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Maskva ištrėmė antrąjį amerikieti
Sovietų Sąjunga išvarė 

amerikietį turistą
Antras išvarytas per dvi dienas. Kremlius jį 

kaltina šnipinėjus
LONDONAS. — Amerikietis gorode, Lvove, Kieve, Baku ir 

turistas Robert Christner iš- kitur. Baku, pvz. jis fotografa- 
tremtas iš Sovietų Sąjungos vęs karo laivus įlankoje, 
kaip šnipas. Tai vakar prane- “Christner turėjęs žvalgybi-
šė Sovietų žinių agentūra Tass.

Maskva teigia, kad, girdi, 
Christner liepos mėnesį atvy
kęs į Sovietų Sąjungą rinkti 
žinių apie pramonės ir karinius 
projektus.

Sovietų užsienių reikalų mi
nisterija perspėjo Jungtinių A- 
merikos Valstybių ambasadą 
Maskvoje prieš “turistų išnau
dojimą žvalgybos tikslams”, — 
paskelbė Tass.

Tai jau penktas amerikietis 
rusų

nius užrašus ir filmas specia
liame dirže, kurį jis turėjo po 
savo apatiniais rūbais. Jis ge
rai išmokęs karinėje mokyklo
je”.

Amerikiečiai paneigė sovietų 
kaltinimus.
Armėnai ilgai gyvena

MASKVA. — Sovietų žinių 
agentūra Tass trečiadienį pra
nešė, jog esą daugiau kaip 5,000 

apkaltintas šnipinėjimu asmenų tarp 100 r 135 metų
nuo Francis Gary Powers U-2 
lėktuvo numušimo gegužės 1 
dieną ir antras ištrėmimas ame
rikiečio per dvi dienas.

Pulkininkui Edwin M. Kirton, 
JAV aviacijos attache Mask
voje, buvo įsakyta trečiadienį 
apleisti Sovietų Sąjungą. Jis

sovietų Armėnijoje.

Areštai Lenkijoje

JAV U-2 lėktuvo pilotas Francis 
Gary Powers, kurio byla Maskvo
je bus pradėta svarstyti rugpiūčio 
17 dieną. Žvalgybinį JAV U-2 lėk
tuvą rusai numušė Sovietų Sąjun- 
gos teritorijoje gegužes 1 dieną.

Senatorius John F. Kennedy 

pavergtųjų klausimu
Demokratų programa žada pagreitinti 

pavergtųjų išlaisvinimą
HYANNIS, Mass: — Jungti- Pas senatorių Kennedy buvo 

nės Amerikos Va'stybės, vado- pasitarti nuvykę dr. Pijus Gri- 
vaujamos demokratų, nepripa-1 gaitis iš Chicagos, Amerikos 
žino Lietuvos aneksijos, įvyk- Lietuvių Tarybos sekretorius, 
dytos sovietų 1940 metais. Tai1 A. J. Varnas, tautinių grupių 
šeštadienį pareiškė šen. John New Yorko lojalumo dienos pa- 
F. Kennedy ir pažadėjo, kad rado pirmininkas, Jonas Griga- 
“demokratams vėl valdant ne- lūs iš Bostono, Massachusetts
bus pripažinta jėga įvykdyta 
aneksija”.

Kalbėdamas lietuvių ameri
kiečių grupės vadams, kurie ap
lankė senatorių Kennedy jo na
muose Hyannis Port, Mass., de
mokratų kandidatas į JAV pre
zidentus atkreipė dėmesį į 1960 
metų demokratų platformą, ku- 
ri “tvirtai teigia, kad nebusPARYŽIUS. Gen. Lauris 8piejstOs tautos, kurios dabar Norstad, vyriausias sąjungiinn- yra už geleiinėa uždangos per

Gen. Norstad parinko 
naują aviacijos vadą

valstybės prokuroro pagalbinin 
kas, ir Marijona Kižytė iš New 
Yorko, Amerikos Lietuvių In
formacijos Centro direktorė.

Kas bus naujas britų 
ambasadorius 
Washingtone?

LONDONAS. — Ministeris

JAV ambasados aviacijos pulk. 
Edwin M. Kirton, Hollywood, Cal., 
ištremtas rusų iš Sovietų Sąjun
gos už fotografavimą karinių 
įrengimų Sibiro apylinkėje netoli 
tos vietos, kur buvo numuštas 
U 2 lėktuvas. Valstybės departa
mentas pareiškė, kad Kirtono iš
varymas yra “ryškus atsikeršiji
mas” už sovietų diplomato išviji
mą praėjusį mėnesį iš JAV už 
šnipinėjimą.

