond Rettrement and Interest Fund ln ths State trsasury, •• 
provlded ln 8ectlon 8 of the act

ln order that thls Bond Fund oontaln sufflclent monoys to meet 
the reąulred payments, the General Aseembly ls authorlsed to dlreot the 
transfer, from tlme to tlme, of State funda from the General Revenue 
Fund to thle Bond Fund. The General Revenue Fund ls aupported by 
a major portlon of the tas revsnues of ths Stata If the General Ae
sembly should fall to dlrect auch transfers of funda, then Seotlon 0 
of the Act vhich levles a property tax u po n all real and personai 
property ln thls State subject to taxation, vili be ln full force and 
effect The proceeds of thls tax, If levled. shall be paid Into thls Bond 
Fund for the purpose of maklng payment of ths principai of and In
terest on the bonds. However, If sufflclent money has been trsnsferred 
from the General Revenue Fund to thls Bond Fund to meet the re
ti ui red payments, then no tax levy vili be necessary and none vili be 
made.

Referendum Reąuirement The act provtdlng for thls bond Issus w1M 
go Into full force and effect only If lt receives a majorlty of the votes 
cast for members of the General Aesembly at the November t, 1900, 
general eleetion. The propoeltlon 1e to be submitted on a separate 
ballot, except that where votlng maohlnee are ta ūse, šuoli maohlnee 
may be u sėd to vote u po n the propoeltlon.

The, form of ballot !■ glven below ln the text of the act (The 
ballot itself, as well as ths act should be studled now.)

Ae ueed to Ortu Act. o» ton ___ ______ _
and lncludee eonstructlon of bulkbnga. eniargement and rehabflttaMcn 
«f extotlng butldlngs. wtth flxed equipment Inetaded; preparatlon of 
planą and speclflcattone therefor; land acoirtsitlon; laadscaplr* and 
eonstructloa of stdewalks, roada, drlvetrays and parktng spaoe; and ad 
other tblngs necessary for completton of eonstructlon of t>uildi(«s and 
grounds ha connectlou therewlth.

Sectloa < Tbe Stato Treasurer may, wtth the approml of Cho 
Governor, invest and reinvest, at the exlsttng markei prtce and ln any 
event not to exceed 102% of par plue accrued Interest, any money to 
the Public Welfare Bulldlng Fund ta the State treasnry whlch. ta ths 
opinlon of the Governor oommunlcated ta vriting to the State Treas
urer, ls not needed for eurrent expendltures due or about to become 
due from such fund, ln obligatlons of tbe United States Government 
maturlng not more than one year after the date of purchase. Tbe 
coet prtce of all such obligatlons shall be oonslder^d as casb to the 
eustody of the State Treasurer and such obligatlons shall be conveyed 
at coet prtce as cash by the State Treasurer to hls successor. Tbe 
money ta the Public Welfare Bulldlng Fund ln tbe form of such obb- 
gatlons shall bs sėt up by the State Treasurer as a separate account 
of such fund and shown diatlnctly to ešery report Issued by bim m- 
gardlng fund balances.

AH eamings accrutng upon such tnvestment Shafl be paid Into the 
Publle We»£are Buildlng Bond Retlrement and Interest Fund ln tbe 
8tate treasnry. which separate fund to the State treasnry ls hereby 
created. AH of tbe moneye received from the sale or redemption of 
aneh obligatlons of tbe United States Government shall be raplaoed to 
tbe Public Welfare Bulldlng Fund.

Sectlon 8. To the ertent that funds are avaftable ta the Genersf 
Revenue Fund of the State, the General Assembly to authorlsed to 
dlrect tbe transfer. from tlme to Ūme, from the General Revenue Fund 
to the PuhHc W*elfare Bulldlng Bond Retlrement and Interest Fund of 
sufflclent money to pay the principai of and interest oo the bonds pro- 
Mded for by thls Act, ss the šame become due, and to tbe extent such 
transfer of fun<to ls authorlsed by the General Assembly for that pūr
uose, the taxee levled for tbe payment of tbe principai of and Interest 
on sald bonds as provlded by Sectloa 0 of thls Act shall be abated.

Secttou 4. Bach year. after thls Act becomes fully operative. and 
untn an of the bonds issued as provlded ta thls Act bave been retired. 
tttere to levled a dlrect annual tax upon an real and personai property 
to tMs State subject to taxaUon of such amount as shall be necessary 
and sufflcieRt to pay tbe Interest annually, ss lt shaH accrue. on aH 
bonds tosoed under the provlslons of thls Act and also to pay and dle- 
chnrge the principai of such bondB at par value. ae auch bonds fall due; 
and ths amounts of sneh dtaect annual tax shall be approprtated for 
that specMc purpose.

The proceeds of thls tax shall be paid Into tbe Public Wetfare 
MMIn< Bood Retlrement and interest Fund ln tbe State treasury.

The regulred rate of suck dlrect annual tax shall be flxed each 
year by the offlcers efaarged by wtth flxlng tbe rate for Stata 
taxes on the valuatton of real and personai property ta thls State sub- 
Jeet to taiatloa ta aecordance wlth the provlelons of tbe statutes to such 
mme- provlded. bomever, that If money has been tranaferred from the 
General Revenue Fund to the Publle Welfare Bulldlng Bond Retlre
ment and Interest Fund for the šame purpose for which sald dlreot 
annual tax to levled and tmposed then sald offlcers shaH to ftctng the 
vata ef saki dlrect annual tax mnke proper altovance to the amount 
ef aeonegr ao tranaferred ta redeetton of the tax levled under thle Sea- 
tton and the $ax tonted endar thle Sectloa akelį be ubnted to tkat

Secttoo L Tbe propoaltton of ntmeimr tbto toct ahaB totoo effeeL • 
dėbt of 9160.000.000 be contracted, bonde be Issued to that amount and 
tbe principai of sueh bonds be paid vlthln 96 years of thetr date and 
the totareet thereon be paid ae R secrues by levying and tanpostog a 
dtoect annual tas and by autbortotag the Gsneral Aseembly to transfer 
money ta the General Revenue Fund to the Publle WeMare Buildto* 
Boud Rettrement and Internet Fund therefor, MmB be submitted to the 
People of the State of nitnols at the genecal eteetton to be held on 

next after the Amt Momtoy of Novembec, A. D. IMA on h
ballot to be sutinta nntaRj to

SeeOoo «. Before the vote of tbe peopto to tadten , 
oettlon, tbe Secretary of State to autborirad and dt 
publicatlon of thle Act to be made ta at least 9 dally 
of vhleh shaH be publlshed to the City of Sprlugfleld and the 
the City of Chicago. Such pubticatlons shall be mad 
euch tlmea ae If provlded for by Sectlon 2 of “An Act to provlde t$M 
manner of propoelng amendmenta to the coneMtutam, and aubmltttog 
tbe šame to the eleetors of thls State“, approved March M. 1479. ae 
amended. ln tbe case of publicatlon of a propoeed constltuttoaal aaesnA- 
menL

Sectlon 9. If any sectlon, sentence or clauee of thls Act to fbr ear 
reason held lnvalld or to be unconstttutlonal, auch decląion aha* aot 
affect the valldlty of the remalning portlons of thls Act.

Sectlon 10. Thls Act shall go Into full force and effect upomreeetr- 
tng at the general eleetion at whlch lt ls submitted tbe majorlty ef 
votes reoul'red by Sectlon 19 of Article IV of the Conetltutlon. The 
provtslons of thls Act for the payment of the principai of sald bonde 
at maturity and of the interest thereon annually, as lt shall accrue, kff 
authortzing the General Assembly to dlrect the transfer of funds to the 
General Revenue Fund to the Publlc Welfare Bulldlng Bond Retlre
ment and Interest Fund for that purpose and by the dlrect annual tas 
upon real and personai property which has been levled snd Impoeed 
heretn for that purpose, shall be lrrepealable untll sueh dėbt and to- 
terest to paid ln full, and for the maklng of such payments ths tattk 
of the State of Illinois ls bereby pledged. (Approved July 99, 194R).

FORM OF BALLOT

The propoofrion vrffl be mbmltted to the vot 
Blection November 8. 1900, ou a separate ballot I 
followlng form:

kiautai lleettk and Other State Owned PubAc W 
Bond laaue

For Permanent Improvamauto

s at the Oeu 
aubetanttoUy

VESIKTUVAI, TELEVIZIJOS
• Sąžiningai Ir nebragtal taisau 

Už patarnavimą vietoje $XnO, už 
dirbtuves darbą — $10.00 Ir dalys.

Plgioš pavelksllnAs lempos.
d. MIGLINAS 

2MI W. «»th SL II a. PR 0-1OSS

NOW! IZ. %

■ PIR ANNUM

M
INNUMįsrf

41% IARNINC 
ON PRIPI 
SAVIM6S

m*IMSUIFD
RNetrtve Jea. 1, ĮSAS

f«K AIUMMUMWARC 
wivn ussss qa »*os«
ST. ANTHONY 

SAVINOS S LOAM A88T9. 
1447 U 40lk Cesrt, Gesės. E.

Tsi. Bltkoe 3-1397
Houati moUoay • te 0 

ruSIOAV. THUSSOAV, PU*4V
• to t

tATUSDAV » SS I
MOMUOAY CUOUt

THK ACT OF THE GENERAL AESEMBLY.*
The Act of the General Aseembly beretnbedore menttoned to ae

follows:
An Act to anthorlse the teeuance and sale of bonds of the State 

of IUlnole for the purpoee of obtalnlng fuitds to be ueed for maklng 
permanent Improvements st mantai health and other publlc eslfare 
Instltutlona owned by thls State and to provlde for the payment of the 
principai of and Interest u po n such bonds.

Bs R snaotsd by ths People ef the Stato ef lllinet% repreeeeted ln 
the General Aeeemblyi

Sectlon 1. The State of Illinois ls authorlsed to lasue and sali and 
provlde for the rettrement of bonds of the State of Illinois to the 
amount of $160,000,000 for the purpoee of provtdtng funds ln order to 
relleve overcronded condltlons by maklng permanant improvements at 
mental health and other publlo welfato Instltutlona owned by thls 
State whlch are now under ths Jurisdlotlon, manageanent and oontrol 
of the Department of Public W ei fare.

8ection 1. The Bulldlng Bond Board, herelnafter ealled the Board. 
ta created to oonslst of the Governor, the State Treasursr and the 
Attornsy General. The tssuance, sale and retlrement ef bonds suthor- 
tsed by thls Act shall be under the generaf supervtstoo and oontrol of 
the Board.

