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JAV greitai ir su jėga veiks prieš raudonųjų grėsme
Katangos provincijos premjeras 

sutinka įsileisti JT kareivius
Bet tik ne iš komunistinių kraštų 

JT Saugumo taryba įsakė Belgijai išvesti savo
karinius dalinius iš Katangos

NEW YORKAS. — Jungtinių Tautų Saugumo taryba, per
spėta Dago Hammarskjoldo, kad Kongo krizė gali išsiveržti į 
pasaulinį karą, vakar pareikalavo Belgijos tuojau išvesti savo 
karinius dalinius iš Katangos provincijos.

Saugumo taryba taipgi šutei-
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kė galią generaliniam sekreto
riui Hammarskjoldui pasiųsti 
JT karinius dalinius į Kongo 
atsiskyrusią Katangos provinci
ją-Saugumo taryba 9 balsais, 
dviem susilaikius, patvirtino 
Tunisijos ir Ceilono rezoliuciją, 
duodančią JT generaliniam sek
retoriui mandatą ieškoti būdų,

ciją, bet tik ne iš komunistų 
dominuojančių kraštų. Katan
gos vyriausybė nenori įsileisti 
nė vieno kario iš komunistinio 
krašto.
Keturi paskendo upeje

KARACHl, Pakistanas. — 
Keturi viešųjų darbų departa- 

kad" Mujo7’Kongo" reįubHka mento Paradai vakar pasken

Jungtinių Tautų gen. sekreto
rių Hanunarskjoldas kalba JT 
Saugumo taryboje apie politinę 
padėtį Konge. JT Saugumo tary
ba vėl pareikalavo Belgiją išvesti

----- -------- j_j. ------—r--------------- -  _. savo kdrinius dalinius iš Kongonebūtų įvelta į Rytų - Vakarų do Illdus uPeJe» aPie 150 myhll įr Katangos provincijos ir į tą 
konfliktą.

Brazilijos raudonieji 
susirinko

Nors jų partija uždaryta

RIO DE JANEIRO. — Komu. 
ni3tų partija, uždaryta Brazili
joje, rugpiūčio 6 dieną turėjo 
suvažiavimą.

Netrukdoma policijos, komu
nistų partijos susirinkimas, va
dovaujamas Luis Carios Pres- 
tas, įvyko brazilų spaudos rū
muose. Brazilų darbininkų ir 
socialistų partijų atstovai da
lyvavo komunistų susirinkime. 
Taipgi komunistų suvažiavime 
dalyvavo geležinkelio, metalo 
darbininkų unijų vadai.

Prestes ragino pradėti kam
paniją, kad vėl būtų legalizuo
ta komunistų partija. Jis pareis 
kė, kad komunistų tikslas yra 
“kova prieš šiaurės Amerikos 
išnaudotojus ir tarptautiniu? 
kreditus”.

Kardinolas Manuel Arteaga, Ha
vanos arkivyskupas, ir kiti aštuo- 
ni kubiečių vyskupai išleido gany- 
tojinj laišką, pasmerkdami komu
nistų įtaką Kuboje. (UPI)

Griežtas Herterio žodis
Spaudos konferencijoje * Jungtinės Amerikos Valsty- 

WASH1NGTONAS. _ Vals- 1568 notoJe vakar pareiškė bū
tybės sekretorius Herteris spau sijai\ kad šis kraštas ,ir ]‘° są’ dos konferencijoje vakar pa.. Jungininkai nebus sovietų gra-
reiškė, jog Jungtinės Amerikos a,nl""' "U,StUmUS nu0 aP8,«lnk Valstybės suteiks Siaurės At.1 lavono balistiniais sviedimai ar 
lanto organizacijos (Nato) na-,lmtls JU"8““‘>1 S^y1108
riams, savo sąjungininkams, I PnemonlM* ____
Polaris sviedinių, nors Sovietų
Sąjunga dėl to visokiais būdais 
grasins laisvajam pasauliui.

Herteris taipgi pareiškė, kad 
amerikiečių rinkiminė kampani
ja neprivers JAV nusileisti so
vietų grasinimams, bet visur

Kuboje tęsiamas 
įmonių valstybinimas
HAVANA. — 

rių kabinetas, 
premjero Fidel

Kubos ministe- 
susirinkęs be 
Castro, vakargins savo ir laisvojo pasaulio suvalstybino visas krašto naf-interesus 

Valstybės sekretorius vakar tos įmones ir elektros jėgaines 
ir ratifikavo artimesnius san-perspėjo sovietų vadus, kad t tykius su trimis komunistinė-

Prancūzija ir Italija susilai
kė.

Hammarskjoldas vėl išvykęs 
į Kongą ir bando įtikinti Katan
gos vadus, kad jie įsileistų Jung 
tinių Tautų karinius dalinius 
be jokios opozicijos.

Sovietų Sąjungos atstovas 
siūlė suteikti Hammarskjoldui 
galią praskinti JT kariams ke
lią į Katangą, bet nebuvo spau
džiama balsuoti.

Generalinis sekretorius krei
pėsi į Saugumo tarybą, nes Ka
tangos premjeras Moisė Tshom
be grasė visus JT karinius da
linius, įžengiančius į jo provin
ciją, sutikti su ugnimi. Ham
marskjoldas pareiškė Saugumo 
tarybai, kad greitas Kongo pro
blemos išsprendimas yra “karo 
ar taikos klausimas’’.

Ceilono ir Tunisijos rezoliuci
ja, reikalaujanti belgų kariuo
menės išvedimo iš Katangos, pa 
tvirtino, kad “Jungtinių Tautų 
kariniai daliniai Konge nesikiš jo kabineto nariai esą namų 
ir nenaudos įtakos į jokį vi- arešte. daus konfliktą, konstitucinį ar 
kitokį

šiaurėje nuo Karachi, apsivertus I provinciją pasiųsti JT kareivius, 
jų laivui. kad jie pakeistų belgų dalinius.

Sukilėliai kariai paėmė

Laos valdžią
t t

Įvairūs pranešimai. Laos šiaurines provincijas 
kontroliuoja partizanai komunistai

BANGKOK, Thailandas. — Sukilusi armijos grupė vakar 
paėmė valdžią Laose. Tai pranešė Laos sostinės Vientiane ra
dijas.

Laos sostinės radijas paskel
bė, jog sukilėliai pažadėję pa
laikyti Pietryčių Azijos kara
lystės neutralumą. Bet radijas 
nepaskelbė, kas įvykdė sukilimą.

Revoliucijos komiteto vadai 
pažadėję laikytis jaunos 
tybės konstitucijos, kuri kovoja 
už gyvybę prieš komunistų su
kilimą šiaurinėse provincijose.

Bangkoke, Thailando sostinė
je, gauta žinių, kad ministeris 
pirmininkas Tiao Somsanith ir

Jungtinės Amerikos Valsty
bės Laose turi mažą karinę gru 
pę, kuri dirba su armija. JAV 
ambasadorius Laose yra Horace 
Smith, buvęs ministeris Pilipi-

vals* nuosc.
Nuverstoji Laos vyriausybė 

buvusi proamerikietiškoji.
Laos turi daugiau apie 1,500, 

000 gyventojų.

Keli generolai buvo paėmę 
Šia pastaba norėta užtikrinti'valdž* Paėjusių metų gruodžio 

Katangos pareigūnus, kurie yra d>’ ^et P° sava’tė9 atsisakė 
prieš Lumumbos centro vyriau- ^<>n1 ro^s- Tačiau generolas 
sybę, kad Jungtinės Tautos ne- Phoumi Noeavan stovėjęs už 
sikiš į vidaus politinį neramu- Som8anith vyriausybės nuga- 
mą. ros ir jai įsakinėjęs.

Raudonųjų laivai 
atvežė paslaptingų 
krovinių į Kubų

Jungtinės Amerikos Valstybės 
veiks “greitai, su jėga ir vie- mis valstybėmis.

Fidel Castro sekmadienį su-

JT Saugumo taryba posėdžia
vo IIV2 valandos. Nors ir il
gas buvo posėdis, bet santūrus, 
išskyrus kelis sovietų užsienių 
reikalų ministerio pasikarščia
vimus.

Sutinka...

Vienas pranešimas sukilėlius 
apibūdino kaip kairiųjų grupę, 
bet informuoti šaltiniai skelbia, 
kad gali būti visiškai artima 
staigiam perversmui, įvykdy
tam komunisto Pathet Lao jė
gų, kurios kontroliuoja šiauri
nes provincijas.

BRIUSELIS, Belgija. — Bei- Iš Singapūro pranešama, kad 
gijos vyriausybė vakar pareis- Pervcrsm4 įvykdė daugiau de- 
kė, jog jos kariniai daliniai iš- ne* kairieji”.
eis iš Katangos, kaip reikalau
ja Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba, bet užtruks kiek laiko. 

Pakeitė nuomonę...

LEOPOLDVILLE, Kongo. — 
Katangos premejeras Moisė 
Tshombe pakeitė nuomonę ir 
jau įsileidžia Jungtinių Tautų 
karinius dalinius į savo provin-

Pathet Lao partizanai kovo
ja prieš karališkąją vyriausy
bę beveik nuo tos dienos, kai 
kraštaas gavo nepriklausomybę 
iš Prancūzijos 1949 metais.

Dingo 69 audrose
MANILA, Pilipinai. — šešias 

dešimt devyni asmenys pirma
dienį dingo audringose Mendoro 
ir Batangos jūrose, apie 100 my 
lių vakaruose nuo Manilos. Po
tvyniai sunaikino salų pasėlius 
ir šimtus asmenų paliko be pa
stogės.

Banditai nužudė 
dvylika

BOGOTA, Kolumbija. — Dvy 
lika laukų darbininkų nužudyti 
“ginkluotų banditų”, netikėtai 
užpuolus EI Carmen miesto ta
rybą Meta valstybėje. Tai va
kar buvo pranešta.

• Kuba pakėlė pajamų mo
kesčius.

Tibetiečiai tebebega į Indiją

WASHINGT0NAS. — Žur-, ... ,
nalas “U. S. New, and World -W va.kar
Report” pirmadienį pranešė, kad

ningai prieš bet kokią naują valstybino apie 700 milijonų do- 
raudonųjų grėsmę ar pasaulio į ierįų vertės amerikiečių nuosa- 
kri2?-” vybių, įskaitant didelę kubie-Herteris spaudos konferen

perspėjimą paskleidė,
_ , . . , , .. i draugai ar priešai užsieniuoserusų laivai gabena paslaptingų . ......, . ® . ,. nemanytų apie Jungtinių Ame-krovimų j Kubą nuo birželio ,. , . , . 6 ...2g d nkos Valstybių suparalizavimą

ar pusiau paralyžavimą prezi- 
Nuo birželio 18 dienos kai ku dentinių rinkimų metu.

rios apylinkės krašto viduje, ..Jungtin53 Amerikos Vals- kaip pvz. didele Zapata pelkė, tyb5s _ prezidenta3 _ gaH
yra Izoliuotos. Į Kubą atvyks- taip grejtal ir jėgingai veikti 
ta vts daugiau rusų technikų. rinkimų metu kaip ,r kitu me_

Kroviniai buvę lėktuvų ar ra- tu”, — pabrėžė Herteris. 
ketų dalių dydžio ir .specialiai “———-——————
buvo prižiūrimi. Kubos uostų
darbininkams neleista iškrauti 
siuntinių. Jie buvo iškrauti iš lai 
vų rusų įgulų.

čių elektros kompaniją ir dvi 
dideles žibalo rafinerijas (va- 

kad | lyklas).
Kubos vyriausybė dar nere

agavo į JAV notą, protestuo
jančią prieš amerikiečių turtų 
nusaavinimą.Kubos ministerių kabinetas 
taipgi ratifikavo kultūrinę, mok 
slinę ir techninę sutartis su rau 
donąja Kinija, Lenkija ir Ju
goslavija ir prekybos paktus 
su Jungtine Arabų Respublika 
(Egiptu - Sirija) ir Japonija.

Čekai neteko vieno 
trečdalio grūdu

NAU-IAIJCUOS
ŽINIOS

VIENA, Austrija. — Prahos
,radijas pranešė, kad Cekoslo- 
ivakiia neteko vieno trečdalio
I grūdų šių metų pjūtyje dėl pa- «'b™° U'2 lektuvo f1 ot\,Fra" 1 eis Powers, kurio byla Mask

voje bus pradėta svarstyti rug-
___  1 piūčio 17 dieną. Sovietai teigia,

. . kad Powers prisipažinęs, jog
užsienių reikalų šnipinėjęs. JAV departamen-

— Sovietų Sąjunga vakar pa
teikė kaltinimą prieš JAV žval-

KALENDORIUS
Rugpiūčio 10 d.: šv. Laury

nas; Laima, Daina.
Rugpiūčio 11 d.: šv. Zuzana; 

Pūtis, Parutė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai saulėta, apie 70 laips
nių; rytoj — giedra ir maloni 
oro temperatūra.

Saulė teka 5:53, leidžias 8 v.

Tai bent važinėjo
WASHINGTONAS. — Nicho- 

lan Harris važiuodamas automo
biliu užkliudė kitą automašiną, 
paskui nubrozdino du medžius,
atsimušė į septynis namus, iš- VVASHINGTONAS? — John 
vertė keturias tvoran, užkliudė Cifford Folger, buvęs JAV am-

NEW DELHI, Indija. — Mi
nisteris pirmininkas Nehru par
lamente pirmadienį pareiškė, 

jog apskritai kas mėnesį 1,000 
pabėgėlių iš Tibeto įžengia į In
diją, bet atmetė socialistų siū
lymą paprašyti Jungtinių Tau
tų pagalbos.

Nehru pasakė, jog yra dau
giau kaip 20,000 tibetiečių pa
bėgėlių Indijoje.

“Nėra abejonės, jog tai sle
gia mūsų pečius”, — pasakė 
Nehru, — “bet aš nematau, 
kaip galėtų Jungtinės Tautos 
pagelbėti mums ar pabėgė
liams".

Darjeelinge buvęs Tibeto re
gistracijos sąjūdžio vadas pa
neigė gandus, kad tibetiečiai pa. 
bėgėliai apleidžia kelių pravedi- 
mo darbus Sikkime ir grįžta 
atgal į savo tėvynę kovoti prieš 
Kinijos komunistus.

Komunistai skiedžia visokius 
gandus, kad Indija nebeduotų 
pagalbos tibetiečiams pabėgė
liams.

X
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Mr. Ir Mrs. Ollver Powers, tė
vai Francis G. Powers, JAV lakū
no, kurio byla Maskvoje bus pra
dėta nagrinėti rugpiūčio 17 d., 
vyksta į Sovietų Sąjungą. Rusai 
gegužės 1 d. numušė žvalgybinį 
JAV U-2 lėktuvą virš Rusijog te
ritorijos. Lėktuvą vairavo pilotas 
Francis Powers. (UPI)

Raudonieji apšaudė 
Quemoy salą

TAIPEI, Formoza. — Kinijos _
komunistai rugpiūčio 6 dieną ap i
šaudė iš patrankų Quemoy sa- * Izraelio _ _________
lą, paleisdami 121 sviedinį. Tai Goldą Meir parlamen- j Jtaa m;no/įad komunistai yra
buvo didžiausias apšaudymas te. pinTl.'Į'/’*'??. Pu" 1 perplovę Powers smegenis
per 14 dienų, bet mažesnis, kai Sovicty SąjungO8 j Izraelį Juos
prezidentas Eisenhoweris vizi- nori į Izraelį parsikviesti gimi- 
tavo Formozą.

vėlavimo ir nepakankamų priemonių.

nes.

Išvaro belgų pasiuntinį ir jo 

štabą iš Kongo

Jaunuoliai vakar demons
travo prie katedros Havanoje, 
Kubos sostinėje, reikšdami ne
pasitenkinimą, kad Kubos vys
kupai perspėjo prieš komunis
tų įsigalėjimą Kuboje.

— Belgijos vyriausybė atšals, 
ta Šiaurės Atlanto sąjungos 
(Nato) atžvilgiu, kad belgų 
prestižas nukentėjo Konge.