Čekoslovakijos techni
kai j Kubą

PRAHA Čekoslovakijakų karinis vadas Europoje, tre kokį patvirtinimą status Pirmininkas Macmillanas keti- p0 Raul Castro apsilankymo 
čiadienį paskyrė britų aviacijos quo„ . j na naują ambasadorių į JAV Prahoje, Čekoslovakija siunčia
vicemaršalą John Grandy pa- Nurodydamas, kad per pen-, Paskirti sekančiais metais lor- j ginklus, techniškus ir kariuome

nes mieste Nowa Hutav, metalo keisti aviacijos maršalą Str kįolika metų JAV užsienių ko? Mountbatten. Jei jis nenorės nės ekspertus Kubon.’ Hmnnhnm TTriu/o i-rioc im,n . ... . .. —. ; apleisti gynybos posto, Mac- Šiom dienom Čekoslovakijoje' r . . Humphrey Edvvardes, kaip 2-tos plokstinimo (valcavmo) fabn- 9ąj„ngininkų aviacijos dallnio
. „ . ke 'Lenm ’ nesenlal buvo su'1 Muenchene - Gladbach, Vokieti-buvo apkaltintas organizavęs imta daug darbininkų. Jie bu- 
šnipus ir fotografavęs karinius Vo apkaltinti sabotažu dėl blo- 
įrengimus. gai pagamintos plieno siuntos,

Jo pagalbininkas kapitonas kurį buvo skirta Sovietų Sąjun- 
Irvtng T. Mc Donald iš Provin- gai. Kartu su paprastais dar-

respondentai buvo beveik išski

joje, vadą.

cetown, Mass., irgi buvo Krem
liaus apkaltintas už panašią 
veiklą, bet neįsakyta išvykti iš 
krašto. JAV charge d’affaires 
Edward L. Freers atmetė kalti-

bininkais buvo suimta daug tech 
nikų.

antarkčio sutartį su .Sovietų 
Sąjunga ir 10 kitų valstybių. 
Sutartį senatas patvirtino 66 
balsais (prieš 21).

BERLYNAS. — Komunistinė I Sutartas antarktį numato tai- 
apie Christner pranešė: “Vals- rytų Vokietija pasiuntė tūkstan kingiems moksliniams tikslams 
tybės saugumo organizacijos nu čius fabriko darbininkų ir par- ,ir numato tarptautinę sistemą 
statė, jog Christner kelionės tijos pare’gūnų į kolchozus pa- prižiūrėti, ar ji nelaužoma. 
Sovietų Sąjungoje metu nubrė- gelbėti nuimti derlių. Tai vakar
žęs įvairių apylinkių topografiš-1 pranešė rytų Vokietijos spau- 
kus žemėlapius, pažymėdamas da.
geležinkelius, tiltus ir radijo Rytinėje Vokietijoje trūksta 
sritis. Jis šia veikla užsiėmė Uz. maisto.

nimus.
Fabriko darbininkai 

į kolchozus
Sovietų žinių agentūra Tass

Ir vakarų Vokietija turi 

ekonominių rūpesčių
Privatūs ir vieši pasikalbėjimai

BONNA, Vokietija. — Keistas ir neįprastas reiškinys yra, 
kada sparčiai kylantis ekonominis gerbūvis gali būti valstybei 
net pavojingas. Šitokios galimybės, pavyzdžiui, yra šiandieninei 
vakarų Vokietijai.

Vakarų Vokietijos darbų yra 
4 kartus daugiau negu darbinin 
kų. Kai kurios įmonės darbi
ninkus nelegaliai papirkinėja, 
ypač profesionalus.

Vak. Vokiettijoje yra 66,000 
užsieniečių (daugiausia italų) 
darbininkų. Sakoma, kad jei

atsirado politinių neramumų še
šėliuose.

Praėjusią savaitę vakarų Vo
kietijos kancleris K. Adenaue- 
ris posėdžiavo su savo ekono
miniais patarėjais ir apsvarstė 
ekonominius valstybės rūpes
čius. Dviejų valandų posėdžiui

šiandien jų atvyktų dar 30,000, pasibaigus, buvo paskelbtas ko
tai rytoj jie jau būtų aprūpinti munikatas, kuriame tvirtinama, 
darbais. Pasak vakarų Vokieti- kad ekonominė vakarų Vokieti
jos darbo įstaigų pranešimų, jos būklė nekelia jokios baimės.