The bonds shall bear Interest, payable anmiatly, from thefr data, 
at the rato of not more than 4% per annum. They shall be šortai bonds 
and be dated, laeuod and sold from tlms to tlme ln epch amounts ae 
may be necessary to provlde eufllclent money to make Improvements 
provlded for ln thls Act. Each bond shall be ln the denomlnatlon of 
91000 00 or some multtple theroof. and shall be made payable vrlthtn 
>6 years from Ita date. Theee bonds shall be stgned by the Governor 
and attested by the Secretary of State under the seal of the State 
and eounteralgned by the State Treasursr. The slgnaturod of the Gov- 
ernor and the Secretary of State may be Mthographed facslmlte elgna- 
turea Interest coupons vrtth llthographed facslmlle signatares of the 
Governor. Secretary of State snd State Treaeurer may be attached to 
tbe bonds The fact that an ofllcer vrhaee signatūra or facslmlle thereof 
appears on a bond or Interest coupon no longer holda euch oflloe at 
the tlme the bond or ooupoa ls dettvered shall not Invalidais suok bond 
or Interest coupon. / •

Pendlng tKe preparatlon and snecutloa of any suok bando, tonsp- 
orary bonds may be Issued wlth or ertthout Interest oouponn. Ths bonde 
shall be sold to the hlghest and best bldders, for not tsss thaa thelr 
par valus, upon eealed blds. The Board shall. from tlms to Hess ae 
bonds are to he sold. advertlse m at least > dally newapapere one of 
vrhlcb ls publlshed ln the City of Sprtngflold and ono ln the City ef 
Chicago for propoeale to purchase the bond a Kach of such sdvsrtlse. 
mente for proponals shall be publlshed at least 10 days prlor to Mm 
date of the openlng of the blds. The Board may rsssrve the rtght to 
rofeot any snd all blda Ths bonds may, aA tbe reąueet of osmosu 
be reglstored wlth the Secretary of Stata The bonde shall be de> 
poelted vrlth the State Treaeurer and wben eotd Mm proeeeds of Mm 
bonds shaU be paid Into the State treasnry and kopt ln n 
fund whtoh shall be hnown as the Pnblto WoMheo BnMdtog Ma 
esperate tand le hereby oreateA

Seotlon I. The prooeede trasa 9be esto oF bonde toened *ss 
Rhte Aot ehsM be usod for maltini 
s—HIJBIMSSRUS 0RH ireidi

flhaB an Aot of the GennraS Aaaembty of the 
Stote of DHnoto, entltlod “An Aot to authortoo 
the toauanoe and sale of bonde of the State of 
Ulinois for tbe purpoee of obtalnlng funds to be 
ueed for maklng permanant Improvements at 
mantai hsalth and other publle voMaro tastitu- 
ttona ovmed by tbto State and to provlde 9or the 
payment of the principai of and tntareet nflbn 
auch bonds“, onacted by ths Seventy-ftrst Gen
eral Aesembly, become effectlve and the State 
of OUnota contraot a dėbt of 9160.000,000 and 
toeue šeriai bonde to that amount beartng not 
to eseeed 4% interest purenant to sald Act to 
provtde funds for permanent knprovomeots for 
mantai health and other pubtlc emtfare Institu
tams of the Stato of DUnota, and shall the 
Stato of Illlnoto levy annually a dlrect tax auf- 
Ocient to pay the tatereet on sueh bonds ae R 
etmS noerue and to pay and dtocharge the 
princtpal of euch bonds utthtn 96 years from 
thetr dėto. ta accordanee wtth sald Act, whlch 
Aot provldes that. to the ertent that funda aro 
avattobte to the General Revenue Fund of the 
State, the Ooneral Aseembly to authortaed to 
dlrect the transfer of funds from Ūmo to tlme 
from the General Revenue Fund to the Publlc 
Welfare Buildlng Bond Retlrement and Internet 
Fund eufllclent to pay the principai of and In
ternet on the bonde provlded for by sald Aot, 
and to tbe extent that money le eo tranaferred 
from the General Revenue Fund to the Publlo 
Welfere Bulldlng Bond Rettrement and ln- 
toreet Fund for that purpose, then the appro- 
prtote offlcers m flxln* the rate of sald dlrect 
annual tax ehall make proper afloivaace to the 
ammurt of money eo trsnsferred to reductlpn 
of the taxea to be levled and such tax ehall be 
abated to that amount 7

ShaH aa Act of the General Assembly of the 
State of Illinois, entltled "An Act to authoriae 
the Issuance and sale of bonds of the State of 
Illinois for the purpose of Obtalnlng funds to be 
ueed for maklng permanent Improvements at 
mental health and other publlc velfare Instltu- 
tione owned by thls State and to provlde for tbe 
payment of tbe principai of and Internet upon 
auch bonds“, enacted by the Seventy-Arst Gen
eral Assembly, become effectlve and the State 
of Illinois contract a dėbt of 9160,000,000 and 
laaue šeriai bonds to that amount bearing not 
to exceed 4% interest purauant to sald Act to 
provlde funds for permanent Improvements for 
mental health and other publlc velfare Instltu- 
tlons of the State of Illinois, and shall the State 
of Illinois levy annually a dlrect tax sufflclent 
to pay the Interest on sueh bonds ae R shaU 
accrue and to pay and discharge the principai 
of such bonds vrlthln 96 years from thelr date. 
to accordanee with sadd Act. which Aot pro
vldes that, to the extent that funds are avall- 
able in the General Revenue Fund of the State, 
the General Assembly ta authorlsed to dlrect 
the transfer of funds from tlme to tlme from the 
General Revenue Fund to the Public W ei f are 
Bulldlng Bond Retlrement and Interest Fund 
■ufllcient to pay tbe principai of and Interest 
oa the bonds provlded for by sald Act. and to 
the extent that money te eo tranaferred from 
the General Revenue Fund to tbe Publle Wel- 
fare Bulldlng Bond Retlrement and Intereet 
Fund for that purpoee, then the approprtote 
offlcers to flxlng the rate of sald dlrect annual 
tax shall make proper allovance in the amount 
of money so tranaferred to reduetton of tbe 
taxes to be levled and euch tax aha* be abated

CHARLES F.
SSCRSZABE

iber, A. D. 1964.

*>XTCCLhŪĖy GKNKRAli

ISO

Such ballot shaH be separate from all othere eeed at euch ai 
oanept that vhere votlng machlnee are ueed under the dlrectkm 
eouaty derk. such votlng machlnee may be ueed to vote epo* 
peopaattloa Instaad of upon the separate ballot.

Notloe of the nubmlaelon of the propoeltlon ehgR be gtvve 
merious eounty sterke and tbe Imliota shaH be canvaased aa

of the vote made and submitted, the votM canve 
of the reeult made to tbe šame manner as h

9. t, t and T of “An Aot to provtde the manner of 
to the nonatstutmn. and aubmttting the šame to

i of thle Stote", approved Maroh 14. 19TT. as emended, ta ea

CHHTOt BOILDV14GL 
Spr+ngfleM, lillnola.

I OF THK SECRETARY GI
F. CARPCMTieR. Sseretovy ef Stote of 0he fltate 

lillnola. «to hereby certify that the foregolng eontatoe a trae eopy 
Mm Aot of the 8eventy-Aret General Assembly. approved Juty 99. 1A 
entltled “Aa Aot to authoriae the tsenanoe and sale of luste of 1 
Stote of imnoto for the purpoee of obtalnlng funds to be eeed lor ne 
ln* permanentrimprovements at mental hteMh aad other putote velto 
lnatltutlone oerned by thle State and to provlde tor Mm payment of I 
prlnrlpel of and tnterest upon soch bonde”, tbe original of vhteh to 
tee to thle offloe. and the form ta vhleh the propoeltlon to be auhesMI 
to the votere vili appear on a separate ballot at the Geaeaal Mesti 
to tM baM oo Mm Etghth day cf Novembea, A. D. IMA

nt WTTNRRS WHWRKOF. I hereuate aet l 
San d and afflx the Great Seal of the *tato 
Kilnota. Done at my offloe ta the Capttol Bad 
Ine to the City of RprtngAeM. thle Itth dar 
November. A. D. 1969, and of the
of the United States the one 1 

. elgbty-fourth.

MARLES F. CARramO.



ISPANIJĄ PRISIMINUS

VLADAS MINGELA, Dėt r oi t, M k h.

Ilgus amžius istorijos raido
je minima monarchinė Ispanija.
Ji garsėjo savo karo žygiais, 
stambiais užkariavimais, galin
gu laivynu. Dar XIX a. pradžioj 
Ispanijos valdžioj buvo ko ne jungos okupacijos, 
visa Pietų Amerika; be to, ir 
Siaurės Amerikos žemyne ji 
valdė Meksiką, Kaliforniją, Ku

bazių,ti Ispanijos teritorijos, 
III-čiojo karo atveju,
Laiku įkurtos Ispanijos terito
rijoje bazės ateity gali daug 
prisidėti prie Vakarų Europos 
apsaugojimo nuo Sovietų Są-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ĖSTATE

Pirmadienis, 1960 m. rugp. 8

REAL ESTATE

MAIMJI ETTE IR HIUGHTON PK.svarbą 1 kamb.., šilti. gar. **5,000.
«•'— 2\."» kiunli. Alki. gar. *20,500.

2x4 ir 2 kamb. gar. K2I.5OO.
2 apt., pulkus .... *10.000.1
0 kb. Ir kr.. tušė. lot. *0.000. 
12 npt. *13,000 iiH-t. |>aj. jia-šli

*15,000. Snv. duot* paskolą ts 5% 
Prieš pirkdami mumis būtinai pa

tikrinkite mus.

Mūr.
Mūr.
Meti.
M«xl.
Mūr.

Amerika atfiudo
Jaučiame, kaip didysis JAV

BUDRECKAS
4081 ARCHER AyE. LA 3-8384

. xt vw • - galybės milžinas palengva bun-bą. Nuo XIX a. pirmosios puses J r
Ispanija ėjo smukimo keliu: ne
teko kolonijų N. Pasaulyje, o 
Pietų (Lotynų) Amerikoje su
sikūrė šių dienų Pietų ir Vidu
rio Amerikos valstybės. Kali
forniją, Teksasą, Floridą prisi
jungė JAV-ės. Ispanija prara
do po 1898 m. karo Filipinų sa
las, kurias užvaldė JAV; dar 
vėliau Kubos bei Portorikos ne
tekta.

Nepribrendę respublikai

Įsivedus krašte respublikinę 
santvarką, 
monarchijos, ėmė dar labiau ne
sisekti. Masės, iš tradicijos lin-

da. 0 gal ir patys S. S-gos ga
liūnai, kaip Nikita Chruščevas, 
savo visišku nesiskaitymu su 
prez. D. Eisenhovveriu ir bruta
liu amerikiečių šmeižimu, paža
dino lą miegantį milžiną?... Gal 
būt prie to prisidėjo Maskvos 
organizuojamas, pačioje JAV 
pašonėje, sovietinis satelitas ? 
Gal ir Kongo negrų “respubli
kos" negerovės prie to prisidė
jo. Bet jaučiame, kad Amerika 
bunda iš miego.

MISCELLANEOUS

BRIGH1ON PARK: Mūr. 2 po 4
kb., gazu šildomas. $18,500.

.Mūr. naujas 6 įį kb.. mažas (mok. 
$19,500.

Mcd. 3 butui 5—5 ir 4 kb., ap
sauga nuo potvynio.

Mūr. 3 bt. po 4 kb., geras na
mas. $26,500.