— Amerikos valstybių orga
nizacijos užsienių reikalų mi- 
nisteriai Costa Ricoje rugpiūčio

LEOPOLDVILLE. Kongo. — Kongo centro vyriausybė va
kar paskelbė krašte nepaprastą stovį ir pasiuntė kareivius iš-
varyti Belgijos ambaa.doriy Jean Van don Bosch ir jo štabą. ,g di d5> konferencjją.Neleidžiama vienoj vietoj su-,
stoti daugiau kaip penkiems as- dą ir pašalinti ambasadorių “sumeninis tarp saulėleidžio irauš- 
ros.

Kongiečių vyriausybė nutarė 
ištremti Van de Bosch, nes prem 
jeras Lumumba liepos 16 dieną 
nutraukė diplomatinius santy
kius su Belgija, bet belgai to 
nepaisė.

Lumumba įsakė kongiečių ka

kurioje svarstys, kaip sustabdy 
ti komunistinę įtaką ir subver- 
siją vakariniame pusrutulyje.

reiviams nueiti į belgų ambasa- dymo.

jėga, jei bus reikalinga”.
Švedai, /.amaują Jungtinių  ----------------------——-

Tautų kariniuose daliniuose, už- TRUMPAI IS VISURvakar buvo pastatyti prie am-------------------------- -
basadoS durų, vidaus reikalų • Sudano ministerių kabine- 
ministeriui Anicetui Kashamu- tas nutarė sudaniečių teritori- 
rai įsakius ambasadoriui išvyk- j niua vandenis Raudonojoje jū- 
ti po pietų. Bei paskirtas laikas roje praplėsti nuo trijų iki dvy- praejo be jokio įsakymo įvyk- į likos myljUt su išimtinomis tei-

Tvarkys finansus

namo sieną, išdaužė penkis lan
gus, sutrupino keletą namų laip 
tų, nuvertė vandens čiaupą ir 
išarė gyvatvorę. Automobilis su 
daužytas. Policija, kuri sulaikė 
Harris, kaltina jį, kad šis pa
dalė 14 vairavimo nusižengimų.

basadorius Belgijoje, pirmadienį 
paskirtas respublikonų finansų 
komiteto pirmininku.

Folger buvo ambasadorius 
nuo 1957 - 59 m.

• Argentinoje komunistai 
stiprina savo veiklą.

• Rawalplndi, pramonės cent. 
ras ir karinė stotis 250,000 žmo
nių Himalajų pašlaitėse, dabar 
yra Pakistano sostinė.

Premjeram Fidel Castro pasirašė įsakymą Havanoje nusavinti 
apie bilijoną dolerių vertės amerikiečių nuoeav>bių Kuboje. Kai
rėje yra prezidentas Osvaldo Dorticos. (UPI)

Kashamura vakar pranešė nu 
tarimą, baigus ministerių kabi
neto posėdį, kuriam pirminin- j pabaigoje 
kavo Lumumba.

į sėmis tyrinėti jūros dugną ir 
podirvį.

• Karalius Batidonin rugsėjo 
vadovaus Belgijos

prekybos delegacijai į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Delegacija 
vizituos New Yorką, San Fran
ciam, Dalias, Ncw Orleaną, Cin- 
cinnati, Cleveland ir St. Louis.

• Sicilijoje ugniakalnis Etna 
pirmadienį vėl išsiveržė ir joAmbasada pranešė, jog ji ne-1 vienintelis išsiveržimas sukrė- 

gavusi jokio laiško ir V an den tė miestelius už 20 mylių.

Ministeris pareiškė, jog vy
riausybė pasiuntė raštą į am
basadą .pareikšdama, jog am
basadorius privalo po pietų iš
vykti iš Kongo.

Bosch pasipriešinsiąs ištrėmi
mui.

Kashamura paaiškino, kad ne 
, paprastas stovis paskelbtas, 
| kaip “pasiruošimas priešė gali
mą mūsų priešų įsibrovimą”.

Netrukus sulauksime spalvo
to plieno ir tokio, kuris savo 
išore nedaug tesiskirs nuo au
dinių. Apie tai skelbia JAV Ge
ležies ir Plieno Instituto leidi
nys “Steelways”.
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11.00 vai................................... ............................................ Iškilmingo* Šventos Mišios
12:00 vai...................................................................... *.......... Pietūs lietuviškam^ stiliuje
3:80 vai. — Meninė programa: išpildo švento Petro parapijos choras is South 

Boston, Mass., kuris yra jau kelinti metai Naujosios Anglijos tempi jonas; 
tautiniai, įvairių tautų šokiai, vadovaujant poniai Onai Ivašienei.
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LIETUVIŲ DIEN A —PI K N I KAS
Rugpiūčio mėn. 14-t.j dieną, 1960 metais 

K E N NE BUNKPORT, MAINE

Kuo nuoširdžiausiai kviečiame visus dalyvauti mūsų meti
nėje šventėje, atsigaivinti Maine valstybės gamtoje, pasidžiaugti 
kartu su savo pažįstamais ir draugais. RENGĖJAI

Redaguoja: SKTN. P. NEDZINSKAS IK F1L. K. J EGI U S , 
Adresas: P. Nedzinskas, 2532 W. 46 Place, Chicago 32, 1U.

KATALIKŲ DVASIOS
VADOVŲ BIULETENIS
Kaip jau pereitame skautų 

skyriuje esame minėję Lietuvių 
Skautų Sąjungos katalikų dva
sios vadovai pradėjo leisti biu
letenį, kurio įžanginis žodis pa
rašytas s. kun. Vald. Cukuro, 
LSS Pirmi jos dv. vadovo.

Broliai dvasios vadovai ir 
vienetų vadovai, vyr. dvasios 
vadovų jau veik pusmetį bran
dinta mintis leisti savo biule
tenį šiandien tampa kūnu. Tech 
niškos kliūtys neleido jums jį 
prisiųsti dar atostogų pradžio
je. Tačiau tikimės, kad jis su
teiks bent dalį reikalingų in
formacijų šią vasarą stovykla
vimo darbams ir planams tebe- 
sivystant.

Daugelis mūsų neturėjome 
pagrindinių LSS dokumentų, 
programų, skautams pataiky
tų tekstų etc. Tad šio biulete
nio uždavinys ir bus juos pa
skelbti. Antras tikslas — susi
rišti, informuotis ir informuo
ti. *Būdami išsisklaidę po visą 
platųjį pasaulį, dvasios vadovai 
yra priversti savo asmenine ini
ciatyva organizuoti ir kurti 
vietai pritaikytus religinius pa
šnekesius, religines sueigas, 
laužus. Šiame biuletenyje būtų 
galima savo patyrimais pasida
linti ir su kitais broliais dv. va
dovais.

Tikimės, kad ir naujasis re- 
guliaminas įneš aiškumo į mū
sų organizavimosi struktūrą. 
Laukiame pastabų, pasiūlymų 
ir pageidavimų.

Didžiausias mūsų visų rūpės 
tis, be abejo, yra mūsų jauni
mas, brestąs labai skirtingose 
sąlygos, toli nuo Lietuvos že
mės ir lietuvių tautos kamieno. 
Dvasios vadovams tenka dide
lė atsakomybė — ne vien tik 
stebėti, stebėtis ir retkarčiais 
pakoreguoti mūsų artumoje 
bręstančią jauno skauto-tės as 
menybę, bet aktyviai, pagal iš
gales, įsitraukti į auklėjimo 
vyksmą su meile ir pakantru
mu, nešant jiems amžinųjų ver 
tybių daigus patraukliuose, 
šiems laikams pritaikytuose, 
induose.”

Biuletenyje aprašoma LSS 
katalikų dvasios vadovų regu- 
liaminas, Lietuvių Skautų Są
jungos statutas, religinė pro
grama katalikų skautams, reli
ginės specialybės, religinio 
skaučių ženklo programa, reli
ginis ženklas, religinių specia
lybių ženklų išvaizdos aprašy
mas, pranešimai, skautų mal
dos, vakarinė skautų giesmė, 
Baden-Powell anglai katalikai 
skautai, dvasios vadovų adre
sai

ASS RINKIMAI

Šiuo metu vyksta Akademi
kų Skautų Sąjungos centrinių 
organų rinkimai. Renkami yra 
Akademikių Skaučių Draugo
vės ir Korp! “Vytis” garbės 
teismai ir garbės gynėjai, ASS 
kontrolės komisija, Studentų 
Skautų S-gos centro valdyba, 
ir ASD ir Korp! “Vytis” vado
vai.

Nariams, turintiems teise bal 
suoti, tai yra susimokėjusiems 
nario mokestį, balsavimo lape
liai jau yra išsiuntinėti. Juos 
Rinkiminė Komisija prašo su
grąžinti ne vėliau rugpiūčio

19 d. Tad mieli broliai ir sesės 
dalyvaukime šiuose rinkimuo
se šimtą pracentiniai.

Balsavimo lapus siųskite rin 
kiminės komisijos pirmininkei, 
Meilei Leknickaitei, 12600 Spee- 
dway Overlook, E. Cleveland, 
Ohio.

Garbės ženklų nešiojimas
LSB vadija nutarė, kad iki 

LSS Pirmija priims ir paskelbs 
“LSS Garbės ženklo nuosta
tus”, ar duos kitokius nurody
mus, Brolijos garbės ženklai 
turi būti prie skautų uniformos 
dėvimi privalomai: iškilmingų 
sueigų, minėjimų ir skautų 
švenčių progomis, tautinių šven 
čių metu (jei dėvima unifor
ma), iškilmingų posėdžių me
tu; kiekvienu atskiru vadovy
bės patvarkymu. Visomis kito
mis progomis, kai dėvima uni
forma, turi būti dėvimos gar
bės ženklų juostelės (baretės).

Brolijos vadijos pastogėje
LSB VS. patvarkymu, LSB 

vadijos sąstatan, iki kadenci
jos pabaigos, įėjo s. O. Gešven- 
tas, US ved. pavad., s. P. Pa
kalniškis, JF sekretorius.

Tvirtinami pareigose ps. M. 
Chainauskas, Londono, Ont., 
vietininkijos vietininku, ps. B. 
Simonaitis, Niagaros, Ont., vie
tininkijos vietininku, si v. v. 
sklt. A. Prapuolenis, Worces- 
terio tunto tuntininku, s. v. v. 
sklt J. Vaičjurgis, Bostono 
tunto tuntininku.

S-gos ir Brolijos organų 
kadencijos pabaiga

Lapkričio mėnesį baigiasi 
LSS ir LSB valdomųjų organų 
kadencija. LSS pirmija jau rū
pinasi sudaryti naują KSS pre
zidiumą, kuris darbą pradės 
rugsėjo 1 d. Primindamas už
daviniui jau dabar pradėti ruoš 
tis, VS prašo pradėti rūpintis 
pasiruošimams KSS-gai bei pra
dėti galvoti apie naujų kandi
datų parinkimą.
LSB Jamlnircs Fondo 1960 mt 

vajus
Šiuo metu Brolijoj jau veda

mas Jambores Fondo vajus, ku 
rio pagrindinis tikslas bent da
linai prisidėti prie ž. m. Lietu-

vių Skautų Brolijos reprezen
tacijos ir atstovavimo uždavi
nių pravedimo svetimų skautų 
asociacijų tarpe.

Grįžo iš atostogųteAušros Vartų tunto tunti- 
ninkė s. J. Bobinienė su savo 
šeima buvo išvykusi dvi savai
tes atostogų iš kurių praėju
sios savaitės pabaigoje jau su
grįžo ir vėl įsijungė į skautiš
ką darbą.

Pataisymas
Skautybės kelio pereitos sa

vaitės skyriuje, kas liečia v. s. 
tėvo J. Vaišnio į Californiją iš
vykimą, įvyko klaida, nes vie
toje “išvyko” turėjo būti “iš
vyksta”.

Brolijos įvykdyti 
apdovanojimai

“Už nuopelnus” ordinu — j. 
s. E. Vengianskas — Chicago,

, j. ps. B. Juodelis — Chicago, 
ps. J. Stašaitis — Bmckton, 
ps. S. Babronis — Argentina.

“Už Nuopelnus” ordinu su 
rėmėjų kaspinu — p. M. Tonkū
nas — Waterbury.

"Tėvynės Sūnaus” ženklu — 
s. v. v. sklt. V. Procuta — 
Australija.

“Už Nuopelnus” ordinu: j. 
ps. kun. J. Raibužis — Chica
go, ps. R. Dabįys — Los An
geles.

“Už Nuopelnus” ordinu su 
rėmėjų kaspinu: prof. M. Mac
kevičius — Chicago, p. S. Bak
šys — Hamilton, Ont., p. Pr. 
Bastys — Pewaukee. Wisc., p. 
A. Visockis — Niagara Falls, 
Ont., p. J. Kasmauskas — 
Boston.

“Tėvynės Sūnaus” ženklu — 
j. ps. E. Šimaitis — Chicago, 
s. v. >v. skl. J. Navickas — Los 
Angeles.

“Vėliavos” ženklu — v. sklt. 
N. Radvenis — Los Angeles, s. 
v. sklt. A. Pranckevičius — 
Worcester, v. sklt. K. Mickevi
čius — Boston.

“Pažangumo” ženklu — s. 
v. v. sklt. A. Liškauskas — 
Hamilton, sklt. A. Karalius — 
Los Angeles, psklt. G. Sakys
— Los Ang., psklt. A. šeškas
— Los Angeles, j. skautas A. 
Jucėnas — Hartford, sklt. V. ! 
Bitėnas, psklt. R. Bitėnas, i 
psklt. R. Petrauskas, skautas 
N. Jarmas, visi Elizabeth, sklt., 
I. Vileniškis, sklt. A. Lapšys,

sklt. J. Venckus, psklt. J. Dau
girdas, visi iš Bostono.i

CHICAGOS JURŲ 
SKAUTUOS ŽINIOS

— Birželio pradžioje jūrų 
skautai ir skautėš pradėjo šio 
sezono irklavimą Michigan eže
re. Išplaukia kiekvieną trečia
dienį 7 v. v. iš 59 st. uosto, 
amer. jūrų sk. bazės Jackson 
parke.

— Boat Handling 'Čourse 
(praktiško laivo vedimo) kur
są, kiekvienais metais ruošia
mą Chicago Coucil. baigė ir 
gavo teisę vesti lai/us du Bal
tijos Jūros tunto pareigūnai— 
■v. vl.\G. Bubelis ir vi. Ks. Ale- 
ksiūnas.

— VI. V. Putrius, baigęs in
žinerijos mokyklą, išvyko at
likti karinės prievolės. Jūrų 
skautai ir skautės broliui linki 
sėkmės.

— J. s. L. Knopfmileris Vyr. 
Skautininko įsakymu yra pa
keltas į vyr. jūrų skautininkus. 
Baltijos Jūros tunto vadovybė 
su broliais nuoširdžiai sveikina

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus llgoi*
6317 South We«tern Avenue 
Tel. ofbto — REpuhllc 7-4900 j 

namą •— GRovetiltl 8-8181 
Valandos: kasdien 2-7 v p. p., Šeš
ta d. 1-6 vai. p. p., trečiadieniais už
daryta.

D«1 tikslaus priėmimo taiko (ap- 
pointment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai. k"d nereiktu 
lirai lankti

G II A III A S K A S

J. O. TELEVISION OO.
2512 W. 47th St.. FR 8-1998 

TV. RADIJAI, HI-FI, VR81NTUVA1 
PardavimaM-talsyma*. Bėk. uždaryta

" M cfvl hfcT
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymun bei pervežimus iš 
►olimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075am
SOPHIE BARČUS

RftDUO VALANDAViso* pmrmmo. Ii WOPA
AM 1490 Kflooyclee FM 102-7 Mt 
Kasdien nuo pirmadienio iki penlt 
tadlenio 10-11 vai. ryte. šeštadieni Ir 

1 eekmadlenj S:J40 iki 9:10 vai. ryte 
Vakaruškoe pirmadieni 7 vai vak 

Raštlnš; 7159 Ho. Mnplevvood Avė., 
Chtcagn 29 III Telef HF 4-94 < R

VĖSINTUVAI, TELEVIZIJOS
Sąžiningai ir nebragial taisau 

Už patarnavimą vietoje ' $3.00, už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalys.