, net vakarų Berlyne, kur jau Tai oficialus vyriausybės pra- 
nuo II-jo Pasaulinio karo pabai. nešimas.
gos vis būdavo bedarbių, šian- Privačiuose pokalbiuose tą
dien ši problema yra visiškai čiau visai rimtai būkštaująma, 
išspręsta. kad ekonominis vakarų Vokie-

Atrodytų, jog Šitokia pade- «>>» PerbOvi8 pakryp8 blo?°Įon 
tia ekonominiame vaiatybča gy- P“88"'. kai ™g,CJ0 bu8venime turi būti idealas. Vie- Pakelt' d»rt»nmltų uidarbtat. 
nok ir Šitokiu atveju valstybė- Kand.en" Adenaueria aavo 
je gali atairasti kitokių ekono-1 fkonom.atama parv.SkS, kad ka. 
minių ligų Stoka darbo jėgos,”» k,bmaa >>“« P»t» P»-
yra priežastimi kilti gaminių vojingiausias smūgis krikščio-
kainoms. Ir čia gi prasideda idemokratų part.jat 1961 nn
infliacijos grėsmė. Vokiečiams k‘nu| met8‘8- iio1 vakan»Si ekonominė blogybė yra ypa- V.’kieltjos via kylant,a ekono-.... , , .. . , minis gerbūvis stebino pasau-tingai baisi, nes dabartine kar
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— Diktatorius Fidel Castro 
vakar apkaltino katalikų Baž
nyčią Kuboje, kad ji sąmoks- 
lauianti nuversti jo režimą su 
amerikiečių ambasados parama. 
Sergantis diktatorius pareiškė 
triukšmaujančiai Kubos cuk
raus darbininkų grupei, jog 
JAV ambasada “sąmokslavo” 
su “fašistais kunigais” (komu
nistai tuo vardu vadina tuos 
asmenis, kurie gina žmonių tei
ses ir laisvę) priversti pradėti 
kovą tarp Bažnyčios ir jo reži
mo. Jis taipgi apkaltino Jung
tines Amerikos Valstybes, jog 
jos “išgavo” iš generalissimo 
Francisco Franco “spaudimą” 
į ispanus kunigus Kuboje pulti 
jo režimą (apie 400 iš Kubos 
700 kunigu yra ispanai).

Kubos katalikų Bažnyčia no
ri garantijų, kad tikintieji lais
vai galėtų garbinti Dievą ir rei
kalauja, kad komunistai nepri
mestų Kubai vergijos.

— JAV valstybės departa
mentas vakar teigė, kad Kubo
je Castro vyriausybė sugriovė 
kalbos laisvę ir kitas laisvas 
institucijas ir “dabar graso ti
kėjimo laisvei”.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Dagas Ham- 
m ars k jokias iš New Yorko va'- 
kar atskrido JAV sprausminiu 
lėktuvu (parūpintu prez. Ei- 
senhowerio) į Kongo respubli
ką ir šiandien įves 300 švedų

millanas tada paskirs kitą žymų asmenį. Macmillanas nebe- laukiama karinių ir kitų asme-
aplaS^r*kai’’>'kurt« ’sovietų 8itiki turžti tokius artimus as- "ų.iš K^ub?s:.Jie čia gaus P011' Sąjungos sritis, senatorius Ken- j meninius santykius su sekančiu tini ir technikinį apmokymą.
nedy pareiškė, kad “pavergtei: Pre^identu kaip su Ike. Todėl -----
karine jėga lietuvių tautą bu- J Mac nori įtakingiausio savo at-

riami iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, nors jiems buvo leista

JAV senatas ratifikavo
antarkčio sutartį

WASHINGTONAS. — JAV 
senatas trečiadienį ratifikavo ( riai komunistų karinių jėgų”.

vo didžiausia carų svajonė, ir 
pagaliau buvo įvykdyta žiau-

stovo Washingtone.

Chad - nepriklausoma 
respublika

FORT LAMY, Chad. — Chad 
respublika, dvigubai didesnė už 
Prancūziją, vakar paskelbė sa
ve nepriklausomybę, įsijungda
ma į aštuonių kitų nepriklau
somų valstybių — įskaitant 
Prancūziją — prancūzų bendruo 
menę.

Chad (uri 2,721,300 gyvento
jų, įskaitant musulmonus, ka
talikus ir kitus. Ji tęsiasi pie
tuose nuo Libijos tyrumų pa
sienio į Afrikos vidurį.

Chad respublika yra izoliuo
ta ir viena iš didžiausių jos 
problemų yra susisiekimas.
Lėktuvnešis susidūrė

su naikintoju
SAN DIEGO. — Lėktuvne

šis Bcnnington ir naikintojas 
Edwards užVakar susidūrė per
liejant kurą 175 mylias nuo Ka
lifornijos pajūrio. Tai vakar 
pranešė laivynas.

Lėktuvnešis buvo mažai su
žalotas, naikintojas — labai.

Raudonosios Kinijos 
grėsmė

MIAMI. — Valstybės depar
tamento pareigūnas trečiadienį 
apkaltino raudonąją Kiniją, kad 
ji pradėjo politinę kampaniją 
prieš Jungtines Amerikos Vals
tybes Lotynų Amerikoje, “be- 
si.-U 'B.ant komunistams užval
dyti naująjį pasaulį”.