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

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

Gage Parke; mūr. 2 po 5 kb. ir 1 
šild. kb. porčiuje. & $125, paj. (
mfn. ir savin, butas.

Mūr. 4*kb. centr. gazu šild., 30 
p. lotas. $11,000.

Mūr. bung. 3 mt.. 5 kb. ir 2 kb. 
rūsyje, gražiai (rengtas. $21,500./

Mūr. 1 % a. 2 gražūs būtai: 5 ir

Bet tas Amerikos pabudimas
atseit ‘atoikrS >?i?lt“ tik po k’i? Sioji di’ dzioji viso pasaulio laisves gy

nėja pasielgs, šio mėn. gale ir
, a.s • j- • i kito pradžioje eventualiai Sovie-kuslg nagutį pasirodė. jog gkun J izuojamu Va.

karų Berlyno okupavimo atve-demokratinei santvarkai nepri
brendusios. ĮJaudies frontas 
1938 m. laimėjo kortežų (par
lamento) rinkimus; jo vadas 
M. Azana tapo prezidentu. Kraš 
te įsivyravo beveik anarcnims 
neteisėtumas bei žiaurumas:-#■» . liet, •bažnyčios deginamos, dvasinin
kai Ir šiaip žmonės žudomi — 
ir visa tai buvo daroma “radi
kalios reformos” vardu. Bet ka
da policininkai dienos metu nu
žudė monarchistų vadą Calvo 
Sotelą, tuomet falangistai (is
panų tautininkai) sujudo. Ma
roke stovį Fr. Franco vadovau
jami daliniai sukilo ir įžygiavo 
į Ispaniją: prie jų prisidėjo ki
tos ispanų kariuomenės įgulos. 
Prasidėjo pilietinis karas, kuris 
tęsėsi beveik tris metus (1936 
—1939). Sukilimui pradžioje 
vadovavo Primo de Rivera, bet, 
jam žuvus lėktuvo katastrofoj, 
vado pareigas perėmė pulk. Fr. 
Franco. Vadinamiems respubli
konams padėjo, tikriau jiems 
vadovavo Sovietų Sąjungos su
organizuotos tarptautinės bri
gados. Maskva siuntė kaiįnin- 
kus, po'itinius vadovus, lakū
nus su karo lėktuvais ir davė 
visys kitus-ginklus bei karo me
džiagą. Sukilėliams padėjo Adol 
fo pitlerio vadovaujama Vokie
tija ir kiti. ' .

Amerika santykiauja su

HEATING SERVICES
Nemokomos apakolčlavlnuu,

Geriausių žinomų firmų LENNOX. 
TIMKEN. WElb-McIJtln, REPUB 
LIC, KEWANEE pečiai, oro vėsin
tuvai (alr conditioning) visokių dy 
džių. Instolluojame karėto vandens, 
garo Ir Mito oro sistemas. Taip pa< 
pakeičiame visas Į gazą arba alyvą 
labartlntuose Jūsų namuose Ir J sta
tomus naujus.

Visų rūšių skardos darbai. 
DARBAS GARANTUOTAS

• šaukite 24 vai.
Tel. CLearwater 7-6675

3 kb. centr. šildymas, 20 p. skl.
Marlinei te l’arke: Mūr. 3 bt.: 6

— 4 Ir 2 kb.. centr. šildymas,
, gražūs butai

Mūr. 12 butų, savininkas duos
paskolą.

ItnM-laiulc: Mūr. 3 bt. 7—4 Ir
[ 2 kb. centr. šild., mūr. garažas,

33 p. skl.

Simaitis Realty
• 2737 W. 43 St.

CL 4-2390

ju? Ar JAV išdrįs, prezidento i 
rinkimų laikotarpy, tarti griež
tą “nei”? 0 gal ji pasie'gs taip, 
kaip pasielgė su Vengrija... Bet 
jaučiame, jog Amerika bunda... i 
Norėtume, kad ji pabustų iš mie 
go visai ir pamatytų baisią pa
saulio tikrovę.

KAZYS ČESNAUSKAS
6801 So. Talman Avė.

CHICAGO 29, ILL
HE 6-2812 ir GI 8-4988• > 1

• Generalinis kontratorlue 
naujų namų statybai, (vai
riems remontams Ir namų par- 
tvarkymams • Turime dideli 
patyrimą namų statyboje. • 
Patys atliekame cemento ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

PIGIAI IR GERAI
DAŽOME
Iš LAUKO IR VIDAUS 
TS, LAfeyette 3 4264

yki«Ispanija
Ro 33—4 mėnesių užtrukusio 

pilietinio karo žudynių, Ispani
ją iki šios dienos valdo autori
tetinis režimas su gen. Fr. Fran
co priešakyje. Nauja vyriausy
bė įvedė tvarką, gražino ispa
nų tautoje iš senų senovės pa
veldėtas tradicijas, grąžino Baž

mai 
suc

užilgo sudeginti'ar išgriauti ka
ro veiksmų miestai pakenčia
mai atsistatė. II-rojo Karo me
tu Franco valdoma Ispanija iš
liko neutrali. Bet ir po karo 
Sovietų Sąjunga pynė pinkles 
prieš katalikiškąją Ispaniją; 
1946 m. buvo priimta Jungti- 
ėse Tautose rezoliucija, pata
riant visoms tautoms nu
traukti bet kdkius santykius su 
Ispanija; net JAV sodriai prie ' 
to pasmerkimo prisidėjo.IO -h r .1 j . f . k

Tačiau 1955 m. JAV, Eisen- 
howeriui prezidentaujant, atsi- 1 
sakė Sovietų Sąjungos padiktuo-, 
tos rezoliucijos, kuria buvo pa- J 
smerkta Ispanija. Fo JAV ir ki
tos Vakarų valstybės išdrįso už- 
megzti ekonominius bei diplomą j 
tinius santykius su šiuo simpa
tišku Ispanijos kraštu. Tačiau 
ir šiandien, dėl Sovietų Sąjun
gos priešinimosi, Ispanija yra 
už Jungtinių Tautų durų. Bet 
Ispanija savo sumanios ir kant
rios diplomatijos dėka sugebėjo 
išbristi iŠ SoVietų Sąjungos ne
užtarnautai užkrautos izoliaci
jos JAV, nors ir nedrąsiai ima 
veikti, pradeda kurti lyg ir “sa
vąją” politiką. Gerai, kad JAV 
vis tolyn vis labyn ima supras-

nyfiiai visas teises. Gen. F- Fran 
co sudrausmino tautą, ir po ne-

- A. A.

JULIUS WAICEKAUSKAS 
(White)

Gyveno I^emont. Illinois.
Mir6 rugp. 10 d., 1860 m..

10 vai. vakare, »ulaukv« 75
meti) amžiaus.

Gintė Lietuvoje Kilo iš Tel - 
Mų upskr.. Rb-tavos parapijos, 
Kalakutifckės kaimo. Ameriko
je išgy veno 4Q nntų.

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
podukra Helen Bružas ir Jos 
šeima. du posūniai — Krank 
Bartuli!, Ir Jo žmona Eva Ir 
jų šeima. Joseph Bartulis ir jo 
žmona M. Ir Ji) šeima. keturi 
anūkui Ir vienas proanūkiu,, 
brolis Juozas Walcckauskus. ir 
kiti giminūs, draugai bei pa- 
žjstami.

Velionis buvo vyras a. a. 
mirusios Agnės.

Kūnas bus paSarvotas šian
dien 7 vai. vą.k. L. Bukausko 
koplyčioje, 1UŠ21 S. JMIchlgun 
Avė. Laidotuves jvyks trečiad., 
rugp. 10 d. Iš koplyčios 10 va- 
lundi) ryto bus nulydėtas J 
kapines.

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

Nuliūdę lieka; podukra ir 
Jos Acima, posūniai ir jų sei
mus, brolis ir ilsi kiti giminės.

23irw. 47th St.. FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimas-talsymas. Sek. uždaryta

M O V I N G
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
R. 8ERENAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

UHtfa«iQjatft-iS5si d'
Duoną ir (vairia* skoningas » 

bnlkutes kepa

BITOiro.’S KEPYKLA
3889-41 8. Lftaanica Avenue
Pristatome J visas krautuves Ir 
restoranus, taip pat išsiunčia
me J visus artimuosius miestus

Tel. CLiffside 4 6876
r J ‘

Lietuvos istorija,

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

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

Gaunama “DRAUGE'’

4545 W. 63rd, St, CMcago 29. Ui

Skclbkitės “Drauge”

žiūrinis. 3 mieg. Brighton p., nau
jas. $20.000.

Mūrinis, 3 mieg., naujas, Gage p.
$21,000.

Mūrinis lt k am b. Gage p. $17,500.
Mūrinis 7 kamli. M. p. $15,800
Mūriais 3x5 Brighton p. $29,500.
Mūrinis II metų Gago p. $17,500.
.Medinis 5 kumb. M p. $12,800.
Metinis' (l 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 šild. gazu. $42,800.
2 mediniai namai ir 2 ekstra lo

tai, G. Parke, $26.000.
Mūrinis 6 kanib., arti mūsų ištai

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

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

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

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

M A R Q U E T T E L A N D
2517 W. 69 St. FR 6-0956
REAL ESTATE-INSURANCE

NORKUS A ASSOCIATES 
2405 W. 51*t Street 

ŠVAlhrook 5-5030 
Vok PR M-UT0

Trečiadieniais uždaryta

MAItųt'kTTK PARKO CENTRE
4 Imtų mūr. Alyva šildymas. 2 

auto. garažas. $420 nuomos. Kaina 
$38.500.

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

Gera* mūras. 2 po 5 kamb. Centr. 
šildymas. 2 auto. gasu žus. $28,900.

Mūrinis namas. 4 mieg. Gazu šil
dymas. Garažas. Platus sklypas. 
$18,300.

H kamb. mūrinis Ir šalia tuščias 
i sklypas, ) rytus nuo parko. Naujas 
' alyva šildymas. Garažas. Svarus na

mas Ir lotas už $16,000.
Naujus mūrinis. 5% kamb. Mo

dernus. rinktinėj Marouette Parko 
j vietoj. $25.500.

Arti liet. mokyklos. Puikus 7
i kum b. mūr. Garažas. 720,500.

Arti |Hirko. 4 metų, 4 mieg. mū
rinis. 2 vonios, auto. garažas.

: $26.500.
Ga£c Parke. 2-jų butų mūrinis. I 

I šildymas alyva. 2 auto garažas. Tik Į 
$29.000.

Guge Parke. 3 m., platus, liuksus I 
2-Jų butų mūrinis. 2 po 6 kamb 
Mūro garažas. 36 p. sklypas. Alų-, 

i niin. langui, iškelti vamzdžiai Ang
liškas rūsys, tinka butui (rengti. 
Prašo $50,000.

Brighton Parke. Puikus 3-jų bu- 
i tų mūrinis Ir mūro garažas. $28,000.

Brighton Parke, Arti bažnyčios.
| 2-Jų butų mūr., 2 po n kamb. Kal- 
i na $24,800. šalia tuščias sklypas; 

galima kartu pigiai nupirkti.
Tuvern Ir pulkus Ii kamb. butas 

18 m. mūrinis, šalia aptvertas »kly- 
pas. Gerai cinus biznis. Nuderėta iki 
$22.500.