Pigios paveiksllnfis lempos.
J. MIGLINAS 

254# W. 6»th St. II a. PR 6-1063

Rez. GI 8-0878 
Dr. Eisin.

Rez. RE 6-1870 
Dr. Butukas

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

FRANKS Television and Radio, Ine.
SALES & SERVICE Sav. P. Keršis, P. Endzeiis, J. Bendoraitis
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

Aa P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortho|K‘das. Protezletaa 

Aparatai-Protezal. Med. bauj dažai. Spec. pagalba kojom. 
“ (Areh Supports) Ir Lt.

Vai. 9-4 Ir 6-8. fteStadienlala »-i 
ORTHOPEIII.IOH TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, m 

Tel. PRoepect 8-5084

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

AKVAFR1JA IR MOTERŲ LIGOS 
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2870 
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Kp«-<ittlybe akušerija Ir moterų Ilgos
2454 West 71 st Street

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

Atostogose iki rugpiūčio 21 d.

%

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Ineorporated)

U) VA EDAS U LIS, eav. 
4988 ARCHER AVENUE 

Tel. Vlrglnk 7 24*1

TAUPYKI! TEN, KUR MOKAMAS AUKS DIVIDENDAS

S

Ant visų tini- <“ 
pyino sąs-tų I

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

_15 motų patyrimas
Tėti Y Arda UW 

Pritaiko Akintos 
Kreivas Akte 

Ištaiso.
OfUas Ir Aklnlp Dirbtu**
754 WEST 15tk STREST 

VUmdoK nuo 10 Iki X nuo 0 Iki L 
Tret atdaryta Penkt kr šešt 10—S

‘ E
Ant Itoniis 

sąskaitų

MIDLAND
1AVIN8S a LOŠI 5%

4038 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL 
Pliene: LA 3-4719

Kiekviena sąskaita iki $10,000 v ra apdrausta 
Federalinės vaidilos Draudimo fstaigoje.

AL'GŲST SALIMKAS, Prezidentas

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokie baldai9

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Savininkai

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

Liepos Ir rugp. mSneeintn sekmai uždaryta

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR-CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą, 

nei valandos skambinti telefonu 
HKmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLIES LIGOS 
Pritaiko akinius

6322 Soulh Westera Avenue
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—8 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dten. uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5078

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Damen Avė.
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

fleSt. 2—4 vai. vak.
Treėlad. Ir kitu laiku pagal sutari.) 

Ofiso telef. I.Afayette 3-8048 
Rez. WAIhrook 5-304H

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

Tel. Pllospcct 8-1795 
9300 W. 5lst St., Chl«a«o, III. 

Oakley Meriical Arte Hldg.
arba j.

434 Algnna Avė., Flgin, ritinote 
Tel. OWcns 5-0538 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HF, 4-5849, rea. HE 4-2394

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71 st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč. ir Seftt. pagal sutart). 
iM-km. uždaryta.
Tel. ofiso HĖ 4-5758; Rm. Hl 5-3228

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

2709 West 51 at Street 
Valandos; pirm., antr., ketvlrt., penk. 
2-9 vai. vak.; ScMad. 2-4 vai popiet 
Ligonius priima pagal susitarimą.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 West 71st SL

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 12:84 — 2:30 vai. p. p !

Treč. ir kitu laiku tik susitarus. 
Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

Ofiso tel. TCvvnhall 3-09:>9 
Namų-rezld. tel. PRospect 8-9OS1

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
(JOK8A)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOR

5002 W. 16th St., Cicero, Illinois
Vai.: Kasdien 4-8 p. p., šeštad. 10-2 Į 
p. p. Treč Ir kt. laiku tik susitarus

Tel. ofiso PO 7-8000. rez. RE 7-0199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 6Srd Street

Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. Ir 8 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt uždaryta

Telefonas; GRovehlll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 W. Marųuette Road 

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

Tel.: REIlance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 591 h Street

Vai.: Plrmad., antrad., ketvtrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OEymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

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

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

nenuilstantį jūrų skautijos dar
bininką ir jūrinės idėjos sklei
dėją. '
Ofiso HE 4-1818, Rezkl. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 7lst Street

(71-os Ir Campoeii Avė. .kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto tr 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 v. r. — iki 2 p. p 
Trečiadieniais ušdarvta

Tel. Ofls. VI 2-1484. Rez. RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
3259 South Halsted Street

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

Ofiso telefonas — KTsbop 7-2525

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.
Treč. Ir sekmad. tik susitarus 

Tel. ofiso HE 4-1202, rez. PR 8-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS n .

2454 West 71st Street 
(7lst Ir So. Campbell Avė.)

Vai.: plrmad. Ir ketvtrtad. .1-4 p p. 
antrad tr penktad. 6-8 v. v.

^rTIigmas rudaitis
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINR8 UGOft . 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: Plrmad., antr., ketv., penktad. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6-8, vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4 Trečiadiealata ir 
kitu laiku susitarus telefonu.
_______ Telef. REpubUo 7-3298

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keičia stiklue tr rčmns 
1455 H. Callfomla Avė. VA 7-7881 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. (iš
daryta šeštad 10 v. r. Iki 2 p. p

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. S8rd St

Ofiso tel. REli&nre 5-4410 
Re*, tel. GRovehlll 4^06(7

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

Trečiad. tr šeštad. pagal sutarti

Ofiso telef. Cldffslde 4-2898 
Rezlil. telef. WAIbrook 5-8099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir ■perianti
chirurgija)

1724 Mest 47th Street 
(Kamp. 47th Ir S. Hermltage)

Vai : nuo 2 Iki 4 vai. Ir 6 lkll v. r. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išąkyr sek.

Tel. ofiso TO 3-0959 
Res. tel. G A 3-6048 ‘

DR. FL TAIAAT-KELPŠA
GTDVTOJAa IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos
5002 Wcst 16th Street, Cicero, m 

Vai.: kasdien 6-8 p. m., šėštadlen
1- 4 p. p. Kitu laiku Ir trečiad. aute- 
tarus

DR. VYT. TAURAS
(Bendra praktika Ir moterų ll«na) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir rei. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1228 ar »8L S-U7T 
Ofiso vai • Pirm. 7-9 v. y.. Antrad. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad.
2- 4 vai. popiet. Iri sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2t2S, rez. GI 8-8198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71 st Street 
(71st Ir So. Campbell Avė.) 

Vat.; pirm, antr., ketv. Ir penkt 
nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki I. Tred. Ir
šešt. uždaryta.

CRANE
SAVINOS AND 

LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWTCZ, Prea.

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

"DR. J. g. BYLA - BYLAITIS
Mcrvų-Smegenų Ligos, ('hlrurg.

OAKL.EY MFDICAL RLDO. 
2300 West 51 st Street

Valandos Šeštad. susitarus, skam
binti tik ptrmad., antrad., ketvtr
tad., penktad., ilk nuo 2—4, 6—8
vai PRos|»cct 6-1795. Rez. TRE- 
MONT 9-5890,

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 3-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 11—8 vai. 
vak., pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

■ ODIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
HPECIAL18TC

7150 South Westcrn Avenne
MEOŠCAL BUILDINO 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11

vai. ryto Iki 8 vai. p. p.
Office tel. RE 7-116H 
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ITALIJOJ NĖRA PASTOVUMO
Po paskutiniojo karo vyriausybės dažniausiaį keisdavosi 

Prancūzijoje ir Italijoje. Prancūzijoje netvarka pasiekė jau to
kį laipsnį, kad vyriausybė tegalėjo galvoti tik apie būsimą pa
keitimą ir vairo perdavimą naujam kabinetui, o ne apie pasto
vų ir konstruktyvų darbą. Tokia netvarka privedė kraštą’ be- į 

veik prie perversmo, kuris atvedė gen. Ch. de Gaulle į vyriau
sybę. Jis atėjo su nauja konstitucija, naujais rinkimais ir tapo 
valstybės galva. Dabar pastovumas jau labiau užtikrintas. Vy
riausybė gali jau siekti valstybei didesnės ekonominės gero
vės ir planuoti jos ateitį.

Italija tuo tarpu liko toj pačioj netvarkoj. Nė viena parti
ja rinkimuose negauna tokios stiprios persvaros, kad viena 
galėtų sudaryti ministerių kabinetą, galintį pastoviau dirbti 
valstybės gerovei. Italijoje, kaip ir anksčiau Prancūzijoje, ko
munistai turi tiek įtakos, kad jie gali kelti triukšmą, gali ar
dyti vyriausybės darbus ir planus, gali svetimai valstybei tar
nauti labiau, nei savo, ir jiems nieko negalima padaryti. Pas
tarasis komunistų sukeltas triukšmas buvo toks, kad net ma
žesniosios partijos sužiuro ir pradėjo mąstyti apie savo pačių 
likimą.

Griuvus Tombronio kabinetui, buvo pavesta naujas kabi
netas sudaryti žinomam krikščionių demokratų partijos politi
kui, buvusiam gen. sekretoriui, kairiojo, arba reformistinio, par 
tijos sparno vadui Amintorei Fanfani. Kabinetą jis sudarė pla
čiais pagrindais ir gavo kitų partijų paramą. Sį kartą net ir 
Nennio socialistai, kurie iki šiol visuomet eidavo drauge su 
komunistais, prieš Fanfanį nebalsavo. O naujasis ministeris 
pirmininkas yra vertas dėmesio Italijos pokarinėje vidaus poli
tikoje. '• W

Italijos krikščionių demokratų partija yra stipri ir didelė. 
Komunistai su kairiaisiais socialistais kartu nepajėgia rinki
muose jos nugalėti. Tačiau ji dar nėra tokia stipri, kad galėtų 
pati viena vairuoti Italijos politiką. Todėl neretai mažosios par
tijos, turinčios tik po keletą atstovų senate ar kongrese, įgau
na tokios įtakos, kad be jų paramos nė viena partija negali 
sudaryti vyriausybės. Ir norėdama gauti pasitikėjimą, turi da
ryti nuolaidas mažosioms ir nežymioms partijoms, kurios ne
turi nei imponuojančių programų, nei didesnės masės simpati
zuojančių, nei savo eilėse didesnių politinių asmenybių.

Kita krikščionių demokratų partijos silpnybė tai jos pačios 
viduje vienybės trūkumas. Vienybė suskilusi daugiausiai dėl 
pažiūrų į politinį metodą ir krašto tvarkymąsi. Užsienio politi
kos klausimais visi vieningai sutaria, kad Italija tegali eiti tik 
su Vakarų pasauliu, nieko nesitikėdama iš komunistinių kraš
tų. Visas nesutarimas pačioje krikšč. demokratų partijoje glū
di ne ideologinėse pažiūrose, bet socialinių klausimų sprendime.

Konservatyvioji partijos dalis, kuri nesudaro daugumos, 
norėtų prisilaikyti partijos įkūrėjo Don Sturzo principų, tiku
sių prieškariniais laikais, bet sunkiai pritaikomų dabartiniais. 
Mirusiojo De Gaperi šalininkai užima partijoj vidurį. Jie tikisi 
evoliucijos keliu pravesti visas Italijai reikalingas reformas. 
Fanfani kaip tik yra šiuo klausimu labiausiai kairus, nes jo no
ras žemės ūkio ir socialines reformas pravesti greitai ir radi
kaliai. Bet jis taip pat nepasižymi šalininkų gausumu. Socialis
tai jį remia ne dėl jo reformistinių idėjų, bet tik iš baimės, kad 
komunistai nepaimtų valdžios.

Amintore Fanfani yra nuoširdus krikščionis, turįs pasto
vumo ir kietos valios siekti savo tikslų. Tačiau jis neturi tiek 
daug rėmėjų, kad galėtų ant pastovaus pagrindo pastatyti ir 
visą Italijos politiką. Todėl galima tikėti, kad ir jis perilgai 
neužsisėdės pirmininko kėdėje. Italijai reikalingos konstitucinės 
reformos, kokios buvo padarytos Prancūzijoje, kad ir čia vy
riausybės būtų pastovesnės. Kitaip vargu ji galės išeiti iš chao
so ir netikrumo.

/z emvontnto

Socialine evoliucija ir krikščionys

Sv. Tėvo vardu Vatikano vals 
tybės sekretorius kardinolas 
Tardini parašė laišką Prancū
zijos Katalikų Socialistinių sa
vaičių pirmininkui Alain Bar- 
rere. 47-ji Prancūzijos katali
kų Socialistinių savaičių sesija 
buvo Grenoble mieste. Jos stu
dijų tema “Socializacija ir žmo
gaus asmuo”.

Kardinolas Tardini savo laiš
ke visų pirma išreiškia popie
žiaus Jono XXIII linkėjimui So
cialistinių savaičių vadovybei ir 
47-sios jų sesijos dalyviams: vis 
gyviau ir konkrečiau nešti Baž- 
riyčios socialinį mokslą į mūsų 
iaikų bendruomenę.

Ar nepavers žmogaus 
automatu?

Kalbėdamas apie socializaciją, 
tai yra apie kai kurių ūkinių 
gerybių arba gamybos priemo
nių evoliuciją, kurios pasėkoje 
altorius atkreipia dėmesį į poka 
rio metais vykstančią socialinę 
evoliuciją, kurios pasekkoje so- 
drilzacija vis labiau plinta ir 
vis giliau suleidžia šaknis. Ne 
tik ekonominės bei politinės 
struktūros, bet ir visas papro
tį- gyvenimo būdo bei institu
cijų kompleksas supa žmogaus 
asmenį ir stengiasi jį vesti per 
gyvenimą. Tokios padėties nau
da tiek ekonominėje, tiek so
cialinėje bei kultūrinėje srity-

do bendradarbiavimo ir solida
rumo dvasią. Ji leidžia konkre
čiai patenkinti pirmaeilės reikš
mės socialinius reikalavimus, 
kaip pavyzdžiui išspręsti butų 
problemą, gydymo, socialinio 
apdraudimo, auklėjimo, darbo 
ir poilsio problemą.

Ar šitas socializacijos proce
sas, vis labiau vystydamasis, 
nenužmogins žmogaus asmens 
ir nepavers jo paprastu auto
matu? — klausia kardinolas 
Tardini savo laiške Prancūzijos 
katalikų Socialinėms savaitėms. 
Ir atsako: tikriausiai ne, nes 
socializacija nėra aklai veikian
čių gamtos jėgų išdava, o yra 
la’svo, sąmoningo ir atsakingo 
žmogaus veikimas. Žmogus tu
rės stengtis kuo daugiausia pa- 

i naudoti tai, ką socializacija tei- 
I kia gero ir, iš kitos pusės, ap
ginti žmogaus asmenį nuo dide
lių pavojų, kurie individui iš- 

i kyla nuo perdėto ir netvarkin
go socializacijos vystymosi.

Saugoti asmens kilnumą

Kardinolas Tardini toliau pa
brėžia, kad ir šioje srityje vals- 

j tvbei tenka tik papildomas ir 
pagelbinis vaidmuo, paliekant 
reikiamą autonomiją asmeniui 
ir šeimai.

Krikščionis — rašo Vatikano 
valstybės sekretorius — turi 
savu krikščionišku mastu ma
tuoti ir vertinti moderniąsias

BENDRADARBIAVIMAS KULTŪRINĖJ 1 
IR POLITINĖJ SRITYSE

JONAS JASAITIS, Chtaųp, UI.

Svetimuose kraštuose esan
čiųjų nuomonė kultūrinio bend
radarbiavimo klausimu su oku
pacijoje esančia tauta yra dve
jopa. Vieni pasisako už ben
dradarbiavimą ir bendradarbia
vimo galimybių ieškojimą, da
rant tam tikras nuolaidas. Kiti 
—i bendradarbiavimui priešingi. 
Vieni ir kiti turi argumentų. 
Todėl pats bendradarbiavimo 
klausimas dabartiniu metu yra 
gyvas ir aktualus.

Pasisakant prieš bendradar
biavimą neužtenka vien neigia
mo nusistatymo, bet reikia ieš
koti būdų ir priemonių, kad ta 
vadinamoji bendradarbiavimo 
dvasią nepadarytų žalos mūsų 
paskirčiai ir uždaviniams emi
gracijoje.

Žvilgsnis iš kitos pusėsrTeigimas, kad bendradarbia
vimas jau vyksta, nėra tikslus, 
nes negalime laisvai bendradar
biauti nei su atskirais asmeni
mis, nei su institucijomis. Iš 
anapus gauname tik tai, ką 
okupantas leidžia. Į ten legaliai 
perduoti tegalime irgi tik tai, 
ką leidžia okupantas. Jei iš ana 
pus ir gauname kultūrinių ver
tybių, tai į ten čia sukurtųjų 
kultūrinių vertybių perduoti be 
veik neįmanoma.

Dalinis, okupanto nustatyto
se ribose vykdomas, tėvynėje 
pasilikusiųjų šelpimas materia
liai, nors iš to ir okupantas 
turi naudos, ar gavimas tėvy
nėje sukurtų vertybių dar nėra 
bendradarbiavimas.

Teisinga, kad nuo tautos ka
mieno atitrūkusi ir negalinti 
glaudžius ryšius palaikyti tau
tos dalis greičiau praranda sa
vo tautinę gyvybę. Todėl jau 
prieš vienuoliką metų, kai dar 
nebuvo galimybės užmegsti bet 
kokių ryšių su tėvynėje pasi
likusiais ir nesitikint greito 
Lietuvos išlaisvinimo, buvo su
prastas išblaškytai tautos da
liai gresiantis išnykimo pavo
jus ir pradėta rūpintis pasau
lio lietuvių apjungimu organi
zuotoje ir sąmoningoje tautinė
je bendruomenėje. Sis junginys

Vien tas humanizmas ir kolek
tyvinė gerovė, kurią jos siūlo, 
krikščioniui1 nėra pakankama. 
Krikščionis turi žiūrėti, kad ko
lektyvinio gyvenimo institucijos 
nepažeistų jo, kaip žmogaus ir 
kaip krikščionio, kilnumo. Tik 
tada jis galės prisiimti atsako
mybę už savo sielą, už savo idė
jas ir už savo veiksmus, visa 
derindamas su amžinuoju savo 
tikslu, iš kurio visa įgauna ver
tę ir prasmę.

rOta
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ROMANAS

Tęsinys
— Nei man reikia tavo pinigų, nei tu jų man duo

di! — padrąsėjo ir Emilija. Neteisingi priekaištai svilinte ją svilino.
— Nereikia tau! Norėčiau matyt, kaip gyventum. Dabar viskuo aprūpinta, lyg ponia.
— Aš daugiau dirbu, kaip tu, — ramiai pasakė 

Emilija, nors širdis jos virte virė. — Ir tai, jeigu ne 
vafkai ir jeigu būčiau vyras, eičiau ir prie visų darbo 
prisidėt. O jeigu dabar bolševikai iki čia, iki Vilučių 
ateina? Tai ir tavo atstatytų trobų nebeliks.

— Tai eik sau ir kariauk! Atsirado narsioji! Va
kar valsčiuje girdėjau: keli grįžę be kojų, be rankų, esą 
ir užmuštų. Aš ne toks kvailas, kad lįsčiau, kur nereikia.

— O mano brolis kariauja, — dar tyliau pridėjo Emilija.
— Tavo brolis! Tas komunistas?
— Ne tas. Alfonsas. Tėvelis sakė, kad savanoriu 

stojo. Mušasi su vokiečiais, ir bolševikais, ir lenkais. Sako, už Lietuvą visi eina.
Pilypas nusijuokė.
— Tavo broliai visais pašaliais landžioja. 0 aš 

jokių klaidų nedarau. Aš suprantu gyvenimą. Žiūrėk 
savęa — va, kur auksinė tiesa. Kiti tavim nepasirūpins.

reikalauja iš kiekvieno sveti
muose kraštuose esančio lietu
vio tautinio sąmoningumo, so
lidarumo, uždedamų pareigų 
supratimo ir išpildymo. Sąmo
ninga, apjungta ir įsipareigojan 
ti tautos dalis gali išlikti tau
tiniai gyva ir svetimuose kraš
tuose.

Rišys su tautas kamienu rei
kalingas ir naudingas. Bet mū
sų atveju tinkamam ir abipu
siškai naudingam ryšiui už
megsti ir palaikyti su okupuo
ta tauta sąlygų neturime. Da
bai tinėse sąlygose mes galime 
tik sekti, stebėti ir stengtis pa
žinti pavergtos tautos gyveni
mo eigą.

Sąmoninga ir gerai organi
zuota tautinė bendruomenė sve
timuose kraštuose kultūros ver
tybių kūrėjui gali sudaryti tą 
užnugarį, kurį jis rastų savo
joj tėvynėj. Todėl mūsų kul
tūrinių vertybių kūrėjams kū
rimo sąlygų sudarymas ir jų 
kūrinių paskleidimas yra užda
vinys, kurį mes turime atlikti, 
nesidairydami pagalbos iš pa
vergtos tautos ar okupanto tei
kiamos malonės.

Nusistatymas prieš politiką

Lietuvos okupanto labiausiai 
nemėgstama yra mūsų politinė 
veikla. Pasigirstantys balsai, 
kad mūsų Į politinė veikla nerei
kalinga, nieko gera neduodanti 
savai tautai šių dienų sąlygose 
ir neturinti prasmės, okupantą 
džiugina. Bet reikia pripažinti, 
kad šių balsų pasigirsta vis 
daugiau ir ne vien tik iš ben
dradarbiavimo šalininkų pusės.

Dabartinė mūsų politinė vei
kla kenčia nuo tarpusavio 
veiksnių ir politinių grupių ne
sutarimų ir veiklos nesuderini- 
mo. Kylant politinės veiklos 
nuvertinimo balsams iš visuo
menės ir nemaža dalimi iš kul
tūrinės veiklos darbuotojų pu
sės, verčia susirūpinti ne tik 
veiklos vykdymu 4r tobulinimu, 
bet ir tomis nuotaikomis.

Ryšium su bolševikų okupa
cija Lietuvą apleidusieji yra ne 
kas kita, kaip politiniai emi
grantai. Nors po antrojo Pa
saulinio karo politinio emigran
to vardas ir vengiamas minėti, 
bet tai neatleidžia šios emigra
cijos atstovų nuo politinio emi
granto pareigų ir siekimų. Po
litinė emigracija yra kovos 
emigracija. Mūsų atveju, kovos 
už Lietuvos išlaisvinimą, ir ne
priklausomos valstybės atsta
tymą. Ši kova yra besąlyginė 
ir bekompromisinė. Politinė ko
va yra viena iš būtinų ir ne
pakeičiamų priemonių kovoje 
už Lietuvos išlaisvinimą.
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Viceprez. Nixon Seattle mieste jaunimas norėjo uždėti jaunuolių 
rinkiminei propagandai naudojamą skrybėlę, ant kurios užrašyta, 
kad jaunimas su Nixonu. Apačioj matyti Michigan gubernato
rius Mennen Williams, besikalbąs rinkiminiais klausimais su šen. 
Kennedy. (UPI)

Neįvertintos pastangos

Pažvelgus į politinės ir kul
tūrinės veiklos pasireiškimo ga
limybes, pasiekiamus laimėji
mus ir išleidžiamas sumas vie
nos ar kitos veiklos sričiai, iš 
kultūrinės veiklos darbuotojų 
pusės keliami priekaištai poli
tinei veiklai turi pagrindo. Mū
sų kultūrinis pasireiškimas duo 
da didelj įnašą Lietuvos laisvi
nimo darbui, nors nevisada mū
sų politikos darbuotojų įverti-' 
namas. Kaip pavyzdys, minėti
nas Lietuvos paviljono Chicagos 
tarptautinėje prekybos ir pra
monės parodoje įrengimai, kuris 
iš mūsų veiksnių išskiriant In
dianos ALTo skyrių, nesulaukė 
dėmesio, nė paramos. Taip pat 
iš politinių grupių paviljono 
įrengimą parėmė tik Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos, 
Valstiečių Liaudininkų Są-gos 
ir Lietuvių Fronto Bičiulių Chi- 
cagos skyriai.

Parodoje Lietuvos paviljonas 
gavo du įvertinimo pažymėji
mus, skirtus Nepriklausomos 
Lietuvos valdžiai, ir tris pak
vietimus dalyvauti kitose tarp
tautinėse parodose. Parodos 
lankytojams supažindinti su 

; Lietuva ir lietuvių tauta bei 
dabartine jos padėtimi ir sieki
mais buvo dalinama specialiai 
paruošta brošiūra. Paviljono 
įreng ino pavyzdys rodo, kiek

Pilypas į visokius užmetimus mokėdavo atsakyti išmintingai. Ir ta savo išmintim jis nepalaužiamai tikėjo.
Emilija tik atsidusdavo giliai ir mėgindavo tokius 

pasikalbėjimus Užmiršti. Bet užmiršti buvo sunku. Jie 
gulėdavo ant krūtinės, tie pasikalbėjimai, jie slėgda
vo sunkiau, negu akmenys. Juo ilgiau ji su Pilypu gy
veno, juo daugiau pastebėjo, kad jis galvoja vienaip, 
o ji kitaip. Ir jo ne tik nepamokysi, o net užsiminti 
apie jo klaidas negali. Jis gi nuolatos kalė žmonai į 
galvą, kaip reikia dirbti, kaip taupyti, kaip su žmonėmis elgtis.

Vėl su tuo pačiu žydeliu buvo pasirašyta, ir jau 
nuo sekančio pavasario buvusių klėčių vietoj ėmė dygti 
nauja troba. Tai buvo antroj fciemo pusėj. Senoji tro
ba dūrėsi galu į kaimo kelią, o naujoji tiesėsi palei 
kelią, gonkomis ir keturiais šoniniais langais sužiurusi 
į pravažiuojančius. Trys galiniai langai, daug didesni 
negu senosios trobos, dairėsi į vidurį kiemo, o trys ki
tame gale — į planuojamą gėlių darželį ir vyšnyną.

Emilija vėl plūkėsi, apsempta darbų, yrėsi pirmyn, 
svajodama apie lengvesnes dienas. Dabar ji turėjo pus
mergę, o Klemensas jau buvo pilnas bernas su gera 
alga ir geru darbų vadovavimu. Senelis Petronis pū
tavo, kriogavo jau nieko nebedirbdamas, tik vis dar 
atkakliai savo pypkelę čiulpdamas. Kartą apsilankęs 
Emilijos brolis Alfonsas patarė jam tą pypkelę mesti, 
o tai dusulys jį greitai papjausiąs. Tą patį pasakė ir 
„felčeris”, kartą nejuokais susirgusiam seneliui atvež
tas. Bet Petronis tėvas buvo kaip ir Petronis sūnus: 
užsispyręs, įsitikinęs, ištikimas saviems papročiams ir 
visiškai atmetęs kitų patarimus.

— Išmano ką tie mokyti! Rūkymas nieko neken
kia. Dūmai dar atlengvina krūtinę.

Taip ir džiūvo senis. Jau nei vaikų padaboti nebe
pajėgė ir nebenorėjo. Eiylija su dviem samdiniais

tempė visą ūkio naštą. Be to, ant jos rankų ir jos ak’ 
se buvo trys vaikai ir pulkas meistrų — darbinink 
Vėl reikėjo žydeliui virti su „košeriu”, o kiti kaip ti 
reikalavo riebios mėsos. Emilija bėgiojo, prakaitav 
virė, valgydino. Tik jos pusmergė nepersistengė: kės 
davo blynus darbininkams, tai lašiniais tepė keptui 
visiems. Laikė čia pat lėkštelę su sviestu. Jeigu žydi 
įeitų į vidų, kad matytų. Emilija barė ją, gėdino, m 
kė būti sąžininga, bet mergina tik nusijuokdavo:

— Nepastips žydpalaikis ir nuo lašinių. O kodėl 
nepažįsta, jeigu toks „košemas” ? Valgo taukuotus blynus, net jam ausys linksta,

— Mumis pasitiki, užtat. Negražu, vaikeli, žmogų taip apgaudinėti.
Meistrai valgė tris kartus per dieną, o žydelis —- 

keturis. Reikėjo laiku vis paduoti, nuimti, suplauti in
dus, vėl žvalgytis, ką dėti į puodą sekančiam kartui. 
O gi laukų darbai nelaukė. Džiūvo nuplautas šienas, 
noko rugiai, gelto kviečiai ir žirniai. Klemensas tik 
nuplaudavo. Moterims reikėjo grėbti, vežant — vėli
mus minti. O daržai! O žlugto velėjimas! O gyvuliai! 
O verpimas ir audimas! Visa reikėjo aprėpti. Vii 
suspėti, padaryti laiku. Emilijai kartais ir atsikvėpti 
nebebuvo laiko, nė sudejuoti ar pasiskųsti. Pas kaimy
nes nenueisi, nė negalvok. Kitos pas ją irgi neateidavo. 
Nugirdo Emilija, būk ją laikančios išdidžia, poniška. 
Mat, Rusijoj, mieste, gyvenusi. Nei nusijuokti iš to 
Emilija neturėjo laiko, nei noro. Viena tik Uršulė Gir- 
džiūnienė užeidavo, šnekteldavo. Ne susėdę, ne laiką 
gaišindamos. Uršulė atsinešusi megzdavo ką, o Emilija 
verpė ar ėdalą maišė, ar meistrams valgį ruošė. Ji bėg
davo į kamarą, į klėtį, į namelį, vėl atgal į trobą. Gir- 
džiūnienė sėdėdavo ant suolo tylėdama, į savo mezginj. 
tai į Petronienę pasižiūrėdama.

Bus daugiau *

galime laimėti Lietuvos labui, 
eidami kultūriniu keliu, ir koks 
politinis, jei taip norima va
dinti, įvykis buvo paviljono 
įrengimas. Visoje mūsų veiklo
je tokių ir panašių pavyzdžių 
galima daug surasti.

Žvelgiant į mūsų kultūrinę 
ir politinę veiklą susidaro vaiz
das, kad juo toliau juo dides
nis tarpas atsiranda tarp šių 
veiklos sričių. Politinei kovos 
emigracijai šio tarpo atsiradi
mas yra žalingas, nes tiek po
litinė, tiek kultūrinė veikla tar
nauja kaip priemonės siekia
mam tikslui. Todėl šios sritys 
turi būti suderintos. Bet turime 
prisipažinti, kad iki šiol į šių 
veiklos sričių derinimą nekrei
pėme dėmesio. Ir tik dėl to da
bar atsiranda pasisakymų prieš 
politinę veiklą iš kultūrininkų 
pusės, o politikai neįvertina 
kultūrinės veiklos reikšmės po
litiniame darbe.

Okupanto pritarimu

Su Lietuvos okupanto prita
rimu siūlomas kultūrinis ben
dradarbiavimas ir net tėvynės 
aplankymo galimybės skamba 
viliojančiai. Šiuo siūlymu sten
giamasi vieną labai svarbią ir 
reikšmingą mūsų veiklos sritį 
išjungti iš aktyvios kovos už 
Lietuvos išlaisvinimą. Siūlymą 
priėmus, mūsų kultūrinė veikla,

jei ir netaptų okupanto įran
kiu, tai nebūtų ir kovinga. Taip 
pat mūsų kultūrinės ir politi
nės veiklos sritys būtų galuti
nai išskirtos. Šių sričių išsky** 
rimas reikštų mūsų kovos už 
Lietuyos laisvę susilpninimą. ■'

Todėl išvadoje galima pasa
kyti, kad tiesioginis kultūrinis 
ryšys su pavergta tauta galimas 
tik okupanto nustatytuose rė
muose. Šitoks ryšys nėra ben- 
rerejau

Tautinės gyvybės išlaikymui 
užtikrinti visomis išgalėmis 
reiktų ugdyti ir išlaikyti sveti
muose kraštuose esančių lietu
vių tautinį sąmoningumą, sti
printi savo tautinę bendruome
nę ir siekti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės idėjos įgyvendi
nimo.