Restorano biznis. Didelė patalpa.
; Visi (rengimai. 5 m. “Ivauu'as". i 
Į $2,300.

Pelningas Rooming . hous<- ant
' plataus sklypo. Modernūs baidai ir 
i įrengimui. Garažai. $24,900.

Kitur. 5 bntai ir krautuvei patai- ! 
pa. švarus 3-jų aukštų mūr. natrius, i 
$16.900.

K. YALDIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

REAL ESTATE

l1/] aukšto pajamų roūr. — 5 
ir 3 kąmb. Alyva karštu vand. 
šildymas. Garažas. $136 mėn. pa
jamų ir sav. butas. Arti 55-os ir 
Sawyer. Tik $25,250.

li/2 aukšto pajamų mūrinis, 6 ir
5 kamb. Alyva šildymas. Garažas. 
Arti 62-os ir S. Whipple Street. 
Tik $26,900.

I1/] aukšto pajamų mūr., 8 me
tų senumo. 5 ir 3 kamb. Mūr. ga
ražas. Vandens a paėmimo kontro
lė. Tuoj pat galima užimti. Arti 
67-os ir S. Pulaski Rd. {mokėjimas 
$6.000.

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

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

11/3 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. mūriniu ir 
4 kamb. medinis. Alyva ir gazu 
šild. $165.00 mėn. pajamų. Arti 
72-os ir S. Artesian. Tik $16,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2288

MAR4JUETTE PARKE, fi kamb. 
liukam toungalow. 2 blokai nuo mo
kyklos ir bažnyčios. Visi moderniš- 
kiausi įrengimai.

Prie ttl ir Romon gatvių prie
gero susisiekimo ir krautuvių 2 7 
metų liuksus G kambarių bungalow 
ant 50 pėdų sklypo. Namas gazu 
šildomos. Air conditioning. Mūrinis 
garažas' iš gatvės įvažiavimas.

Ant 07tli ir Hamlin gatvių kam
po, liuksus naujas ”ranch” stiliaus 
namas. Nuo sienos iki sienos kili
mai 2 tualetai. Visi moderniakiausi 
(rengimai.

MARtJCETTE PARKE 6 metų 
2x4niūras. 2 auto roūr. garažas.
Kaina $41,1100.00.
Marųiietie Parke 10 metų mūras. 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių (rengimų. Kaina 
$41,500.00.

5M7 S. K<-nneth 1% aukšto nau
jas mūras. Vist modernižkiausl (ren
gimai. Vienas butas 4įį kam. nela
$125.00 nuomos. Antras butas----
5% kamb. 3 mieg. įrauktam rimto 
pasiūlymo. •

( vakarus nuo Maruuette Parko 
1 % aukšto 7 metų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik $28,000.00.

I vakarus nuo Marąuette Parko 
nepaprastai gražus ir geras biznis. 
Metinė apyvarta virš $80.000.00 
gryno pelno virš $30.000.00. Reikia 
suaugusios šeimos š) bl«n) gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Brighton Parke. Pulki taverna su 
•sale, 7 kamb. butas Ir šalia 50 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rimtam pirkėjui labai prieinamom 
sąlygom.

MARQI ETTE PARKE 6 butų 
mūras. Namas neša geras pajamas. 
I-aukiam pasiūlymo.

MARQI ETTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. Laukiam pasiūlymo.

Gage parke 7 butų gražus, mū
ras. Kaina prieinama.

RUTLniNG * REMOJIFLING

STAN KUS
CONSTRUCTION CO. įj

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

Ofiso ir namų telefonas: < 
PRospect 8-2018

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

SUTAUPYSIT 20% ir APSIRENGSIT 
LENGVAIS VASARINIAIS!

VISI MfSU PARDAVIMAI 
LVKTTVIftKAI

įsigykite lengvus vasarinius 
kostiumus, marškinius ir vasari
nes skrybėles su 20% nuolaida 
Paskubėkite, kad galėtumėt turėti 
geresnj pastrirtkimą.

KALBA —

Atėję kurto tėvas h- sūnus, abu 
ruK puikiausius hau rūbus.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
atdara Ir vakarais iki 10 vai.

Naujiems klientams s t įdariusiems 
pus mus pirkimo sąskaitą, duoda
mos (vulrioM dovanos.

Kiekvienam
biznierlul-profesionalui

reikia
Gražiy vizitinių korteliy

draugas 
Spaudžia tokius dalykėlius 
Gražiai, greitai, prieinama

kaina
Kreipkitės | DRAUGI 

4545 W. 6Srd Ht„ Chicago 29, Iii 
Skambinkite: LGdlovv 5-9500

Perskaitę TJraugą". duo
kite i> kitiems pasiskaityti

II. S E I G A N
Rf BAI, SKRYBĖLĖM, BATAI 

VVRAMS IR JAU
KITI REIKMENYS£

NUOLIAMS
NAUJO.IE VIETOTO

4630-32 South Ashland Avė. Tel. Y Arde 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIfl

Pulkus mūrinis ant plataus skly
po 2 po G kamb., 1 maž. garažas.
Tik $26.600.

Brighton ParKet .Mūr. * po 6 
kamb. Centr. žild., 2 niaš. gar. Arti 
susisiek, ir mokyk. $26,000.

Medinis, S butai, <—S—6 kamb. 
Geros pajamos. >16,000.

Marųiiette Parke: Mūr. 6 kamb. 
(8 mieg.) bungak>w. Platus sklypas, 
erdvus kamb. $18,600.

Netoli Ghiaagus 24 H akro temis 
su trobėslals. $7.*00.

M. ŠIMKUS
REAL JE8TATE — INSCRANOE

4259 So. Maptowood Kvo.
CL 4-7450; Rea. TA 7-2040I 5 U •/ <
SHUKIS REALTY7 F’

6433 S. Pulaski St.

Tel. LUdlow 5-5900
Parduoti, pirkti ar išmainyti na

mus galite Čikagoje ar Jos priemies
čiuose

Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime ir kllsntų, kurio nori pirkti

Kreipkitės ) mūsų raštine, kur 
gausite geriausia patarnavimą.

IiABAI AVIESI’S
2 butai po 4 kamb. Brighton Pk. 

i Nauja gazo karėtu vandeniu šildy
mo sistema. 2 auto garažas. $22,500.

I VAISIU FARMA
74 akrai, Michtgan, tik mylios 

į nuo ežero. 8 kamb. gyv. namas ir 4 
kamb. Išnuomavimui. Vištidė. Visi 
modorniški vaisių farmal reikalingi 
(rengimai. Metinių pajamų apie
$12,000, (mokėti $8,000.

GALIMA MAINYTI
Visai naujas mūr. Marąuette Pk., 

prie pat parko (r mokyklos. 2x5 *4.
1(4 AUKŠTO MCR. — *28,500
Netoli Marąuette Pk. kolonijos: 

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

GRA-ZPAI P2LAIKOMA8
5 didelių kamb. mūr. bungalovv 

geriausiam stovyj ir puikioj vietoj. 
Autom, šildymas gasu. Ijubai šva
rus rūsys, pastogė. 2 auto garažas. 
34 pėdų sklypas. *00,500.

200 AKRU «HIB WMCOX8INE
285 myl. nuo Čikagos 5 kamb. 

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

dirbama. Kiekviena savaitgali gali
ma apžiūrėti — būsite nuvežti. Tik
$12,800.

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

mainyti.

P. J-E O NA S
SEAL ESTATE

2735 West ?tst Street
Tėl. WA>brook 5-6015

PASKUTOiE PROGAI
Netoli 'MArąnėtte Parko parduo

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

Be to dar apytinhėje turime ke
letą feeraėa sklypų ir priimame 
užsakymus.

MODEL HOME 
77th A WHIPPEE ST.

1 Atdara apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 6 v v

F. PETRAUSKAS CO., Bultders 
PRospect 8-8792

PELNINGAI INVESTUOSITE 
PINIGUS

nusipirkdami netoli Chicagos gra
žiuose Lemonto apylinkėse, ąžuolais 
apaugus) sklypą ar didesni žemės 
piotą. Kai korte iš Jų yra su tvenkl-

Te4 rautis —
CLeavwa4er 7-7SKS

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE —■ INNVRANOE — 

NOTARY PUBLIC 
2501 Wwl SSth SU. Chtoogo. BĮ. 

Visi teb-f.moi HEmlock S-ŽAOO

DĖMESIO!

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

(Gutters & Dovmaponts)

DEDAME VARIO — "COPPBR- 
4 LLOY" METALO KINAS ir VAND 
nutekaMuomiiH vamzdžius ui
tokią pat kainą. įslp tr ■•galvanl- 
sed”. Jų nukasi nereikia dažyti Ir 
(te ištveria neribotą laiką.

VISOKIUS 8TOOU8 taleome ir 
atremontuojame. Garantuojami I 
metame. ,

DUMTRAUKIU8 IR "SMOKE- 
MTACKH" išvalome, atremontuoja 
me ir atliekame ‘‘tnekpolnting*’.

NAMŲ KINAS IŠVALOME ir pa 
taisome, Išemallname ii vidaus Ir 
nudsžome Rus kaip naujos

Mūsų firma yr* didžiamiia šioj 
srity, atliekame darbą kuo geriau 
šiai nžh iemtaiinlas kaleoe visame 
mieste. Visas mūsų darbas garan
tuoja maa It>amr pilnai apaid raudą 
Kreiptis tcallnsa dieną ar nokti .B 
sekmadieniais. Telefonai —

LAaadatr I-4N7 arba
ROekwell S-STTS t

įsi joms patarnaužitne

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TIJ PAS ftIMRŲ TIK U2ElK. ’ • ’ - • ♦ •
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI
JTS PAS TAVE ATVAŽIUOK, NEMOKAMAI AP8KATCTTTO8.
JEI REIK. PLAN4 PADARYS — GERAI. PIGIAI PASTATYS

V. ŠIMKUS
2618 W. 71 si Street. Tel. PR 8-4268 ir TE 8-5531

„VIKDO“Heating Go.
įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furtiacea), gas Ir 
alyvos “conversion burners", 
vandens “bollers", vandens nu
tekėjimo rlnas (gutlers) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
ųatnų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVE„ Chl- 
cago. Ui. VI 7-3447 — I). Žu
kauskas. Cicero tel. UL 2-2017 
— V. štuopys.

&IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM-
|L. STAŠAITIS &Co|
2 GENERAL CONTRACTORS =
5 Statome gyv. namus ir (volrlm = 
= Pastatus. Tam reikalui turime S 
Spulklų sklypų. E
a Atliekame namų »»uuiymii» = 
Sbel atnaujinimus. S.
S Administruojame namus ir nuo- E
^-savybes. Kreiptis 6-8 xai. vakaro. Z 

= 2456 WEST 69th STREET =
S Tel.: ĮSTAIGOS WA &-“7S0 E

NAMU IN 8-hsOH =
sftiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

ŠILDYMAS
A- Stančiauskas inatuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazv 
ir alyva kūrenamus pečius (fur 
oacea), visų dydžių oro vėsintuvu* 
bei Air Conditionens ir atlieka vi
sus skardoa darbus

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

CICERO HEATING ANb 
SHEET METAL 

2481 So. Redzie Avenue
, Chicago 28, III.
LA 3-6622. Res. OL 6-0412

YPATINGAI GERAS NAMAS 
INVESTAVIMUI. 4 butų medi
nis — 3 po 4 kamb. ir 3 kamb. 
Pečiais apžild. Geros pajamos. Mo
kesčiai tik $92. Svarus namas. 
Apylinkėje 25th ir Caiifornia Avė. 
$12.500; įmokėti $3,000. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale
1- 7038.____________________________ į

CICERO. Čia ypatingai geras 
bargenaa. Mūrinis 2-jų butų na
mas — 4 ir 5 kamb. Centr. apėild.
2 auto. garažas. Arti Western 
Electric. Mokesčiai $150. Pilna’kai- 
na $14,900; įmokėti $4,090. SVO- 
BODA, 9013 Oermak Rd. BIshop2- 2162. i:

LYONS.'2-Jų butų pajamų na
mas — 5 kamb. (3miag.), ir 4 
kamb. išnuom. už $90 mėn. ‘Mo
demiškos voitios. Spintelės virtuv. 
50 p. sklypas. Mokesčiai $130. 2 
auto. garažas. Pilnas rūsys. SVO- 
BODA, 6013 Csrmak Rd. BIshop 
2-2162. ’ . .

$8,600 PILNA KAINA už 5 
kamb. mūr. namą. Karštu vand. 
apšild. Mokesčiai tik $40. Į pietus 
nno 26th St. ir Troy. Našlė turi 
parduoti. Įmokėti $2,000. SVO- 
BODA, 3739 We«t 26th Street. 
LAwndale 1-70G8. 

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegaro", ne-

Benstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. — ST 3-2150

IANUOŠNMAMa — FOR MINI

NAtfV SAVININKAI
TAhPlNrNKAUJaME 

BUTO 'TBNVONAVniUI 
Fš’VKRNš^ngAB • VELTUI

TURfMte Tl*VfnjfN<hVJU BĄRAŽĄ

RBLL'VABfrAft Mml Itošato 
M65-W. Rfririč ~ PlfeMtoert S-2288

•Išnuom 4 kamb. apšildomas bu- 
kmr »4«2 W. Mfcli Ht LAŠarette

Pirkit Apsaugos Bonus!

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCIN1UI 
MCDICINOSir PR $ K Y B 01 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUI,
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL J08L| PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
GSBO S. ALBANY AVĖ, CHICAGO

Apsimoka skelbtis "DRAUGE’ 
o« Jla plačia ūgiai aknitnmaa lietu* 
viu dienraštis. GI skelbimų kainoi 
visiem* prieinamo*.
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INFORMACINE pusė respublikonų 
KONVENCIJOJE

EDV. SU IJUTIS

*

✓

*

*

Apie respublikonų konvenciją 
jau nemaža buvo rašyta šiame 
dienraštyje. Šioje vietoje nori
si pakalbėti apie tuos, kurie 
viską, kas čia buvo kalbėta, 
svarstyta, perdavė laikraščių 
skaitytojams bei televizijos ir 
radijo auditorijai. Tai nė kiek 
nemenkesnė pusė už pirmąją, 
nes be jos sunku būtų įsivaiz
duoti pačią konvenciją.

Kas stebėjo konvenciją tele
vizijoje, galėjo pastebėti kal
bėtojų tribūnos šonuose esan
čius stalus, prie kurių sėdėjo 
spaudos žmonės. Už tribūnos, 
aukštai buvo įsikūrusios tele
vizijos bei radijo tinklų studi
jos. Apie 30 m. prieš tribūną 
buvo įtaisyta pakila fotogra
fams, filmuotojams bei televi
zijos kameroms. Nemaža šių 
visų sričių atstovų vaikštinėjo 
po konvencijos salę ir ten atli
ko savo uždavinius. Kai kurios 
televizijos kameros buvo įtai
sytos balkonuose, kurių tikslas 
buvo pagauti charakteringes- 
nius konvencijos dalyvių vei
dus ar duoti bendrą salės vaiz
dą iš įvairių kampų.

Šiuos visus dalykus galėjo 
matyti akylesnieji televizijos 
aparatų žiūrovai. Tačiau pačius 
įdomiausius reiškinius tebuvo 
galima išvysti atvykus į kon
vencijos salę ir pačiam būnant 
įvykių stebėtoju.

Spaudog žmonėms nemaža 
vietos buvo duota netik pačio
je konvencijos salėje, bet ir už 
jos ribų. Ten, kur gyvulių pa
rodų metu būdavo gyvulių gar
dai, konvencijos laikotarpyje 
aukštomis sienomis atitvertuo
se didžiuliuose kambariuose bu
vo įsikūrę didžiųjų spaudos 
agentūrų, dienraščių ar žurna
lų biurai. Jiems žinias iš pa
grindinės konvencijos salės pri
statydavo korespondentai tele
fonu arba raštu per pasiunti
nius. Šiuose biuruose šiek tiek 
aptvarkytos žinios “teletipais” 
būdavo perduodamos redakci
joms, kur jas jau galutinai pa
rengdavo spaudai.

Ten taip pat buvo viena pa
čios konvencijos rengėjų infor
macijos patalpa, kuri visus 
a(paudoe> žmones aprūpindavo 
kalbėtojų kalbų tekstais dar 
prieš jų pasirodymą prieš pub
liką. Kai kurie vakariniai lai
kraščiai įdėdavo to pačio vaka
ro kalbas taip, kad kartu buvo' 
galima jas klausyti per televizi
ją ar radijo ir skaityti laikraš
tyje. Tas, žinoma, spaudos 
darbuotojams labai palengvina 
darbą, nes nereikia jiems užsi
rašinėti kalbas, o pakanka tik 
pasiimti konvencijos programą, 
kalbų tekstus ir pagal tai pa
rašyti reportažą, nebūnant visą 
laiką posėdžių salėje.

Bene įdomiausias dalykas 
buvo televizijos studijos, kurios 
Amfiteatro balkonuose buvo 
įrengusios 3 televizijos ir 4 
radijo tinklus. Visos Amerikos 
televizijos stotis aptarnavo:, 
National Broadcasting Compa- 
ny (pagrindiniai pranešėjai — 
Chet Huptley ir David Brink- 
ley), Columbia Broadcasting 
Company (Walter Cronkite ir 
Edward Murrow), American 
Broadcasting Company (John 
Daly). Radijo klausytojus ap
tarnavo visos aukščiau minėto
sios bendrovės ir Mutual Broad- 
caating Company.

Televizijas programų paruo
šimas yra gana, komplikuotas, 
kuo šių eilučių autorius galėjo 
įsitikinti iš arti tris valandas 
stebėjęs darbų procesą. Kad 
tas nėra paprastas dalykas ga
lima pajusti, kad prie vieno 
tinklo transliacijų dirbo apie 
300 žmonių. Televizijos filmuo- 
tojai buvo išdėstyti netik pa
čiame Amfiteatre, bet nemaža 
buvo prie Conrad Hilton bei 
Sheraton-Blackatone viešbučių, 
kur buvo “gaudomi” žymesnie
ji asmenys. Taip pat ant auto

mobilių pritvirtintos kameros 
dalyvaudavo žymesniųjų žmo
nių sutikimuose aerodromuose 
ir juos lydėdavo į viešbučius ar 
Amfiteatrą.

Gana atsakingą uždavinį tu
rėjo vaizdų parinkėjai, kuriems 
iš įvairių vietų filmuotojai vie
nu metu atsiųsdavo iki 10 vaiz 
dų ir šių žmonių uždaviniu bu
vo akies mirksniu susiorientuoti, 
kas yra įdomiausia ir tą vaizdą 
pasiųsti per tinklo stotis. Taip 
pat ir reklamų paruošimas bei 
filmavimas yra gana sudėtin
gas ir prie jų dirba ne 1 ar 2 
žmonės, kuriuos matomo televi
zijos aparatų ekrane, bet de
šimtys.

Prieš konvenciją ir jos metu 
Conrad Hilton ir Sheraton-

i Blackstone viešbutyje vyko ne- 
! maža spaudos konferencijų,
kurios yra labai populiarios 

i šiame krašte. Keliose iš jų te
ko dalyvauti nors jos, kaip pa
prastai, buvo nuobodokos. Con
rad Hilton viešbutyje buvo įsi
kūrusi pagrindinė respublikonų 
partijos informacijos būstinė ir 
eilė užsienio spaudos atstovy
bių. Čia taip pat buvo ir Ra- 
dio Free Europe atstovai, ku
rie, kasdien sudarę 10 minučių 
programas, siųsdavo jas į ko
munistų pavergtas tautas.

Bendrai imant, respublikonų 
partijos konvencijos informa
cini pusė atrodė gana sklandi 
ir jai nesigailėta išlaidų, o joje 
dirbantiems žmonėms rodytas 
ypatingas dėmesys.

Worccster, Mass.
IŠ MOTERŲ VEIKLOS
M-rų S-gos 5 kuopos birželio 

mėn. susirinkime nutarta lie
pos ir rugpiūčio mėn. susirin-

Lietuvių Prekybos Namai
Naujausi Svečių Kambario Baldai

IŠ ITALIJOS 
Didžiulis pasirinkimas svečių kambario, valgomų

jų, miegamųjų, televizijos aparatų, virtuvėms šal
dytuvų, pečių, iormica stalų.

Puikiausios sofos importuotos iš Italijos su travertino 
marmuro staliukais nuo $1OO-$25O

Foam Rubber kėdes, patogios ir modernaus 
stiliaus po .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $49-00

Komodos su veidrodžiais, likusių nuo
setų, po .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $49-ūū

Puikiausios svečių kambario stalinės lempos, 
įvairių spalvų, po.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  $3-^0

9x12 Nylon kilimai, po.. .. .. .. .. .k.. .. .. .. .. .. .. . $29-00
7 daliu valgomojo kamb. baldai, riešuto

medžio .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. $149-00
3 daliu riešuto medžio miegamieji su

šlifuoto stiklo veidrodžiu.. .. .. .. .. .. .. .$149-00
Saldytuvai-Frigidaire, Gen. Electric po $175-0C
V’rimui porcelano pečiai, po.. .. .. .. .. .. .. .. .. . $99-00
Brangiu kilimų pavyzdžiai, 27x54, vertės

po $25, dabar.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $f*-00
Didžiulis pasirinkimas sofų. valgomųjų, siena 

nuo sienos kilimų, vokiškų importų radijų ir fono
grafų.

Visos prekės be brokų, be sugadinimų. Jaunave
džiams viskas vieniems metams išmokėjimui be pro
centų.

KAS TIK TURI GERA SKONI 

VISKĄ- perka PAS LIEPORĮ.