Kultūrinės ir politinės vei“ 
klos suintensyvinimui ir sude
rinimui Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba turėtų su
šaukti politinės ir kultūrinės 
veiklos srityse besireiškiančių 
institucijų ir pavienių asmenų 
konferenciją. Pakaktų, kad ši 
konferencija apjungtų bent 

i JAV ir Kanados lietuvius, o 
jos nutarimai būtų perduoti ir 
kitų kraštų lietuviams.

Brevijoriaus ir mišiolo 
reformos

Vatikano dienraštis “L’Os- 
servatore Romano” paskelbė 
popiežiaus Jono XXIII raštą, 
vadinamą Motu Proprio, ku
riuo nustatomas naujas kunigų 
brevijoriaus ir mišiolo tekstas 
bei taisyklės. Raštas prasideda 
žodžiais “Rubricarum instruc- 
tum”. Brevijoriaus ir mišiolo 
reformą parengė Apeigų Kong 
regacijos speciali komisija. Jai 
prižiūrint, netrukus bus išleis
ta reformuoto brevijoriaus ir 
mišiolo laida, o taip pat kalen
dorius, arba rubricelė. Šis bre
vijoriaus ir mišiolo pakeitimas 
įsigalios nuo 1961 m. sausio 1 
d. Įsigaliojus naujam refor
muotam brevijoriui, nuo 1961 
m. sausio 1 d. nustos galios vi
si kiti ligi šiol tuo reikalu iš
leisti nuostatai, duotos privile
gijos ir indultai bei papročiai, 
kurie neatitiks ar prieštaraus 
dabar paskelbtoms taisyklėms. 
Naujasis brevijoriaus tekstas 
bus kiek sutrumpintas Ir jo kai 
bėjimo būdas suprastintas. Po
piežius savo “Rubricarum ina 
tructum” raštą baigia šiais žo
džiais: “Tėviškai raginama vi
sus, kurie privalote kalbėti bre 
vijorių, kad teksto sutrumpini
mas būtų kompensuotas uoles
niu ir pamaldesniu jo atkalbė
jimu”. •

je yra neužginčijama. Ji išug- Į socialinio gyvenimo institucijas.



9

DTKNRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, 1960 m. rugp. 10

PAJIEŠKOJIMA1
Per Amerikos Raudonąjį Kryžių

ieškomi:
Arlikauskas Bronislava (Ber- 

loctaitė), John (Jonas), Frank 
Pranas) ir Boleslaus Ona (Anne). 
itško Sueiderienė Aleksandra.

Daunis Anthony, Mary ir Dau- 
lienė Rose (Petkutė). Jieško Po- 
evičienė (Pocius) Stella.
GaieriB Juozas. Jieško Gaierene 

inna.Anna.
Jakus Amilia, Pijus. Jieško Lu* 

las Steponavichu.
Janavičiūtė Zosia, Stasia. Jieš- 

o Shegžda Povilas.
Jankauskas Kazimieras. Jieško 

ihegžda Povilas.
Jurgšaitis Jonas, Jurkšaitė (gal 

urgšaitė) Ona, Jurkšaitė Helena, 
ieško Grotužiene Antanina.
Kungis Leonas, Ignat. Jieško 
izlauskienč Veronika. 
Levindravičius Klementas. Jieš- 

;o Levindravičius Antanas.
Minikowicz Lodzia, Nalina ir 

’ranc K. Jieško Markevicz. 
idolph Karolevicz.

Narkevičienė Paulina ir Narke 
’ičius Leonas. Jieško Katsutsevi 
hus Bronė.

Palukaitis Joseph, Magdaline. 
Ieško Palukaitis Jonas.

Pazhera Jonas. Jieško Menius 
čitas.

Pužienė Juliana. Jieško Vover- 
ingienė Ona.

Serapinas Kazimiras. Jieško Se- 
įpinaitė Ira.
Skwarczynski Jan. Jieško Jusz- 

:iewicz Antoni. «.
Stalilionis Jonas. Jieško Rut- 

auskaitė Katrina.
Talums Janis. Jieško Taluims

[ristina.
Turner Ekatherina, nee Tar- 

lovskaja. Jieško Andrijauskienė 1 
Jelena.

Wolskis Iozas, Antanas. Jieško 
asaitia Titas.
Zubka Jurgis, Antanas. Jieško

Butkienė Marijona.
Atsįliepti šiuo adresu: Forelgn 
julry Service Department of the 

erican Red Groso, 529 South
(abaah Avė., Chicago 5, III. Tel. 
(Abash 2-7850, estention 292.

Viceprez. Nixon su žmona sutinkamas respublikonų kampanijos 
vado Len Hali, po to, kai Nixon grįžo iš kelionės po Havajus. (UPI)

Dorybė yra tas tobulasis gė- HlimptV and Duttlpty! ris. kuris pripildo gyvenimą lai- r z * 1
mes. Ji yra vienintelis nemir
tingas dalykas, priklausąs mir
tingąją! sričiai. — Seneea

______________

— Kritikais dažniausiai išei
na žmonės, kuriems nepasise
ka literatūroje ar mene.

Di«raeli

/
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
“KERELIS BROS.REAL ĖSTATE

MUZIKOS FESTIVALIS

Chicagoje dienraščio “Tribu- 
s” ruošiamas muzikos festi- 
alis įvyks rugp. 20 d. vakare 
jldier Field stadione.

»«ANNOM -

41% o*
EARHING [S

<<$
7 **

INSUREO

Duoną Ir įvairias skoningas 
buikutes kepa

SAVINOS
Hfectivs Jan. 1,1449

FRU AIUMINUMVVARE 
with vsoo.oe oa moks 
ST. ANTHONY

SAVINOS A LOAN ASSTt. 
1447 Se. 49th Covrt, Cicerą, N.

Tel. Blthoe 2-1397 
MOURB-. MONDAY 9 te •

TVHOA'f, THoaeoAV, paiaav 
e 9e f

tATUttOAV 9 «• 1 
weoN«coAY cuotas

fe!

BRUHO’S KEPYKLA
8889-41 S. Utuanica Avenue
Pristatome } visas krautuves Ir 
restoranus, taip pat lAslunčta- 
me i visus artimuosius miestus

Tel. CLiffside 4-6876

Mažiems vaikams patiks Šios įdo
mios lėlės — Humpty ir Dumpty.

No. 3HI-N yra popierinės iškarpos 
su instrukcijom (anglų kalba) kaip 
siūti. t

Siųskite 2Be kartu su užsakymu 
Šiuo adresu —

DRAIUA8 PATTERN DERT. 
4548 West OSrd Street

Chicago 23. Illinois
Greitesniam pristatymui prldėklb 

dar |M> 10c už klek viena iškarpų, per- 
siuntimui Hrat ri8»»

Sew Matching Styles

1482
3 0 ya,

Gražios suknelės

No. 1481 su PHOTO-GVIDE Ins 
tkeljbm (nnglų kalba), popierinę

ikarpų galite gauti šių dydžių 
Izes 10, 12. 14. 10. 14. 20. Per krfl- 
inę 31 fftl 40. Hile 12 (dydžiui), 
er krūtinę 32, reikia 5 V4 Jardo 35- 
jilų medžiagos

NO. 1482 su PHOTO-OCIDE ins- 
-ukcijom (anglį) kallsi), popierinę 
ikarpų galite gauti šių dydžių 
Mm: 3, 4, 6, A, 7. X m. ainž Hite

(dydžiui) reikia 2% jardo 36 co- 
t) medžiagos.

Siųskite 85c kartu su užsakymu.
.žymėkite kokio dydžio.

DRAUGAS PATTERN DMPV. 
4545 W«k OSrd HtreM

Cblcaco M, Illinois

tlteanlam pristatymui pridėkite 
,0c persiuntimui — flret clase.

Ir pirkdami galite sutaupyti!
D. JUIUONO B VftJE DIDELIS SUKAKTUVINIS IŠPARDAVI
MAS, kuris tęsis iki spalių mėn. 1 d. su nuolaida visoms prekėms:
DAŽAI kelių ftlmtų spalvų ............................... 15—30% žemiau tegul, kainos
POPIERIS sienoms klijuoti  ........... 20—50% žemiau repui, kainos
JKANKIAI ir ELEKTROS REIKMENYS ....20% žemiau regul kainos 
PRAI'SYKLOH. Vaistu Spintelės ir kiti vo

nios kambario įrengimai ....................................... 25% žemiau regul. kainos
LINOI.EI.MAS sienoms klijuoti ir grin

dims kloti ............................................................................15% žemiau regu). kainos
KRISTALO, sidabro, porcelano, stiklo dir

biniai ir figiirėlė-t ................................................. ..20% žemiau tegul, kainos
NAME RUOŠOS INDAI lai reikmenys:

Chromo, alumino ............. .........................................20% žeminus regul. kainos
VALYMO PRIEMONRS .............................................................. žeminu .savikainos!

Tos visos prekės yra .Jums Šiandienų reikalingos! I /.eikite ir Įsi
tikinsite, kad prekių yra didelis Išsirinkimas, rasite mu reikalingų pre
kių ir sutaupysite daug pinigų!

Krautuvė atidaryta kasdieną nuo 9 vai. iki 6 vnl. Pirmadieniais 
lė ketvirtadieniais nno 9 vai. iki 9 vai. vakaro.

Adresas: D. JURJONAS S C0., Ine., 3251 S. Halsted St. 
Tel. C A 5-1064

1909 INSURED 1960

.Mūrinis. 3 mieg. Brlghton p., nau- S
jus. »20.000.

Mūrinis, 3 mieg., naujus. Guge p.
111,000.

Mūrinis <1 kamb. Gugo p. 317,500. 
Mūrinis 7 knmb. M. p. $i\,S00 
Mūrinis 3x5 llrlghtnn p. 329.500. 
Mūrinis (I metų Gag> p, 317,500. 
Medinis 5 kamb. M p. JI2.K0O. 
Medinis (i kamb. M. p. 313,500. 
Medinis 2x4 k. M. p. 320,000. 
Mūrinis 2x4. Gage p 323,900. . . ;
Mūrinis 2x5, Gage p. 329.500. 
Mūrinis bevelk naujas, 2x6. atski

ri šild. guzu. 342.500.
2 mediniai numai Ir 2 ekstra lo

tai, G. Parke, 326.000.
Mūrinis « kamb., arti mūsų Įstai

gos, 30 p. lotas, 317,900.
Medinis 5 kamb. Ir ekstra 26 p. 

lotas. G. Parke. 313.000.
Pajamų mūrinis bung. — »10Q. 

plūs sav butas. 322.000
Mūrinis 12 upartmentų labai gra- , 

žus namus, metinių pajamų virš 
313,000. gera vieta.

MA RQU E T T E L AND
2517 W. 69 St. PR 6-0956

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS & ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street 
WAlbrook 5-5030 
Vak PR 8-3670

Trečiadieniais uždaryta

MARUUETTE PARKO CENTRE
4 laitų infir, Alyva šildymas. 2 

auto. garažas. $420 nuomos. Kaina 
333,500.

3-Jų butų sutvarkytas mūrinis. 2 
dideli ir I mažesnis butas. Naujas 
guzu šildymas. Garažus. 331.500.

(■eras niūras. 2 po 5 kamb. Centr. 
šildymas. 2 auto. garažas. $28,900.

Mūrinis namas. 4 mieg. Gazu šil
dymas. Garažas. Platus sklypas. 
318,000.

8 kamb. mūrinis ir šalia tuščias ’ 
sklypas, j rytus nuo parko. Naujas 
alyva šildymas. Garažas, švarus na- Į 
mas Ir lotas už 316.000.

Naujas mūrinis. 6% kamb. Mo
dernus, rinktinėj Maruuette Parko 
vietoj. $25,500.

Arti liet. mokyklos. Pulkus 7
kamb. rnūr. Garažas. $20,600.

Arti parko. 4 metų, 4 mieg. mū
rinis. 2 vonios. 1 *,4 auto. garažas. 
$26.500.

(laže Parke. 2-jų butų mūrinis, 
šildymas alyva. 2 auto garažas. Tik 
$29.000.

Gage Parke. 3 m., platus, liuksus 
2-jų butų mūrinis. 2 po 6 kamb. 
Mūro garažas. 36 p. sklypas. Alu- 
min. langai, iškelti vamzdžiai. Ang
liškas rūsys, tinka butui Jrengti. 
Prašo $50,000.

Itrighton Parke. Puikus 3-jų bu
tų mūrinis ir mūro garažas. $28,000.

Rrigliton l’arke. Arti bažnyčios, 
2-Jų butų mūr., 2 po o kamb. Kai
na $24.800. šalia tuščias sklypas; 
galiuui. kartu pigiai nupirkti.

Tavcvn ir puikus (> kamb. butas 
18 m. mūrinis, šalia aptvertas skly

pas. Gerai cinus biznis. Nudeieta iki 
$22.500.

Restorano biznis. Didelė patalpa.
Visi (rengimai. 5 m. "lease’as”. 
$2.300.

Pelningas Wioming .tiuusc ant
plataus sklypo. Modernūs baldai Ir 
Įrengimai. Garažai. $24,900.

Kitur. 5 butai ir krautuvei patal
pa. švarus 3-jų aukštų mūr. namas. 
$16,900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

RRIGinX)N PARK: Mūr. 2 po 4
kb.. gazu šildomas. $1 8,500.

M&r. naujas 514 kb., mažas Jmok. 
$19,500.

Med. 3 butai 5—5 Ir 4 kb., ap
sauga nuo potvynio.

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

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

Valgykla su dtdelo klijentūra.— 
$5,000. —

Gage Parke.- mūr. 2 po 5 kb. Ir 1 
šild. kb. porčluje, & $125, paj. J
mėn. ir savin, butas.

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

Mūr. bung. 3 mt., 5 kb. ir 2 kb. 
rūsyje, gražiai įrengtas. $21,500.

Mūr. 1 įį a. 2 gražūs būtai: 5 Ir 
3 kb. centr. šildymas, 20 p. skl.

Murųuette l’arke: Mūr. 3 bt.: 6 
— 4 Ir 2 kb., centr. šildymas,
gražūs butai

Mūr., 12 butų, savininkas duos 
paskolų.

Rosclandc: Mūr. 3 bt.: 7—4 ir 
2 kb. centr. šild., mūr. garažas. 
33 p. skl.

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2396

REAL ESTATE

MARUI E'PTE PARKE. • kamb.
liuksus bungalotv. 2 blokai nuo mo
kyklos ir bažnyčios. Visi nioderniš- 
kiuusi įrengimai.

Prie 01 ir Roman gatvių prie
gero susisiekimo ir krautuvių 27 
metų liuksus 6 kambarių bungalovv 
ant 50 pėdų sklypo. Namas gazu 
šildomus. Air comlitioning. Mūrinis 
guražas iš gatvės jvažiavimas.

Ant «7tii ir Hainlln gatvių kam
po, liuksus naujus ,,ranch" stiliaus 
namas. Nuo sienos Iki sienos kili
mai 2 tualetai. Visi moderniSkiausi 
įrengimai.

MAKŲVETTE PARKE 6 metų
2x4 Vi mūras, 2 auto mūr. garažas. 
Kaina $41,000.00.
Maripirite Parke 10 metų mūras. 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių įrenginių. Kaina 
$41,500.00.

5817 S. Kenneth 1 Vi aukšto nau
jas niūras. Visi modernlškiausi įren
gimai. Vienas butas 4 įį- kam. neša 
$125.00 nuomos. Antras butas —

' 5% kamb. 3 mieg. laukiam rimto 
' pasiūlymo.
I f vakarus nuo Maruuette Parko 

1 % aukšto 7 metų mūrinis namas,
1 su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 

tik $28,000.00.
I vakarus nuo Maruuette Parko 

nepaprastai gražus Ir geras biznis. 
Metinė apyvarta virš $80,000.00 
gryno pelno virš $30,000.00. Reikia 
suaugusios šeimas ŠĮ bizni gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2602.

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

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

MARQCETTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. Laukiam pasiūlymo.

Gage parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A- J. GRIGAS
REAL ESTATE — INSURANCE — 

NOTARY PUBLIC 
2501 West SOth St- Chicago, III. 

Visi telefonai HEmlock 0-2500

V/j aukšto pajamų mūr. — 5 
ir 3 kamb. Alyva karštu vand. 
šildymas. Garažas. $13(6 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.