HIRNITURE CENTER, INC.
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

3207 So. Halsted St. Tel. VIctory 2-4226
VAL: Pirmad. ir ketvirtad.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 iki 9 v.

Kitom dienom.. .. .. .. .. ..  9 iki 6 v.
Liepos ir rugp. mėn. sekmad. uždaryta.
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
nUir1l|Hm«. Vlm»rn»

Tol. — CEdarcrest 3-6335
Viena* štokas nuo kaplių*

kimų nedaryti, tačiau kuopos 
valdyba kiekviena proga ruo
šiasi ateinančio rudenio dar
bams. Rugsėjo mėn. susirinki
me bus pateikta Centro pirmi
ninkės p. Kasevičienės paruošta 
programa, kur nurodom." kaip 
pagyvinti sąjungiečių veiklą ir 
daugiau naujų narių patraukti 
į savo eiles. Centro pirmininkė 
tuo reikalu buvo atvykusi į 
Worcesterį ir turėjo pasitari
mą su abiejų kuopų valdybo
mis. Pabuvojusi pora dienų 
pas ponus Watkins išvyko 5 
dienom pas ponus Kaneb į jų

itiiiiiiiiiiuiiimmiiiiiiiiiiimi'iiiiiniiiiiii 
GUZAUSKŲ BEVERLY HILLS 

G B L I N Y C I A 
Geriausios g«l«s dSl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių Ir kitų pupnnūmų.

2443 WEST 63rd STREET x 
Felef.: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
l lllllllllllt llllll llll III lllllllliliuil I llll llli i

MARCELA PAKARKLIS
(PO TfiVAIS ŽPOGAS)

Oyv. 4240 So. Campbell Avė.
Mirė rugpiūčio 7 d., 1960 m. 

7 vai. ryto, sulaukusi senatvės.
Gimus Lietuvoje. Amerikoje 

ISgyveno 60 metų.
Pasiliko ‘dideliame nu'lfidime 

penki sflnfls: Joseph, Louis Ir 
marti Gladys, John, Charleo Ir 
marti Jean, Clemens Ir marti 
HeJen, duktė 'Sally Clssna Ir 
žentas Lloyd. SeSi anūkai ir 
vienas proanūkas. daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė SLA organizacijos 
122 kuopai.

Kūnas bus pašarvotas Šian
dien 7 vai. vak. John F. Eu- 
delkio koplyčioje, 4330 South 
California Avė. Tjaldotuvės į- 
vyks trečiad.. rugp. 10 d. TS 
koplyčios S: 30 vai. ryto bus 
atlydėta J ftvč. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
liažnyčią., kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į ftv. Kazimiero kapines. 

’ Nuoftlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus

; dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Mu4iūdę lieka: Kūnus, duktė, 

marčios. žentas, anūkai ir vi
si kiti giminės.

Ij»id. dtrekt. John F. Eu- 
detkis. Tel. LA 3-0440.

DIENRASTK DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

tingai greitą Maskvos reakciją, esąs įsikišimas į Sovietų Sų 
Jau į antrą dieną po paskelbi-į jungos vidaus reikalus, 
mo Maskvos radijas įvairiomis Maskva negali pakęsti, ka 
kalbomis ėmė tikinti pasaulį, pasaulis primena jai jos krūvi 
kad. šitas paskelbimas, t. k., nūs darbus.

, . ... .. • ilgametė 5 k. korespondentėBvarb,M| reikalų hecancn, s-gų. j " išvykata j
Kasevičiene yra energinga, su-, . . x . . . ...... ... , . , Kanadą ir ten jos giminaičiomani ir daug lietuvybei nuopel , x .» , - ...gydytojd priežiūroje jai bus panų turinti asmenybė. i , , . • , . ••I daryta sunki vidurių operacija. 

5 kuopa rengiasi ateinančio Giliai užjaučiame savo mielą
rudenio 'vajų atidaryti su aukš narę ir linkime visas kliūtis 
to meninio lygio koncertu, kurį nugalėjus greitai grįžti sveikai 
atlikti jau pasižadėjo daugu- ir dar daug metų darbuotis jos 
mai worcesteriečių gerai žino- numylėtos organizacijos nau- 
mas čia gimęs Robertas Jaku- dai. Koresp.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

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

TROOST-PAC HAN KIS I MONUMENTS
1 65(9-21 So. Western __I Ali Phones GR 6-3745 _______  BU
m John H Pachankis-Patch,
a Vice-Preeident $ j|L

C. V itkauskaa-Vitkus,
District Manager

t GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ HlhgR F *
H PASIRINKIMAS

Maskvai sugadino nervus
“Pavergtųjų tautų savaitės“ 

paskelbimas šiemet iššaukė ypa

Mieliems
BIRUTEI IR JONUI JASAIČIAMS, 

netekus uošves ir motinos 
A. + A. ELENOS JASAITIENĖS, 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
L B. Marquette Parko Lit. Mokyklos 

. ir Taut. Ansamblio Tėvų Komitetas

Atdara kasdien ir sekzn.

nuo 9 v. ryto iki 5 p.p.

Laidotuvių Direktoriai

Chicagos Apygardos pirmininkui Jonui 
Jasaičiui, jo motinai

A. f A. ELENAI JASAITIENEI 
mirus, reiškia gilių užuojautų

Liet. Bendruomenės Bridgeporto 
Apylinkės Valdyba.

•845 80. WESTERN AVS.

TRYS MODERNI9KO8 
ADR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpaMI* T-MM

Mylimai mamytei
o. JĮ -į- JĮ

ELENAI JASAITIENEI mirus, 
buv. klases draugę Agnę Jasaitytę-Kižienę, 
jos vyrų Dr. J. Kižj, brolius ir jų šeimas nuo
širdžiai užjaučiame.

S. Miknaitis, J. Orentas 
E. Jankus, L Garbaliauskas

• J. F. EUDEIKIS
(!) LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

» . jja TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS J
IpMBk 4605-07 South Hermitage Avenue I

Tel. YA 7-1741-2
20Įr 4330-34 South California Avenue

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

J.A.V. L.B. Čikagos Apygardos pir

mininkui

JONUI JASAIČIUI
ir artimiesiems, mylimai motinai mirus, 

širdingų užuojautų reiškia

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 1'-U-

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
2533 Wosl 7lst SI. Tolei. GRovehilI 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2105-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

10-ju Sportiniu žaidynių 

Organizacinis Komitetas

Ambalansų patarna

vimas dieną ir naktį

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos i r 

Roselando dayse ir 

tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAOOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CNICAGOJE

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite I

John Savickas 

Monuments
11849 So, Kedzie

džiausiąs rinkinys gatavų ■ 
pavyzdžių.

Dėl susitarimo (appointment) galite pašaukti kiekviena laika.
Telefonai: BE 8-3632 arba BE *-4718 

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 5 vai. vak.

Reikale šaukite mus

PETRAS BIELIŪNAS
LAfayette 3-85724348 S. CALIFORNIA AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArda 7-34013307 S. LITUANICA AVĖ

PETRAS P. GURSKIS
Tel. SEeley 8-5711718 WRST 18th STREET

Tel. YArda 7-19113354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COmraodore 4-2228

Tel. YArda 7-1138-11393319 S. LITUANICA AVĖ.

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. flOt.h AVĖ CICERO, ILL. Tel. OLympfe 2-1003

Tel. REpuhlIn 7-1213 
Tel. Vlrglnla 7-6672

2424 WEST 60th STREET 
2814 W. 23r,l PLACE

VANCE FUNERAL HOME
1424 s. 50th AVĖ. Ol.ymplr 2-5245 Ir TOwnl»all S-0887
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X Kun. Simonas Jūreivis 
Ramius pirmas šv. mišias au
kos Sv. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioj, 2745 W. 
44 St., rugpiūčio 28 d. 12:15 v. 
Pietūs įvyks tuoj po šv. mišių 
parapijos mokyklos salėje.

X Kazys Jašmantas su šei
ma ir Stasys Ališis su motina, 
gyv. 1410 So. 49 Avė., 2 savai
tes praleido prie Twin Lakęs, 
Wisc. Jie parsivežė prisigaudę 
nemaža žuvų.

X Adam Anderson, buv. 
Don Varno posto komanduoto- 
jas, išrinktas American Legion 
Cook County IV-to distrikto 
adjutantu

X DLK Birutės D-jos Chi
cagos sk. vietoj vainiko mirus 
a. a. O. Dabulevičienei, įteikė 
auką Lietuvos laisvės pamink
lui statyti.

X Sofija ir Domas Adomai
čiai persikėlė į naują butą: 
6727 So. Campbell, Chionįo 29,

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJA SV. KRYŽIAUS 

LIGONINE AUGA

Naujosios Sv. Kryžiaus Ligo
ninės statyba uoliai tęsiama. 
Naujoji ligoninė grindų ploto 
turės tris su puse karto dau
giau kaip dabartinė. Bus dides
ni visi skyriai. Pvz., virtuvė 
bus penkis kartus didesnė, kaip

RINKTINES MUZIKOS 
PROGRAMOS

WGN televizijos stotis nuo 
spalio 16 d. pradės sekmadie
niais duoti rinktinę -muziką 
tarp 9 ir 10 iv. v. Už tokią se
riją 1959 metais ši stotis buvo 
gavusi Peabody premiją. 1960 
— 1961 metų serijoje bus pa-

dabartinė. Jau išlietos pirmojo renkamos lengvesnės operetės, 
aukšto grindys. Vien tik to P°Pnliaresnė muzika.
aukšto grindų išliejimui buvo 
panaudota tiek cemento, kad 
jo būtų užtekę padaryti 3.4 my 
lios šaligatvio 5 pėdų pločio ir 
4 colių storio. Architektas tiki- 
ti, kad rugsėjo mėnesį statyba 
jau pasieks trečią aukštą; iš 
viso bus keturi aukštai, skai
tant su rūsiu.

SAMDYS NAUJUS 
POLICININKUS tNuo rūgs. 5 d. Chicaga kas 

savaitė samdys po 25 naujus 
policininkus. Tai pareiškė su
perintendentas Wilson. Norma
liai Chicagos policija kas sa
vaitė netenka 12 savo tarnau-

TRAPISTAS, GIMĘS SV. 
KRYŽIAUS LIGONINĖJ

Šiemet trapistų vienuolyne 
^Dubuąue, Iowa, padarė iškil
mingus įžadus John Zay, kuris 
1937 metų kovo mėn. 26 d. bu
vo gimęs Šv. . Kryžiaus ligoni
nėje. Jo tėvai gyvena 3540 W. 
71st place.
PIETŲ PACIFIKO VAIZDAI

III. Tel. HE 6-1722. pranešė, kad jo sudarytoji po.
X Laivo naujausiame, rug- licijos žvalgyba nesusekė nau- 

piūčio 13 d. numeryje, be įdo- jų korupcijos pavyzdžių. Nusi- 
mių straipsnių yra išspausdin- kaltelių sindikatas, anot Wil- 
ta Brangiausiojo Jėzaus Krau- gono, dar stiprus Chicagoje. 
jo litanija, kuri paskelbta lie- Pereitais 1959 metais jie čia nu
pos 1 d. Litanija yra nauja ir I žudė 8 asmenis, 
jos paaiškinimas yra taip pat
išspausdintas Laive. Laivo 
adresas kaip “Draugo”.

X Leonas Narbutis, vienas 
iš žymesniųjų mūsų studijuo
jančio jaunimo vadovų, vasa
ros atostogų metu skiria dau
giau laiko studijuodamas lietu
vių literatūrą. Turėdamas ga
bumų muzikai, jis neužmiršta 
ir šios meno srities. Radijo 
klausytojai jį gerai pažįsta iš 
Pelkių ’ žiburėlio programos, 
kur jis skaito įvadinį žodį ir 
klausytojus supažindina su kū
rėjo kūryba bei jo gyvenimu. 
L Narbutis yra taip pat uolus 
lietuviškos' spaudos bendradar
bis.,

X Giedrės Briškaitytės ir 
inž. Liudo Andrijausko jung
tuvės įvyko liepos 30 d. Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
kurias palaimino kun. A. Sta- 
šys. Vestuvių vaišės įvyko Lie
tuvių Auditorijoj, kuriose da
lyvavo virš 200 svečių. Abu 
jaunieji yra pasižymėję studen 
tų veikloje. Vestuvės buvo tik
rai linksmos ir nuotaikingos. 
Svečiai vaišinosi skaniais Ma- 
liorių gamintais valgiais, akam 
bėjo dainos ir muzika.

Jaunuosius sveikino žodžiu: 
Santaros vardu — stud. Gibai- 
tis, Melrose Pk. B-nės pirm. ir

Mary Downey iš New Britain, Conn., laukia lėktuvo į Hong 
Kong, nes ji skrenda j komunistinę Kiniją aplankyti savo sūnaus, 
kuris už tariamą špionažą nuteistas 8 m. kalėjimo. Motinai Pei- 
pingo režimas davė vizą dviem savaitėm. (UPI)

IS ARTI IR TOLI
BRAZILIJOJE

KANADOS DIENOS BELAUKIANT
Žalgirio sukakties ženkle kų kapinių aikštėje, kur, prie
Per daugelį metų Kanados CCTtrln‘° kjyiiaus bus įrengtas.. . , ........ altorius, papuoštas vainikais irlietuvių gyvenime yra ynpilieti-1 jvyka wk.

nusi tradicinės Kanados dienos madienį u va, Pamaldaa „j. 
Šventė. Šiais metais ji jau šven kyti už Lietuvos laiwę yra
ėiama septintuoju kartu. Kas kvie8tas ApaitaliSkaate Me. 
met Kanados lietuvių diena gatla Kanadoje j Ekw. arki. 
Švenčiama rugsėjo mėnesio pir vyskupas Sebastiano Baggio iž 
mųjį savaitgalį, kuris tiek Ka- otavos. PamaJdų me,„ bus 
nadoje, tiek ir Amerikoje, yra dama tradjcin& lietuvlų reUgi. 
ilgasis. Taigi, ir šiais metais nės giesmės.

Laukiama daug tautiečių
Į septintąją Kanados lietuvių 

dieną laukiama labai gausaus 
lietuvių sąskrydžio iš Kanados

lietuvių diena bus iškilmingai 
švenčiama rugsėjo 3—4 dieno
mis Kanados lietuvių gausiau
sioje kolonijoje Toronte. Sep
tintoji Kanados liet. diena yra 
dviejų sukakčių ženkle: vienas
garbingos ir laimingos, būtent, į įvairių vietovių, o taip pat daug 
Žalgirio mūšio triumfe ir ant- svečh* iš kaimyninės Ameri- 
rosios liūdnos — divdešimt me- ^°8, Kanados lietuviai, kiekvie- 
tų bolševikų okupacijai prisi- na didesne ProSa nepaiykšti 
minti. Ir viena ir kita sukaktis Odeliais būriais nuvykti pas 
kiekvieno padoraus lietuvio šir savo brolius lietuviua USA. Ti-

— Lietuvių dienai ir 35 me
tų imigracijos sukakties minė
jimui Sao Pauly smarkiai ruo- 1 dyje turi sukelti naujo ryžto, kimasi, kad Amerikos lietuviai,

— Sidabrinį vienuoliško gy
venimo jubilėjŲ atšventė sese-

o i ai • i-.- •• i a , 1 lė M. Leonidą, seselių pranciš-Spalvotieji Fiji salos, Austrą-............ ,• •lijos ir kitų Pietų Pacifiko vie- kiečių viršininkė V. Žolinoje, 
tų vaizdai yra rodomi Today Jubiliatės tėvai, Leonas Wal- 
teatre, Chicagos miėsto centre, teris — marijampolietis ir Bar 

borą Norkytė nuo Vilniaus, 
Amerikon atvyko dar prieš I 
Pasaulinį karą, apsistodami 
Pittsburghe. Ten gimė ir jų 
vaikai, kurių tarpe ir busimoji 

į seselė M. Leonidą. Dar du šios 
šeimos nariai pajuto vienuoliš- 

; ką pašaukimą, būtent: seselė 
M. Rozarija ir broli3 pasijonis- 
tas Hilarijus, kuris misijonie- 
riauja Tavajų salose. Kitos dvi 
jubiliatės sesutės Elena ir Ona 
ištekėjusios, gyvena Pittsbur- 
ghe. Ten pat ir brolis Pranas. 
Abu tėvai jau mirę. Seselė M. 
Leonidą studijavo Hittsburgo 
Katalikų universitete matema
tiką. Brazilijon atvyko 1950 m. 
Seselės M. Leonidos jubilėjus

Taipgi Italijos vaizdų filmas, 
daug politikos, sporto, madų 

tojų, /išeinančių pensijon, pasi-' naujienų bei kitų įvairumų, 
traukiančių. Wilsonas taipgi Programa tęsiasi vieną valan

dą.

NAŠLAIČIŲ IŠKYLA

Chicajoje apie 5,000 našlai
čių bus rugp. 17 d. išvežta į 
Lincoln parką ir ten jie bus 
pavaišinti. Toje iškvloie taipgi 
dalyvaus seneliai, invalidai, at
silikę vaikai. Jiems tą pramo
gą sudaryti ir juos pavaišinti 
yra suorganizuotas komitetas 
iš 50 visuomenininkų ir vers
lininkų. Telkiami asmenys, ku-

KAS GERIAUSIAS 
PLAUKIKAS?

Baigminės plaukymo rungty
nės, jauniams organizuojamos 
Chicagos Parkų Distrikto, į- 
vyks šeštadienį, rugp. 13 d. 1 
vai. 30 min. Riis parke, 6100 
W. JTullerton. Rungtynės bus 
dviemis grupėmis: iki 15 m. 
amžiaus ir tarp 15 ir 18 m.į

JAUNIŲ TINKLINIO 
RUNGTYNES

Baigminės jaunių tinklinio 
rungtynės įvyks rugp. 16 d. 11 
vai. Garfield Parko teniso aik 
štėje, ties Lake ir Hamlin gat
vėmis. Rungtynėse dalyvaus

rie savo mašinomis padėtų 10 komandų berniukų, ne Vy
tuos nelaiminguosius išvežti ir resnių, kaip 15 m.

šiamasi. Šventę ruošia Lietu 
vių Bendruomenės valdyba ir 
taryba, talkininkaujant organi
zacijoms. Numatyta ši progra
ma: rugpiūčio 13 d. 5 v. v. Vy
tauto Didžiojo rūmuose, - Vila 
Beloje — organizacijų bei įvai
rių organizuotų vienetų atsto
vų ir visuomeninkų posėdis, 
kuriame bus nustatomos toli
mesnio veikimo gairės. Šiame 
posėdy bus svarstoma lietuvy
bės išlaikymo, jaunimo ir eko
nominiai klausimai’. Po posė
džio bus susipažinimo pobūvis. 
Rugpiūčio 14 d. 11 v. bus Sao 
Paulo katedroje pamaldos, ku
rias sutiko laikyti Dom Paulo 
Rolim Loureiro, Sao Paulo ar- 
kivysk. pagalbininkas. Tą pa
čią dieną Lega Lombardo sa
lėje, miesto centre, numatomas 
iškilmingas posėdis, meninė 
programa ir pasilinksminimasbuvo švenčiamas liepos 23 d. Rugpiūčio 15 d Vila 2^^ 

Buvo atlaikytos iškilmingos pa . sportas Laukiama weiių iš 
maldos, kuriose dalyvavo Sao 8ų Brazilijos ^ovių ir ifi už-

naujų jėgų ir naujų vilčių į pasinaudodami ilguoju sa/vait- 
šviesią Lietuvos ateitį. ^us gausūs Kanados lie-I tuvių svečiai... Juo labiau, kad. 

Šventės iškilmės kaip tuo pačiu laiku Toron-
Septintąją Kanados lietuvių te vyksta didžioji nacionalinė 

dieną šiais metais rengia Kana Kanados paroda, sutraukianti 
dos Lietuvių Bendruomenės To- Į keletą milijonų lankytojų. Ta 
ronto Apylinkės valdyba, va- pačia proga visi galėsime aplan 
dovaujama J. R. Simanavi-1 kyti šeštadienio dieną įžymią- 
jįiaus. Šventės iškilmėse ypatin 34 Toronto parodą.
gai išryškintas mūsų tautinių Šiais metais maž daug tuodamų ir tautinių Šokių momen-, paa„ melu Lietuvoje mūsų 
tas. Gausios meninės progra-1 to9 okuplntai j ,vllnių
mos metu organizuojama tau-' minžti Lietuvos dvideSimt me.
tinių šokių festivalis, kuriame tų -igabrintao"... okupantai 
dalyvaus atskiros tautinių So-1 jėga vera mflsų bmlius seMria

ių grupės iš Kanados koloni- dalyvauti šioje lietuvių tautos 
jų ir UBĄ. Šiai komisijai vado Į išniekinim0 šventėje. Mes, gy
vauja V. Turuta. Milžiniškojo vendamį laisvajame pasaulyje, Scarboro Arenos salėje kur, 3_4 dienomis Toron.
telpa per keturia tūkstančius da)yvaudanli Kanados lietu- 
žlūrovų, tautinių šokių masinis. vių didžiajame ^„0, manlfes. 
išpildymas darys grandiozinį. te> rtsiem, įr(x|y,ime> _ jų 
vaizdą. Tautinių dainų festiva., tarpe ,r mii3ų okupantui _ 
lyje pasirodys jungtiniai To- Ikad ,ietuvjų tauta ,auk,a
ronto chorai, diriguojami mnz. | kitokio davimo. Ne masko- 
Stasio Gaileviėiaus. Be to. šven liskai 9uprantam0 iSvadavimo, 
tęs proga numatyta sporto pa- kuris Hetuvių Uutaj uždėJo ne. 
atrodymai, rengiama Kanados ]ai3vž, retežius, bet lietuviško 
lietuvių paroda ir t.t. Pagrin-^į išsivadavimo, paženklinto dieniu kalbėtoju pakviestas dr. džąjl žalgro lė> tnjmfu 
Stasys Backis, lietuvių pasiun-1
tinybės Vašingtone patarėjas

Paulo vyskupo atstovas ir San
to Andrė vyskupo atstovas 
prelatas K. Miliauskas. Sao 
Paulo vyskupo atstovas šia 
proga tarė nuoširdų sveikinimo 
žodį.

sienio. Šios šventės spiritus 
movens — Liet. B-nės pirm. 
prel. Pijus Ragažinskas.