1% aukšto pajamų mūr., 8 me
tų senumo. 5 ir 3 kamb. Mūr. ga
ražas. Vandens apsėmimo kontro
lė. Tuoj pat galima užimti. Arti 
67-os ir S. Pulaski Rd. {mokėjimas 
$6.000.

6*/2 kamb. mūrinis. Naujai at
remontuotas. Nauja gazu šiluma. Į 
Garažas. Alumin. langai. Arti 62-1 
os ir So. Campbell. $19,500.

1 V2 aukšto modernus medinis 
5-3 kambar., 37 pėdų sklypas, 
nauja gazu šiluma, arti Spaulding
6 53-čios. Tik $16,900.

1 */j aukšto pajamų mūrinis 5-2 
kambar. (2 miegam, ir vonia vir
šuj). Alyva, karštu vandeniu ši
luma ir atskiras sklypas. 40 dol. 
pajamų iš garažo. Arti Hamlin & 
63-čios. $24,900.

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2238

REAL ESTATE

SHUKIS REALTY
6433 S. Pulaski SI.

Tel. LDdlow 5-5900
Parduoti, pirkti ar Umelnytl ne- 

inun galite Čikagoje ar jos prlemlee 
čluose.

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

Kreipkitės | mūsų raštine, kur 
gausite geriausia patarnavimą

LABAI ŠVIESl'S
2 butai po 4 kamb. Brlghton Pk. 

Nauja guzo karštu vandeniu šildy
mo sistema. 2 auto garažas. $22,600.

VAISIV FARMA
74 akrai, Michlgan, tik H mylios 

nuo ežero. 8 kamb. gyv. namas ir 4 Į 
kamb. išnuomavimui. Vištidė. Visi , 
moderniški vaisių farmat reikalingi 
įrengimai. Metinių pajamų apie , 
$12,000, jmokėtl $8,000.

GALIMA MAINYTI
Visai naujas mūr. Maruuette Pk.. 

prie pat parko Ir mokyklos. 2x5 54.
IH AUKŠTO MČR. — 523,500
Netoli Maruuette Pk. kolonijos:

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

GRAŽIAI USLAIKOMA8
5 didelių kamb. mūr. bungalow 

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

200 AKRV CKIS UTSCONSINE
285 myl. nuo Čikagos 5 kamb. Į 

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

dirbama. Kiekvieną savaitgali galt- į 
ma apžiūrėti — būsite nuvežti. Tik 
$12,800.

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

mainyti.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
.TeL WAIbrook 5-6015

CONSTRUCTION CO.
STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDICINOSir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JUSI) PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
S3S0S. ALBANY AVĖ. CHICAGO

STANKUS
CONSTRUCTIOH C0.

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

Ofiso ir namų telefonas:
PRospect 8-2018 

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

,,VIKD0“H6ating Co,
įrengia naujus ir peratato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus. pečius (furnaces), gąs ir 
alyvos “conversion hurners”, 
vandens “boilers”, vandf ns nu
tekėjimo rinas (gutters) Ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ., Chi
cago. Iii. VI 7-3447 — 1). Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
— V. štuopys.

Dfi MESK) I

Puikus mūrinis ant plataus skly
po 2 po 6 kamb., 2 maš. garažas. 
Tik $26.600.

Brlghton Parke: Mūr. i po 6 
kamb. Centr. šild., 2 maš. gar. Arti 
susisiek. Ir mokyk. $26,000.

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

Marauette Parke: Mūr. 0 kamb. 
(3 mieg.) bungalow. Platus sklypas, j 
erdvus kamb. $18,500.

Netoli Ghlcogos 24^4 akro žemės 
su trobėsiais. $7,800.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Maplewood Avė.
CL 4-7450; Kea TA 7-2040

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)^

|L. STAŠAITIS & Co.l
| GENERAL CONTRACTORS =
E Statome gyv. namus ir {vairius = 
^pastatus. Tam reikalui turime = 
SEpulktų sklypų. =
5 Atliekame, namų pataisymus — 
3 bei atnaujinimus.
S Administruojame namus Ir nuo- E 
“savybes. Kreiptis 5-8 vai. vakaro. 3
| 2456 WEST 69th STREET =
3 Tel.: ĮSTAIGOS WA 5-«730 3

NAMŲ IN S-HaOH =
Eiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

PASKUTINE PROGA! 
Netoli Maruuette Parko parduo

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

Be to dar apylinkėje turime ke
letą žemės sklypų ir priimame 

Į užsakymus.
MODEL HOME

77th & WHIPPLE ST. 
Atdara apžiūrėjimui sekimui, nuo

___ 1 iki 6 v. v.
F. PETRAUSKAS CO., Builders 

PRospect 8-3792

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instuliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

PELNINGAI INVESTUOSITE 
PINIGUS

nusipirkdami netoli Cblcagos gra
žiuose Lcmonto apylinkėse, ąžuolais 
apaugus} sklypą ar didesni žemės 
plotą. Kai kurie Iš jų yra su tvenki
niais. Teirautis —

CI.carwater 7-7338

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — #75,000,000.00 

Atsargos Fondos #6,500,000.00

JuMin Maekiewich, Chairman of the Board 
JuMin Maekiewich Jr., President

1

FREE PARKING

STANDARD FEIOAL SAVINOS
ANO LOAN ASSOClAtlON 

£ OF CHICAGO > 
4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 

RHONK: Vlrginio 7-1 141

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

MAllQI ETTE IR HRIGIITON PK. 
Mūr. 2x« kamh.., šild. gar. S25.1MKI. 
Mūr. 2x3 Itiimli. šild. gar. S20,.*>(><>. 
Mūr. 2x4 ir 2 kamb. gar. 321,500. 
Meti. 2 apt., puikus .... 31S.<HM).
Meti. H kb. Ir kr., lušč. lot. 33.000. 
Mūr. 12 apt. 313,000 nu t. įmi|. įnešti 
3I3.IHN). Sav. duos paskola iš 5)4

Prieš pirkdami mumis būtinai pa
ti k rinklu* mus.

BUDRECKAS
4081 ARCAER AVĖ. LA 8-3884

IBNUOMtMAMA — 4<Y)R RENI

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAMU 

BUTŲ IftNi’OMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI

TURIME LAUKIANČIŲJŲ HĄRABĄ 

BELI^VARPAS Kcal Eatata 
6455 8. Kedde — PRospect 8-2288

;itės “Drauge”

RINO8 & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Dotvnspoiitft)

DEDAME VARIO — ”COPPER 
AI.I.OT" METALO RINAS Ir VAND. 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ui

I tokią pat kalną, kaip Ir "galvanl 
; «ed”. Jų niekad nereikia dažyti ir

Jie Ištveria neribotą laiką.
VI8OKIU8 STOGUS taisome Ir 

atremontuojame Garantuojami 8
j metame.

DUMTRAUKIU8 IR "8MOKE 
STACKH" Išvalome, atremontuoja-

I me Ir atliekame “tuckpotntlng”.
NAMŲ RINAS IlVALOMK Ir pa

taisome, Išsmaltname 18 vi dane Ir 
nudažome. Bm kaip naujos.

Mūsų firma yra didžiausia lloj 
srity, atliekame darbą kuo geriau
siai už žemiausias kalnas visoms 
mieste. Visas mūsų darbas garan
tuojamas. Esame pilnai apstriraudę. 
Kreiptis galima dieną ar nokt) Ir 
sekmadieniais. Telefonai —

LAsvndalc l-«O47 arba 
ROckwnU 3-3773

Mildai Jums patarnausime.

$1,500 įmokėdami pirksite 2-jų 
butų namą. 3 po 4 kamb. Mokes
čiai tik $90. Pečiais apšild. Apy
linkėje 24th ir Sawyer Avenue. 
$13,900. SVOBODA. 3739 W. 26th 
St. LAvvndale 1-7038.___________

2-jų aukštų mūr. namas. Pilnai 
įrengta taverna. 6 kmb. butas vir
šuj. Alyva šildymas. 2 auto. ga
ražas. 6759 So. Ashland Avenue.

MlŠCEIUANEOUS

HEATING SERVICES
Nemokamas apakaičtarimae 

Geriausių Žinomų firmų LENNOX, 
TTMKEN, WEIL-McLaln, REPUB- 
LIC, KEWANEE pečiai, oro vėsin
tuvai (alr conditioning) visokių dy
džių. Instollnojarae karėto vandene, 
garo ir Mito oro sistemas. Taip pat 
pakeičiame visas 1 gazą arba alyvą 
dabartiniuose Jūsų namuose Ir | sta
tomus naujus.

Vtau HUlų skardos darbai.
• DARBAS GARANTUOTAS

kaukite 24 vat
Tel. OLeerseter 7-0675

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

V. ŠIMKUS
2618 W. 7 i st Street. Tel. PR 8-4268 Ir TE 9-5531

KAZYS AESNAUSKAS
6801 80. Talman Avė.

CHICAGO 29, ILL.
HE 6-2812 Ir GI 8-4988

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

PIGIAI IR GERAI
DAŽOME
U LAUKO IR VIDAUS 
Tel. LAfayettc 8-4264

JUOZAS ŽEMAITIS
HEATING CONTRACTOR
{statome šiltu oru pučlamun 
pečius, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus, ir akardos darbai 
(eheet metai work)

CICERO HEATING AND 
SHEET MĖTAU 

2431 So. Kerizie Avenue 
Chicago 28, III.

LA 3-6622, Res. OL 6-0412

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam”. ne- 

senatamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. — ST 3-2150

• inBTirN<lNrttK invirm (Miiv 
n vwv mitv fastavi*.

• r.aenN* vr»» m *t*w-
■V narna r*au- ra. 
aoinvin*.

-^.t t h-bti

>3fi S. MAPIEWOOD AVĖ.
TALBPONAl:

[ RF.S HE 4-7482 OLE. PR 8 0956

Apuimoka skelbtis '‘DRAUOfr' 
nes jlg plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. GI skelbimų kainos 

visiems prieinamo*.
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PARYŽIUS IŠTISAS MENO MUZĖJUS

Mūsų korespondento, besilankančio Europoj su 
"Draugo" ekskursija, laiškas iš Paryžiaus

prancūzai giriasi, kad 17% tu
ristų daugiau negu pereitais 
metais. Ir iš tikrųjų: istorinė
se vietose, kavinėse, viešbu
čiuose, vakarinėse užeigose —

Iš Londono išskridome lie- gaitė gerą vyrą gavusi, pasvei- v*9ame mieste knibždėte kmbž- 
pos 28 d.; skridome vieną va- ( kęs ligonis ir t.t. užsieniečiai, vyrauja ameri-
landą, 10,000 pėdų aukšty, tad
tik kylant ir leidžiantis buvo

' kiečiai ir mes papildome jų ei- 
Žmonės les, ne3 susikalbėti galimę tik

Žmonės vaikšto neskubėda- angliškai. Paryžius kiekvienam 
skrendant, taip ir per kanalą mi. Vakarais gatvėse pilna amo europiečiui savas, mielas ir gai 
nė vienas keleivis jūros liga nių, daugumas sėdi kavinėse. ^a’ J13’ rc'kia ji palikti...

Veik kiekviena kavinė vasarą
turi stalelius ir kėdes gatvėje 
po lietsargiais, kur žmonės

matyti žemė. Kaip per Atlantą

nesirgo.

Paryžius

Zuzana Juškevičienė
Donžuaninis tipas sugena vi

lioti rafinuočiausiomis formo-Štaj jau ir Europos aemynas, , vakarais poilsiauja, būriuojasi mis> bet jįg -- . tj
Išlipome iš lėktuvo ir po ko jo- ir gurkšnoja: kavą, alų ar vy- jis yra guvU3 patrauk'us drau-
mis pajutome artimą širdžiai ną. Cia«galima matyti sėdint gijiniame susitikime, bet labai

^žemę, bet dar ne tėvynės ir jaunas šešiolikmečių, ir žilagal seklus bendravimui. Tai žmo-
gaila, kad neturime teisės jkel- ves, senatve krentančias pore- gus be šaknų, lengvai lakiojus

Demokratų prezidentinio kandi-* 
dato Kennedy brolio Bob dukrelė, 
trijų su puse metų, susilaužė ran
ką. šalia jos 2 m. brolis Michael.

ti j ją kojos. les. Prancūzai kavinių mėgėjai,
Prancūzai žinomi, kaip dide- J1! daug ir veik visos, ypač va

li estetai, grožio ryškintojai, karais, pilnos. Mes keli atvy- 
vos įžengus į muitinę ir pajun- kusieji taip pat pasekėme pran 
ti juos tokius beesančius: žy- eūzų įpročiu ir Edvardo Turau- 
dinčios gėlės vazonuose, viso- sk°> buv. ministerio, vedini, nu 
kių formų loveliuose. Kelias į keliavome į vieną operos aikš-
aerodromą modemiškas: pla- ^ės kavinę praleisti vakarą.

apie daugelį, tačiau nepajėgiąs 
sueiti į aš — tą bendruomenę, 
kuri remiasi pastovia, abipusia

Pr. Gaidamavičius
DETROIT, MICHIGAN

tus, asfaltuotas, aukštai iškel
tomis ilgomis lempomis nušvie
stas, kaip ir Amerikos didieji 
keliai ir jų sustojimo vietos. 
Pakeliui į viešbutį pravažiuoja
me kelis šimtus metrų pasistie
busį Eifelio bokštą, senelę, ap- 
rūkusįą, bet savo puošniame 
stiliuje besididžiuojančią Notre 
Dame garsiąją katedrą.

Gatvės ir paminklai

Luvro muzėjus

Tai pasaulinio garso muzė
jus; jis užima atskiro mieste
lio žemės plotą ir talpina pa
saulinio garso meno šedevrus. 
Kad galima būtų bent apytik
riai pažinti jo meno vertybes, 
reikia bent kelių dienų, o mes, 
ekskursantai, galėjome skirti 
vos kelias valandas, kas meno 
mėgėjus nemaloniai paveikė,

yVaJšiuojame didžiausiomis— Paju^° skriaudą. Vos į-
* ilgiausiomis ir puošniausiomis Į žengus į muzėjų, tuoj akys at 

Paryžiaus gatvėmis: La Fojet,
Armijos, Fošo alėjomis; kaip 
valdiški, taip ir privatūs na
mai, jų fasadai papuošti skulp
tūromis, ar mitologine omą- Ko pasigendama Prancūzijoj? mentika, palangėse žydi gėlės.
Skveruose paminklai apsupti Greito patarnavimo valgyklo 
plačiais gėlynais it didžiuliais se nelauk, čia ne Amerika, — 
meniškais kilimais. Triumfo ar- niekas niekur neskuba, per gal 
ka — šis paminklas stovi aikš- vas nesiverčia, o pirmiausia 
tėję, į kurią spinduliu sueina tai Padavėjos. Valgytojų aptar 
16-ka ilgų ir puošnių gatvių, navimas nepaprastai lėtas, nė
šį pąminklą pastatė Napoleo- Piningas, neša po vieną: peilį, 
nas I-sis. Kitoje aikštėje stovi Sakutę, tai vėl šaukštelį, 
originalus obeliskas, egiptiečių ^ad kol aprūpina stalą ir sune- 
raštu išrašytas, 4,000 m. senu- ša "laisto, užtrunka valanda ir 
mo, atvežtas iš Egipto. Po tokį daugiau. Susidaro įspūdis, kad 
obeliską turi Londonas ir Ro- Viateytojui įėjus į valgyklą ir 
ma. Bastilijos paminklas, šis užsisakius pietus, jie tik pra- 

i primenąs Prancūzijos revoliu- dedami virti. Kai laiko maža, 
Fciją. Tai karaliaus Liudviko trūksta apžiūrėti meno ver- 

16-to nuvertimo nuo sosto i r tybes, tai nepaprastai pikta, 
respublikos įsteigimo simbolis. ka’ re’k*a tiek brangaus laiko 
(1789 metų, prancūzų revoliu- Pra^es^ laukiant maisto, 
cijai įamžinti). Nežiūrint visų trūkumų, Pa

ryžius kupinas turistų; šiemet

siremia į mitologinius graikų 
dievus: Apoloną, Afroditę,
Dzeusą ir kitus. Tai žavios žal
vario ar marmoro skulptūros.