— Dr. Eliziejus Draugelis su
žmona Julija gyvena savo na
melyje, apsuptame tropinių 
vaismedžių, Guainazes gelžke- 
lio stoties rajone (valanda ke
lionės nuo Sao Paulo miesto). 
Dėl nesveikatos dr. Draugelis 
atsisako nuo visuomeninių pa
reigų ir atsidėjo plunksnos dar 
bui. Paskutiniu metu rašo at
siminimus apie ateitininkų fe
deracijos įkūrimą, paniošė 
spaudai ilgoką straipsnį “Ka
taliko gydytojo vaidmuo.

— Jubilėjinio kongreso pro
ga premija 500 kruz. skiriama 
už geriausią straipsnį apie 
ateitininkus. Straipsnis turi bū
ti parašytas portugalų kalba, 
nes skiriama brazilų laikraš
čiams. Premiją skiria “Mūsi^ 
Lietuvos” skyrius “Jaunystės 
Aidai”.

— Teisininkė Irena Gritėnai-
tė liepos 23 d. išvyko Šiaurės 
Amerikon studijų tikslu.

jiems džiaugsmą padaryti. No
rintieji su savo mašina prisidė
ti, prašomi telefonuoti trans 
portacijos vadovui Woltei* Jep- 
pe, SH 3-3500.

DRAUGIŠKUMO DIENA

Draugiškumo diena bus šven 
čiama Chicagoje rugp. 13 d. 
Ją organizuoja Amerikiečių 
Draugiškumo Klubas, kuriam 
vadovauja advokatė Sofija B. 
Boaz. Grupės, siekiančios ge
resnio sugyvenimo tarp rasių, 
paskleis Chicagoje brošiūrų ta 
tema; piliečiai raginami vieni 
kitiems duoti gėlių.

AKLAI MERGAITEI ŠUO 
ATNEŠK LAIMĘ

Septyniolikos metų mergaitė 
Lois Andersen, gyvenanti Oak 

ne

RINKTINES DRAMOS 
TELEVIZIJOJE Yra pakviesta visa eilė kana-

Sėjos red. inž. G. Lazauskas, Parke Chicagos priemiesty,
A. Stankevičius B-nės veikėjas 
ir artimiausias Briškaičių kai-
mynaa, adv. Liudas Šmulkštys; „„ trūkumOi . pulkiai
Ir kiti. Gauta daug telegramų, 
taip pat ir iš Lietuvos. Prane
šėju buvo akt. ir rež. Antanas 
Rūkas.

X Sophia Barnus vakaruškų 
programoj, šaindien, pirmadie
nį, 7—8 v. v., kalbės Lietuvių 
Veteranų S-gos Ramovės c. v. 
•ekr. Antanas Rėklaitis.

X Už s. a. adv. Liongino 
IndreškoH sielą, minint jo mir
ties 10 m. sukaktį, gedulingos 
iv. Mišios bus atlaikytos Gi
mimo šv. P. Marijos parapijos 
bažnyčioje Marųuette Parke — 
rugpiūčio 9 d. 8 vai. ryto.

65 METAI KAI VEDĘ 
Savo 65 metų vedybų sukak

tį rugp. 7 d. atšventė Joseph 
F. Wolf su žmona, gyveną 
8219 So. Throop, Chicagoje. Iš

WGN televizijos stotChi- — Diskusijos ateitininkų su
cagoje, už duodamus rinktinius 
vaidinimus “The Play of Teh 
Week” valandėlėje laimėjusi 
George Foster Peabody premi
ją, nuo spalio 16 d. vėl at

sirinkimuose. Liepos mėn. ato
stogų metu, kiekvieną trečia
dienį, vakarais, lietuviai ateiti
ninkai rinkosi į taip vad. “ap
valiojo stalo” diskusijas, įvai-

naujina tokių vaidinimų trans. i riomis jaunimui įdomiomis te- 
liavimą. Šiame sezone bus duo 
dama G. B. Shaw “Don Žua- 
nas pragare”, Jeon Giraudoua 
“Tibras pne vartų” ir St.
Zweig “Volpone”. Pirmą kartą 
taipgi bus duota keturių valan 
gų drama (per du sekmadie
niu) “The Ice Man Cometh”, 
kurią parašė Eugene O’Neill.

Pasaulį palaiko ir neleidžia 
jam nugrimsti barbariškume ne 
progresas matematikoje, chemi
joje, pedagogikoje, istorijoje, o 
aktyvios atsižadėjimo ir pasi-paprastai laiminga gavusi šu

nį - vadovą, nes ji akla. Nežiū- aukojimo dorybės.
— F. Bninetierre

baigė Švč Trejybės Aukit. Mo
kyklą ir rudenį rengiasi stoti 
į Rosary kolegiją. Neseniai ji 
keturias savaites praleido Ro- 
chester, Min., kur išmoko nau
dotis treniruotu šunimi - va
dovu ir dabar su juo vaikšto 
po Oak Parką, pažindama sa
vo miestą.

ILLINOIS PARODA

Apie 21,000 įvairiaprių gy
vulių bus išstatyta Illinois pa- 
rodon, kuri bus atidaryta j 
Springfielde rugpiūčio 12 d. Pa 
rodoje net numatoma turėti 98 
mulai, 191 ožka.

ATOMINIS REAKTORIUS 
URRANOJ

Illinois Universitetui Urba-

Kas man yra geras, tam ir

monrs. būtent, gyvenimo filo- 
sof i jos, teologijos temomis, 
apie berniukų ir mergaičių san
tykius, diskutuota apie maty
tus filmus ir t.t. Šiom diskusi
jom vadovavo tėvas Jonas Gie 
drys, SJ. Jaunimas aktyviai da
lyvavo. Be to, sekmadieniais 
buvo suruošta išvykų į gamtą.

— Dariaus ir Girėno diena 
buvo paminėta “Mūsų Lietu
vos” savatraštyje ir per vienin 
tėlę, dabar veikiančią Sao Pau
lo, lietuvišką, radijo valandėlę 
“Mūsų Popiečiai”, vadovauja
mą muziko Jono Kaseliūno, 
kuris prieš 4 metus su puse, 
drauge su tėvu J. Bružiku, pra 
dėjo dirbti bei tarė pirmąjį lie
tuviškąjį žodį a. a. tėvo Mika
lausko išrūpintoje lietuviškoje 
valandėlėje per Nove de Julho 
radijo stotį. “Mūsų Popiečių" 
vedėjas pateikė apie šluos mū
sų didvyrius savo mokinių Se
najame Malūne atliktą dainos, 
muzikos ir eilėraščių montažą 
ir jaudinantį spaudos atstovo 
prie mūsų pasiuntinybės Urug
vajuje rašytojo Kazimiero Či
biro žodį, įkalbėtą fonografo 
puoš ton. Jau aštuoni .metai, kai

illllllllllllllllilllllllllllllllillllllillllliilliiii

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yru nedidelio formato 

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

Vardadienio ................ 10 atvit
Gimtadienio %.............. 10 ”
Padėkos ....................... 10 ’
Užuojautos ...........  10

io ••
10 “
10

Vestuvių
Vestuvių sukaktuvių 
Padėka už užuojautą 
Motinos Dienos proga 10
“Draugas” gali išpildyti užaak 

mus tik pilniems pakeliams (po 10 J. Kaseliūnas komplektuoja juo1 Štukų) augščiau Išvardintų atviru- 
stoae įžymių asmenų kalbas į- atvirukų gamintojas dar
vairiomis temomis Ir menines
programas. Kultūrinės progra-

diečių svečių, kurie reprezen- į aš geras; kas man negeras, ir 
, tuos Kanados valdžios įstaigas 
arba kuo kitų yra ką gero pa
darę lietuviams, ši oficialioji 
šventės programa įvyks sekma 
dienio popietį. Šventės išvaka
rėse, šeštadienio vakare, toje 
pačioje salėje, įvyks apylinkės 
Bendruomenės rengiamas didin 
gas rautas — šokiai.

tam aš geras, nes juk dorybė 
yra gėris. Nuoširdiems aš esu 
nuoširdus ir nenuoširdiems aš 
esu nuoširdus. Dorybė juk yra 
nuoširdumas. — Laotse

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiii
Kam prisieina parašyti ar pasa

kyti vieną kitą sakinį angliškai. Pamaldos lietuvių šventovėje taa ,aba> vertingą pagalbą ras 
Septintosios Kanados lietu- Viliam* Pėteraiiio

jai įsteigtųjų Toronto lietuviš-.

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.i
Išleido Liet. Knygos Klubas.

Gannsma DRAUGE 
4545 W. 6Srd St., Chirago 29, III.

ŽODYNE
Sis žodynas yra vertingas tuo, 

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

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

Lithuanlan-Englislt
Dictionary

n laida 1060 m. Išleido Liet. 
Knygos Klubas. XV 586 pal. Kie
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

Užsakymus iu pinigais siuskite:

"DRAUGAS’1
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
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KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS UEPONJ!

Moderniški*,mia lietuvių baldų krautnvš Chicagoje

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

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER. INC.

Naujai adresai: 3207 So. Halsted St. VIctpry 2-4226

Krsutuvė stidsryta pirmsd. Ir ketvirtsd. 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Kitom dienom nuo 9-6 vai. Liep. ir rugp. mėn. s«km. uždaryta.

Ta paruošęs vieną rinkinį maišv 
tą, sudarytą iš vardadienio, gim 
tadienio, padėkos, užuojautos, ve* 
tuvių Ir vestuvių sukaktuvių —

• •» i- j.i.z i rišo 10 atvirukų. Atvirukų k*in»piečių valandėlėje pateikiami u4 pftkelJ 
klausytojams trys klausimai: j

mos paįvairinimui “Mūsų Po-

Taksi šoferis Cage, 34 m., su
imtas Reno, Nev., už tai, kad pa
skambino, jog lėktuve, kuriuo' Lietuvos istorijos, lietuvių 

Sabinos bažnyčioje, o pn«kiau ' tnisija davė leidimą laikyti ato-I "krenda viceprez. Nixon, yra bom-j literatūros ar geografuos ir'
praleido dieną su savo šeima, i mini reaktorių mokslo reiks-ILėktuvas buvo sulaikytas, o mjm|į Tam tikslui skiriamos! 

' už mdag.ngą pranešimą šoferi*

ryto jie buvo šv. mišiose Sv. j noje Atominės Energijos Ko-

Jau turi sulaukę proanūkių. ' lama.

**D s a u g a s**
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rihleaao 29. P’
gaus bausmę. (UPI) 1 daiktinės ir piniginės premijos. ,*smi|g|imif|||(j||(jini(ujg|||||g||mi|||j|||,į