LIUDAS VISMINAS
Gyveno 76 Minnesota Avė., 

Detrolt. Mlchlgan
Mirė rugp. 8 d., 1960, su

laukęs 39 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 10 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

Lietuvoj motina, brolis Alber
tas, seserys Anastazija ir Va
lerija.

Kūnas pašarvotas TTrazlo 
koplyčioje, 1930 — 25th St., 
Detroit, Mieh.

Laidotuvės įvyks ketvirt., 
rugp. 11 d., Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv, 
Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje 9 vai. įvyks gedulingos 
pamaldos už vellonics sielą. 
Po pamaMy bus nulydėtas J 
Holy Sepulchre kapines.

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

Nuliūdę Giminės.
leidot. direkt. Valentinas

Bauža. Tel. TA 5-1275.

Namai kafnių šeimų 
nariams

Tarp kitų asmenų ir grupių, 
Šv. Tėvas specialioje audienci
joje priėmė italų paleistųjų iš 
kalėjimo globos komitetą, ku
ris Jo Šventenybę supažindino 
su savo veiklos planais. Komi

tetas yra numatęs artimiausioj 
ateity netoli Romos pastatyti 
didelį auklėjimo ir profesinio 
parengimo Iftstitutą kalėjimuo
se uždarytųjų vaikams bei šei
mos nariams. Šv. Tėvas komi
tetui kalbėjo apie teisingumo 
ir artimo meilės ryšį. Dievas 
yra pats teisingumas ir pati 
meilė, — kalbėjo popiežius. — 
Dėl to ir Bažnyčia moko. kad 
vykdant teisingumą, niekuo
met negalima pažeisti meilės. 
Meilės šilima turi atitaisyti ne
išvengiamai skaudias teisingu
mo pasėkas.

Lankosi Afrikoje
Tęsdamas savo kelionę po 

Afriką, pasaulinio katalikų dar 
bininkų jaunimo sąjūdžio —' 
—nuo seniau vadinamų žosistų 
— įsteigėjas ir vyriausia? dva
sios vadas kars, Cardijn daly
vavo jaunųjų katalikų darbi
ninkų suvažiavime Johannis- 
burge.

Šveicarai misionieriai "y""h,u"
Šveicarų katalikų metraštis O t L I N Y C 1 A

skplhia kad šinn metu ivairinn a*H*u“,oa «•••" <1« vestuvių, ban- SKeiDia, Kaa ŠIUO mtiu jvairiuo ) , etų laidotuvių Ir kitų papuošimų, 

se misijų kraštuose dirba apie 2443 WEST 63rd STREET
Felef.: P K 8-41HS3 Ir PR 8-0834

lllllllllllllllllltlllllllhlllllhliiullt'ihio .s1,700 šveicarų misijonierių.
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

1
. * z.

TROOST-PACHANKIS
MONUMENTS

6819-21 So. Western
111 Phones GK 6-3745

* lobu W. Pachankin-Patek,
Vice- Pretident

į ' C. Vitkauskas-Vitkoa,
District Manager

, GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ 
PASIRINKIMAS

— o -
' Atdara kasdien ir sekm.

i t t
■ A

3MT

• o r.. t

-t ii

A. -j- A.

ELENAI JASAITIENEI mirus, 
reiškiame užuojautą Dr. J. Kižio ir Jasaičių 
šeimoms.

V. Naudžius, A. Pladys,
K. Račiūnas ir V. Sinkus

nuo 9 v. ryto iki 5 p.p.

NIJOLĘ IR ZIGMĄ ČEPULKAUSKUS, 

liūdinčius dėl tėvo ir uošvio

a. a. Prof. J. VIENOŽINSKIO 

mirties Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia

Dr. K. Šidlauskas su šeima

»iX

T Z1

Čia paminėjau vos kelis pa
minklus, o jais nustatyta veik 
•visos Paryžiaus aikštės ir aikš
telės, kaip parkų, taip ir gat
vių.

Notre Dame katedra

Ši katedra kiekvieną lanky
toją žavi puošniu gotiko sti
liumi, smulkia ir gausia porti
kų ornamentika. Katedros vi-

AUŠROS vartų
mūsų Vilniaus šventovės istoriją, 

padavimus bei maldas rasite 
Kun. dr. J. PRUNSKIO knyintėje:

Aušros Vartai
— Maironio, P. Vaičiūno, A 

Mickevičiaus, B. Brazdžionio, M duje ir išorėje pnskaitoma šim Gustaičio, J. Vaičiūno ir kitų po tai didesnių ir mažesnių aukš- eziją apie juos
to meninio lygio skulptūrų. :
Katedros langus puošia gana 

4* seni vitražai, vienas yra net
700 metų senumo. Katedra pra 
dėta statyti 1163 m. ir baigta 
1245 m. Katedra yra pusės my 
Įlos ilgio, stovi Senos upės sa
loje. Viduje yra 600 metų se
numo Marijos statula, ją pran
cūzai labai myli, prie jos nuo
lat dega šimtai žvakių, jas už
dega: motina sūnui gimus, mer

Kaina 30 centų 

Užsakymus adresuokite: 
DRAUGAS 

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

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

A. A.

Petronėlė Jobaris(MiKfiArre)
Gyveno 2503 W 45 Plaee.

Mirė rugp. 8 d.. 1960, 4 v, 
ryto, sulaukus senatvės.

Gimč Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdima 

6 sūnūs: Petras, marti Violet; 
John; Edward, marti Anna; 
Joseph, marti Ann; Leonard, 
marti Ann; Walter. marti He- 
len; 8 anūkai, kiti giminčs, 
draugai Ir pažįstami. Prlklau- 
sė: šv. Elzbieta, švenč. P. M, 
Nekalto Praaidfijimo, Tretlnln, 
kų, Apaštalystės Maldos, Alto
riaus ir Itožančiaus Draugi
joms.

Kūnas pašarvotas John !•'. Ku- 
deikio koplyčioje, 4331) South 
Callfornla Avė.

IjildotuvSs (vyks ketv., rugp. 
11 d.. Iš koplyčios 8:30 v. ry
to bus atlydPta. J švenč. I*. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: 
ir anūkai.

Sūnūs, marčios Ir

IaI'I. direkt. John F. Eudel- 
kis, telef. YArds 7-1741.

Lietuvos istorija,
Dr. Daugirdaitė-Sruogienė, 

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

Gaunama “DRAUGE”
4545 W. 68rd, St. CMmmco 29. III

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI
Pasinaudokite sekančiais mūsų patarnavi
mais: Nariams veltui iškeičiame čekius. Duo
dame Money Orderius — čekius šeimos bi
lams apmokėti. Apdraudžlaime taupymo sky
rius. Kalėdų Ir vakarijų skyriai. Aukšti di
videndai. Jaunuoliams kolegijos hemų sky
rius. Nemokamas parklnhnas. Saugios vaultų 
dėžutės. Depozitavlmas naktį.- Organizaci 
joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
kitų naudingų patarnavimų.

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

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

Vyr. Sktn. Juozę Vaičiūnienę, jos seseriai 

A. -J- A.

ELENAI JASAITIENEI staigiai mirus, 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Chicagos Sktn. Dr-vės 
Skautininkas

11,11 1 » .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
JAV LB Kultūros Fondo Tarybos nariui ir Čikagos 
Apygardos Pirmininkui

JONUI JASAIČIUI, 
jo šeimai ir giminėms, dėl motinos

a. f a. ELENOS JASAITIENĖS 
mirties, nuoširdžią užuojautą reiškia

JAV LB Kultūros Fondo 
Valdyba ir Taryba

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog ii gamintojo ir sutaupysite!

John Savickas 
Monuments

11849 So. Kedzie 
Avenue,

Chicago 43, III.
panlrlnklmiil (II- 

dilaiMlAa rinkiny r gatavų
I pavyzdžių. _______

Dėl susitarimo (appointment) galite pašaukti kiekviena laika. 
Telefonai: BE 8-9632 arba BE 9-4718 

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 6 vai. vak.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
nssirinklm<,» Vianme Mieste

Tel. — CEdarcrest 3-G336
Vienas blokas nuo kapinių

J.

I»mu.A
. 99

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

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

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOM KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6

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

Ambalansų patarna- Mes turime koplyčias

vimas dieną ir naktį ĮĮtf visose Chicagos ir

Rosclando dayse ir 
Reikale šaukite tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1*

PETRAS BIELIŪNAS
4.148 S. CAI.IFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
718 WRST 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE.sClCERO, ILL. Tel. otymplr 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 2Srd PLACE Tel. Vlrglnta 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 h. 50th AVĖ. OL.vmpic 2-5245 Ir TOtmhalI 3-9687

A♦
t

i
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X Žolinės atlaidus daugelis 

primenam Lietuvoje. Šį sekma
dienį tokie atlaidai įvyksta Tė
vų Marijonų seminarijos sode. 
12 vai. bus šv. mišios, kurias 
atnašaus prel. I. Albavičius, 
pamokslą sakys kun. J. Pruns- 
kis, Draugo redaktorius. Suva
žiavę svečiai puikiuose semina
rijos soduose turės progos gra
žiai praleisti laiką, atsigauti 
fiziškai ir dvasiškai.

X Ateitininkų Jubilėjinių Me 
tų kongreso proga, rugsėjo 3 
d. 8 <v. v. Marijos Aukštesnio
sios mok. auditorijoj įvyks iš
kilmingas koncertas. Meno ko
misijos pirm. Jonas Kučėnas 
rūpinasi jo pasisekimu. Biletus 
jau galima gauti. Prašome iš 
anksto vietas rezervuoti ir už
sitikrinti, kad nepraleisite šio 
nepaprasto koncerto, kuriame 
turėsite progos išgirsti D. Stan 
kaitytę, S. Barą, Denverio sim
foninio orkestro violenčelistą 
Saulių ir A. Kučiūną.

X Teklė Ir Simas Kadžiai,
nuolatiniai Draugo skaitytojai, 
10 'metų išgyvenę Bridgeporte, 
persikėlė į nuosavus namus, 
6237 So. Talman avė. Ta pro
ga juos aplankė dukra Aldona 
ir žentas Algis Vaičiūnai su 
vaikučiais iš Kanados, gražiai 
praleisdami atostogas Chica
goje.

X Prof. V. Biržiškos “Aiek-
sandryno” I-sis tomas, išleistas 
JAV Liet. B-nės Kultūros Fon
do, jau yra išspausdintas ir ne 
trukus bus pradėtas platinti. 
Yra planuojama išleisti dar 2 
šio veikalo tomus.

X Ona Muliolienė, lietuvių 
operos rėmėja ir mecenatė, lie
pos 26 d'. savo namuose drau
gų, bičiulių ir saviškių tarpe 
atšventė savo vardadienį. Susi
laukė daug sveikinimų ir dova
nų.

X Juozas Adomaitis, tech- 
nologijo instituto studentas, iš 
vyko į Dėdės Šamo kariuome
nę pakartojimui. Juozas kariuo 
menėje yra pasižymėjęs kaip 
labai geras šaulys ir yra. apdo
vanotas pasižymėjimo ženklais.

X Vyt. Linartas yra Melro- 
se Park L. B-nės valdyboje na
riu kultūros reikalams. įvyk
stančioje rugp. 14 d. L. B-nės 
gegužinėje jis bus jos vadovas.

X V. Lubert, Chicagos gy
ventojas, atvykęs į Draugą įsi
gijo įvairių knygų už 21 dol. 

’ Daugiausia lietuvius liečian
čios literatūros angliškai.

X Adelė Snarskaitė, 8110 
So. Fairfield Avė., rugsėjo 4 
d. švenčia savo 21-mą gimta
dienį. Ta proga motina, plačiai 
žinoma visuomenės veikėja 
Anastazija Snarskienė iškėlė 
šaunias vaišes. Buvo palinkėta 
ilgiausių metų.

X Barbora Bartkienė ir jos 
dukra Charlotte Sukur su šei
ma atostogauja Miami Beach, 
Fla., jau kelinta savaitė. Jie 
yra stambūs gerų darbų rėmė
jai.

X Justinui karauskui, gyv. 
1819 So. 50 Avė., dr. F. V. 
Kaunas padarė nesunkią kojos 
operaciją. Operacija gerai pa
vyko ir jis greitai žada grįžti 
prie darbo.

X Dr. Stasys SamuMs asme 
niškai atvežė iš Monteno, III., 
savo dalį At-kų Jub. kongreso 
išlaidoms padengti.

X Kauno, Vilniaus Ir kt. 
vaizdus, filmuotus šiais metais 
balandžio mėnesį, galėsite ma
tyti rusėjo 11 d. 3 vai. p. p. 
Ir 7 v. v. Jaunimo Centre.

X Paulina kukis ir Diana 
Mastri šiais metais turėjo la
bai įdomias atostogas. Jos bu
vo nuskridusios į Havajų sa
las, o grįždamos buvo sustoju
sios Kalifornijoje. Savo atosto
gomis labai patenkintos, nes 
pamatė įdomią ir skirtingą 
gamtą, gražius havajiečių pa
pročius ir žmonių nuoširdumą.
Savo artimiesiems jos parvežė 
įvairių gėlių bei augalų sėklų 
ir kitokių retesnių “suvenyrų”,
Paulina yra žinomosios Mar- 
quette Parko gerų darbų rėmė
jos Cecilijos Šukienės duktė ir 
gyvena kartu, 6930 S. Camp
bell Avė.

X Seselė Marija Paschal
(Jocaitė), pranciškietė, iš 
Brighton Park kolonijos, 4553 
S. Fairfield, kur gyvena ma
mytė Stanislova Jocienė su šei
ma, švenčia savo 25 m. vienuo- 
lyninio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų 2 sk. rengia sese
lei M. Paschalai pageibtuves 
rugpiūčio 11 d. 5 v. p. p. Vyčių 
svetainėje, 2453 W. 47tk Ren
gėjos kviečia atsilankyti ir pa
gerbti seselę M. Paschalą si
dabrinio jubilėjaus proga.

X Povilas Gaučys, Viktoras 
Linas ir Edvardas Šulaitis yra 
naujai į JAV LB Kultūros Fon 
do valdybą pakviesti asmenys.
Jie į valdybą įėjo vietoje iš jos 
jau anksčiau pasitraukusių na 
rių. Kultūros Fondo pirminin
ku yra Jonas Švedas, 1347 So.
48 Ct., Cicero 50, III. Fondui 
aukas reikia nukreipti iždinin-vko adresu: Stepas Paulauskas,
1505 So. 49 Ct., Cicero 50, III.

X Didžiosios sporto varžy
bos — X-jų Šiaurės Amerikos 
liet. sporto žaidynių II-ji dalis
n pf 11ri i q įvvlra a ofnip

I bus pravestos Darbo dienos sa nas ir tūkstančius lapelių gem i James Bell, 31 m. amžiaus, gy- 
I vaitgalyje, rugsėjo 2—4 d. Čia i Minimu!. Spėjama, kad tie suk j venantį 832 Dakin St., kuris, 

bus rungtyniaujama futbolo, į U gemMeriai padarydavo kas-1 įsibrovęs į presbiterionų bažny 
lauko tenise, plaukyme ir leng- dien po $1000. Prokuroro įstai- J5“™ . :$6°0;__^TZ
<voje atletikoje. Yra laukiama kaltina, kad tas viskas ne-
apie 300 sportininkų iš įvairių gMėjo darytis be vietinės policijos žinios.

Dėl amerikiečių lietuvių problemų Darbo sekretorius James P. 
Mitchell kalbasi su inž. Eugenijum Bartkum, respublikonų par
tijos tautybių skyriaus direktorium \Vashingtone. (UPI)

CHICAGOS ŽINIOS
ILLINOIS PARODA 

ATIDAROMA PENKTADIENI
ELEKTRINIAI ĮTAISAI 

MOKYKLOSE
Illinois valstybės paroda ati-1 Į Chicagos apylinkių mokyk- 

daroma penktadienį. Tai bus las kaskart daugiau įvedama 
didžiausia iš visų iki šiol buvu- Hi-fi ir stereo įtaisų. Daugiau- 
sių. Jos metu bus išdalinta pre šia dėmesio rodoma vežiojamai 
mijomis $830,000. Tai jau 108- svetimų kalbų mokymo labo
ji Illinois paroda. Ji užima net ratorijai, kuri gerai tinka pro- 
366 akrus šiauriniame Spring- vincijos mokykloms. Eilė pa- 
feld miesto pakrašty, apie 200 našių įtaisų išstatyta Morrison

viešbuty, kur vyksta JAV vaiz 
durno priemonių draugijos kon 
vencija.

MIKE BESITARDAMAS 
APIE LAIDOTUVES

Atrodo, gavęs širdies smūgį,

mylių nuo Chicagos. Paroda 
bus atidaryta 10 dienų. Užsi
darys rdgp. 21 d. Numatoma, 
kad ją aplankys pusė milijono 
žmonių. Su savo eksponatais 
toje parodoje yra ir dalyvau
jančių lietuvių. Parodos plote
vyksta ir daug pramogų, su staiga mirė C. Harold Diliem, 
tokiomis garsenybėmis kaip 57 m Savo viršininkams Mer- 
Bob Hope ir kitais. chandise Mari jis tik ką buvo

pasakęs apie mirtį savo uošvės 
ir gavo leidimą pasitraukti iš 
darbo ir eiti tvarkyti laidotu-

Valstybės prokuroro policija kai staiga pats sukrito ne 
padarė kratą pas Evanstono gyvas. ,
gemblerių vadovus. Areštavo
11 žmonių, konfiskavo du sei- SUGAVO BAŽNYČIOS VAGI 
fu, keturias spausdinimo maši- Chicagos policija areštavo

AREŠTAVO EVANSTONO 
GEMBLERIUS

IŠ ARTI IR TOLI

JAV ir Kanados vietovių.
X Faustina Manelienė, uoli 

meno komisijos narė platina 
biletus koncertui, kuris įvyks 
rugsėjo 3 dieną 8:00 vai. va
kare — Marijos Aukštesniosios 
Gimnazijos Auditorijoje. Prog
ramoje: D. Stankaitytė, S. Ba
ranauskas, Saulius ir A. Kučiū- 
nas. (Pr.)

PASKUTINE GRANT PARKO 

KONCERTŲ SAVAITE

Su šia savaite jau baigiasi 
koncertų sezonas Chicagos 
Grant parke. Šiandien, rugp. 
10 d., diriguojant Alfredui An- 
tonini ir dalyvaujant smuiki
ninkui Fr. Siegal bei violinčeli- 
stui L. Teraspulskiui, bus pil
domi Mendelssohno ir kitų kū
riniai. Penktadienį įprasto kon
certo nebus dėl futbolo ringty 
nių. šeštadienį ir sekmadienį, 
bus kartojama ta pati progra
ma — Italijos operų naktis, di 
riguojant Alf. Antonini ir daly
vaujant solistams Robertai Pe- 
ters ir Jan Peercc. Sekmadienį 
bus paskutinis šio sezono kon
certas. Koncertų pradžia — $ 
vai. vak.
WILSONAS GALĖS ŠALINTI 

NETIKUSIUS POLICININ-. 
KUS

DULKES IR SUODŽIAI

Po 48.8 tono tuikių ir suo
džių kas mėnesį pernai iškrito 
ant kiekvienos kvadratinės my 
lios Chicagoje. 1959 metų ge
gužės m. 1 d. įsigalioję^ naujas 
miesto potvarkis, kuriuo sten
giamasi sumažinti tų kritulių 
ir nešvarumų kiekį, šiek tiek 
gelbsti, bet nepakankamai.
LOS ANGELES PRALENKĖ 

OOOK APSKRITI

Naujausiais 1960 metų sura
šinėjimo duomenimis Los An
geles apskritis paveržė iš Cook 
apskrities (kuriame yra ir Chi 
caga) tirščiausiai apgyvento 
JAV apskričio garbę. Los An
geles apskrity rasta 5,979,203 
gyventojai, o Cook apskrityje 
— 5,086,924.

1,600 MEDITUOJANČIŲ 
VYKŲ

Šiam savaitgaliui į uždaras 
vyrų rekolekcijas, įvyksiančias 
Notre Dame Universitete, įsire
gistravo 1,600 vyrų; apie 500 
iš Chicagos. Rezervacijos Chi
cagoje daromos kreipiantis į 
Joseph Maloney, 231 So. La 
Šalie, CEntrai 6-4299.

eidamas prie rūsyje esančio 
seifo, jis sutiko dvi tarnauto
jas, jas surišo ir paliko, bet 
viena jų atsipalaidavusi įsten
gė telefonu pasišaukti pagal
bą. Sugautasis jau anksčiau bu 
vo įkliuvęs už panašius nusi
kaltimus.

KUBA APIPLĖŠIA IR 
• CHICAGOS FIRMAS 
Konfiskavimai Kuboje pada

rė milijonus nuostolių ir eilei 
Chicagos firmų. Savo padali
nius Kuboje turėjo Abbott La
boratorijos, Standard Oil b-vė 
(Indianos), International Har- 
vester, Swift. Nesant tinkamo 
ryšio su tų bendrovių atstovais 
Kuboje, tiksliai nėra apskai
čiuoti padarytieji nuostoliai.

j. A. VALSTYBĖSE
— 1-a.ke Hotel, A s bu r y Parit,

N. J., dabartiniu laiku lankėsi 
dr. Puzinas, dr. Petrauskas, dr. 
Kanauka, dr. Vaitiekaitytė, dr. 
Green, dr. Tod, dr. Kudirka, 
prof. Žilevičius, akt. V. Žukau
skas, adv. Paulius, adv. Petri
kas, dr. Kungienė ir kiti.

— Los Angeles Bangos spor 
to klubas rugpiūčio 13 d. 5 v. 
p. p. praves antrą dalį šių me
tų sporto šventės. Vieta: Park 
View Play Ground. Visi kvie
čiami atsilankyti.

KANADOJ
— Lietuvių Bendruomenės 

gegužinė, įvykusi Oak Pointe,
1 Kan., sutraukė negausų skai

čių svečių. Bet šiaip buvo gana 
linksma ir nuotaikinga iškyla. 
Svečiai skirstėsi tik vėiai va
kare. Vieta yra tikrai graži, 
arti Manitobos ežero kranto.

Sekanti LB gegužinė yra nu
matoma suruošti Liaukevičių 
ūkyje, kuris yra netoli Mac- 
Gregor, Man. Liaukevičių ūkis 
visiems winnipegiečiams yra 
labai gerai žinomas, nes čia 
veik kasmet būna lietuvių pa
silinksminimų.

— MacGi*gor ir gretimose 
apylinkėse gyvena gana daug 
lietuvių ūkininkų, kurie gana 
gražiai verčiasi žemės ūkiu. Be 
Liaukevičių, čia gražiai yra pra 
sigyvenę B. V. Giedraičiai, J. 
V. Butkevičiai, Satkūnai, Že
maičiai ir daugelis kitų.

— Apolonija šidagytė iš ke
lionės Toronte, Hamiltone ir 
Niagaroje jau grįžo atgal į 
Winnipegą, kur ji pastoliai gy 
vena ir dirba. Šidagytė prieš 
kiek laiko yra atvykusi iš Len
kijos, Wroclawo miesto, kur 
jos tėvai (lietuviai) ir dabar 
tebegyvena. Ji rūpinasi savo 
tėvų atkvietimu Kanadon.

— Winnipego lietuviai turi 
pasistatę nedidelę, bet labai 
skoningą bažnyčią. Jon kas sek

madienį susirenka daug lietu
vių ir iš tolimesnių vietovių. 
Kun. Bertašius yra dar jau
nas ir energingas klebonas ir 
moka su visais gražiai sugy
venti. Jo pastangomis buvo su
ruošta lietuvių vaikams vasa
ros stovykla Oak Pointe, neto
li Manitobos ežero. Daugiausia 
Winnipego lietuvių vaikučiai 
turėjo gražias atostogas pui
kioje gamtoje. Lietuvių kolo
nija, gaila, čia kaip ir stovi 
vietoje. Daugis išvyksta kitur.

— Ona ir Juozas Baranaus
kai liepos 31 d. pakrikštijo pir
mą dukterį Juditos vardu. 
Krikšto tėvais buvo Monika ir 
Povilas Maleškos. Tą patį sek
madienį Jonų Baranauskų ūky 
susirinko daug svečių. Dalyva
vo beveik vien tik ūkininkai. 
Iš MacGregoro buvo atvykę ži
nomi visuomenininkai Julė ir 
Povilas Liaukevičiai, Petras ir 
Melanija Satkūnai, Binitė ir 
Vladas Giedraičiai, senųjų ir 
jaunučių Balčiūnų šeimos ir kt. 
Visai atsitiktinai dalyvavo ir 
jūsų bendradarbis, kuris sve
čiuojasi Manitobos provincijoj. 
Gražios ir kalnuotos apylinkės 
darė malonų įspūdį. Svečiai 
buvo labai nuoširdžiai priimti 
ir sočiai vaišinami. Visi lin
kėjo tėvams džiaugsmo ir ma
žajai gražiai augti lietuviškoje 
dvasioje! (Kl. Giedaugas).

VOKIETIJOJE
— Vasario 16 d. gimnazijai 

vajaus metu, vykusio nuo 1959 
m. spalio 16 d. ligi 1960 m. lie
pos 15 d. surinkta 8,120.96 dol. 
aukų. Gimnazijos mok. Fr. Ske 
rys rašo, kad vajus pavyko ir 
už tai labai gimnazijos vadovy
bė dėkinga pasaulio lietuviams. 
Aukų lapais daugiausia surink 
ta JAV-bėse, po to Vokietijoje, 
Australijoje, Venecueloje, Bel
gijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Pasaulio lietuvių solidarumo dė 
ka Vasario 16 d. gimnazija 
jau išsilaikė 10 m.

KAS KĄ IR KUR *
— Bud riko nulijo programos

pasiklausykite sekmadienį nuo 
1 2:15 iki 3 vai. po pietų iš stoties 
I WHFC, 1450 kil. Girdėsite gražių 

lietuviškų dainų ir muzikos. Jau 
greit vėl prasidės mįslių spėjimo 

Į konkursas, kuriame visi kviečiami 
dalyvauti ir laimėti Budriko do
vanas. — Pranešėjas.

—M arų net te Park L. R. K. Su
sivienijimo 163 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugpiūčio 14 d. 
11 v. r. parapijos svetainėj. Kuo
pos pirm. A. Aukštaitis ir rašt. 
Srupšienė grįžo iš susivienijimo 
seimo. Kuopai didelė garbė, nes 
seime buvo inž. A. Rudis ir A. 
Poškienė išrinkti direktoriais ir 
M. šrupšiene Labdarybės kom. 
pirmininke. — Valdyba

Aukos ofsetui i
Klemensas Dundulis .... $1.00
Domininkas Grūnas...........1.00
Elena šepikas ................... 1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo'’ administracija

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

Mot. Šalčius ................... $5.00
B. Kuizinienė ...................... 3.00
S. Lukošius ......................... 2.00
Juozas Elvikis ..................... 2.00
V. Ausevičius ..................... 1.50
Ačiū spaudos bičiuliams

“Draugo*' administracija

lAjoninnco
5av, inž, A.Semėnat

• Televizijos • Radijai,
• Fonografai • Plokštelės,
• Elektriniai virtuvės
• Elektr. laikrodžiai.
• Kasomosios mašinėlės,
• Radijo ir TV lemputės,
• Visokios antenos,
• Baterijos • Dalys,
• Vėsintuvai — Vėdlntnval,
• Elektros lemputės

PARDAVIMAS -TAISYMAS

l3321 S. Haisted St-CH-5665
Aid.: 9-6. pirm.-ketu. 9 ~9. Senniid.J

NEGRAI LIGONINĖSE
Spaudoje pasirodo žinių, kad 

Nauji potvarkiai duoda teisę Chicagos ligoninėms gali tekti 
Chicagos policijos superinten- priimti daugiau negrų gydyto- 
dentui Wilson pašalinti netiku- jų jr daugiau negrų pacientų, 
sius policijos tarnautojus. Ofi- Dabartinis procentas esąs ne
daliai šalinimą vykdys Civili- pakankamas.
nės Tarnybos Komisija, bet joj
Wilsonas turės stiprų balsą. i $125,IMKI MIESTŲ
Bus šalinami nekompetentingi, PROBLEMOMS STUDIJUOTI 
netinkami, nesėkmingi darbe Net $125,000 paskyrė Fordo 
ir kitais atžvilgiais nelaikytini Fondas Illinois Universitetui, 
policininkai. Tuojau buvo pa- j kad tos lėšos būtų panaudotos 
šalinti du policininkai, suginti studijoms miestų problemų ir 

1 pavogę ba’dų už $38 iš Polk 1 ošimui žmonių, kurie būtų 
parduotuvės. j tinkami jas spręsti.

BANDITAI GROJAMŲ 
DĖŽIŲ PRAMONĖJE

“Chicago Tribūne” atsklei
džia, kad šiame mieste banditų 
sindikatas užgrobė kontrolę gro 
jamų dėžių, vadinamų juke 
box, jiems atnešančių daugiau 
kaip $80,000 pajamų per me
tus.
SOX NUGALĖJO JANKIUS

Net 48,323 žmonių buvo pir- 
madenį susirinkusių į Comis- 
key stadioną Chicagoje, kur 
vietinė Sox beisbolo komanda 
nugalėjo iš New Yorko atva
žiavusius Yankees komandos 
žaidikus, santykiu 9:1.

Tūkstančiai i šventovęDaug tūkstančių Prancūzi
jos katalikų vyrų dalyvavo mal 
dingoję kelionėje į Švč. Jėzaus 
Širdies šventovę Paray - Lo - 
Monial, švenčiant katalikų vy
rų sąjūdžio 25 metų veiklos 
sukaktį.

Naujus ir vari. automobilius 
parduoda

TONY BALAS— HE 4-8200
TONY PIET FONTIAC 

6617 8. Western, Chicago 86, III.

PAGELB6KITE MUMS PERSIKELTI 

Į NAUJĄ VIETĄ.

VISKAS PAPIGINTA!!
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kori parflpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo Ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems { Lietuvą Ir tolimąjį Sibirą — ui žemas kalnas! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip Ir mo
terų: Velifiro, činčllos ir “needlepolnt”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

Pirkę medžiagos daugiau už $20.60, gaus nemokamai medžiagos 
vienai suknelei. Ypatingai didelis pasirinkimas vilnonių 

Ir šilkinių medžiagų suknelėms.

Čia jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų; 
nuotakoms "lace” satino, taffeta. "brocades“, aksomo. Shan- 
tung šilko ir kt. Yra liekanų medžiagų pamušalams už ypa
tingai žemas kainas.

STEIN TEXTILE CŪ.
1306 SOUTH UNION AVENUE

I blokas | rytus nuo Haisted St. I1/, bloko j pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 6 dienas savaitėje Iki 5:30 vai. vak.

UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.
Tel. MOnroe 8-6152. ERKE PARKING — kitoje pusėje gatvės

PRISTATOM 
Visokiu Raštų 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Pro*.
3039 So. Haisted St.

TeL VIctory 2-1272 A
Apkalnavimą ir Prekių Pristaty

mų Teikiame Nemokamai
I

Raštinė aOdara kasdien nuo S vai. 
ryto iki » vai. vakaro Ir Šeštadie

niais iki B vai. p. p.

Perskaitę "Draugą", duo-' 
kitę jį kitiems pasiskaityti

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
) 3415 S. LITUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

y Telefonas FRontier 6-1882

%

SS

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ !

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00

Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų — 
lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 3-8248

VALANDOM: Kasdien nuo 9 Iki 4:10; Ketvirtadieniais • Iki • ▼. vak. 
Trečiai! lentaln uždaryta.

SS
KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje

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

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

Naujas adresas: 3207 So. Haisted St. VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta plrmad. Ir ketvirtad. 0 v. ryto Iki 9 v. vak. 
Kitom dienom nuo 9-6 vai. Liep. ir rugp. mėn. sekm. uždaryta.