“Akivaizdoje sovietų grės
mės, mes neturime pamiršti di
delės grėsmės, ku^i ateina iš ko-lio ekonomistus. Karo sunaikinta jau du kartus išgyveno vi- ta Vokietija greitai ir nuosta- munistinės Kinijos”, — pasak? 

sišką valiutos nuvertinimą, ši iJiaį atsigavo ir net pralenkė Andrevv H. Berding, valstybės 
ekonominė baidyklė dar baisiau , karo laimėtojus. i sekretor iaus pagalbininkas.

“Mūsų platforma žada pa
greitinti kiekvienu garbingu ir 
atsakingu būdu tą dieną, kai 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vyrai ir moterys, su kitų kraš
tų Baltijos apylinkėje laisvę 
mylinčiomis tautomis, vėl sto
vės laisvėje ir teisingume”.

Senatorius Kennedy nurodė, 
kad Lietutvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių pasiuntinybės yra 
1960 metų diplomatų sąraše, 
nes tai esąs Franklin Roosevelt 
nuopelnas.

Laos sukilėliai paskelbė 
neutralumą šaltajam

karui
VIENTIANE, Laos. — Ar

mijos sukilėliai, vadovaujami 
jauno parašiutininko kapitoųo 
trečiadienį sudarė įvairių srovių 
vyriausybę, paėmus jiems Vien- 
tiane, Laoso sostinę.

Pasiskelbę neutraliais šalta
jam karui, jie pareikalavo JAV 
ir Prancūzijos karinius patarė
jus išeiti iš Laoso.

• 1,179 grįžo į Kiniją. — bėtojai Jeruzalėje bijo didelio 
1,179 kiniečiai iš Indonezijos sprogimo prie įtempto Izraelio
trečiadienį išvyko į raudonąją 
Kiniją, kad jiems indonezų vy
riausybė neleido prekiauti ūkio 
apylinkėse.

. . . karių, tarnaujančių JT kari-
Bijo pasienio sprogimo niuose daliniuose, į Katangos

JERUZALft. - Neutralūs ate Hantmarakjoldo ml-sija yra išvesti 7,500 belgų ka
reivių, kurie dabar saugo mine-

- Sirijos pasienio. Abiejose pu
sėse slapta stiprinamos pasie
nio pozicijos per paskutinius 
du mėnesius.

ralais turtingą provinciją. Bel
gai pareiškė, jog. jie išves savo 
kareivius, kai JT daliniai galės 
apsaugoti 12,000 belgų civilių 
Ka tango je.

— Britanijos premjeras Mac 
millanas, trečiadienį atvykęs į 
Bonną, turėjo dviejų dienų pa
sikalbėjimu8’ su vakarų Vokieti
jos kancleriu Adenaueriu. Abu 
sutarę svarbiais klausimais: 
Šiaurės Atlanto organizacijos 
(Nato) svarba ir ją laiko di
džiausiu įamsčiu gynyboje, su
derinti komercinius blokus ir kt.

— Indijos premjeras Nehru
planuoja vizituoti Pakistaną. 
Tai būtų jo pirmas vizitas Pa
kistane nuo britų Indijos pa
dalinimą 1947 m.

— Baltieji Rūmai vakar pra
nešė, jog prezidentas Eisenho- 
weris pasakys tris “nepolitines” 
kalbas Philadelphijoje ir New 
Yorke rugsėjo 26 dieną.

• Jungtinių Amerikos Vals
tybių armijos sąjunga, baigusi 
trečiadienį metinį suvažiavimą 
VVashinktone, priėmė rezoliuci
ją, siūlančią turėti 1 milijoną 
vyrų armiją ir pakeisti pasenu
sius ginklus. Daugiau kaip 3,000 
atstovų — uniformuotų armijos 
vyrų, gynybos pramonės atsto
vų ir civilių — dalyvavo trijų 
dicęų suvažiavime. Susirinkime 
kalbėjo žymus armijos pareigū
nai ir išėję į pensiją kariuome
nės vadai.

Prekybines komunistų pinkles
Prekyba ir propaganda. Prekybinės Rusijos sutartys 

daugiausia naudos duoda jai pačiai
NEW Y0RKAS. — Kokiais pagrindais yra organizuojama 

Rusijos ir jos satelitų prekyba su kitomis pasaulio valstybėmis 
ir kuri sutarties pusė iš to daugiau laimi — apie tai gana iš
samiai rašo The New York Times korespondentas B. Jonės. 
Svarbesnes jo straipsnio mintis pateikiame.

Prekybinės Rusijos sutartys 777 7 777 7TT7 7, . ... . , , .. mumstinio bloko valstybes duo-daugiausiai naudos duoda jai . - . .. • i - da pramones gaminių,pačiai. Neskaitant politines pro- ... ».r r r i Viskas butų gerai, jeigu ši
prekyba būtų vedama sąžinin
gai. Komunizmui gi sąžinė nė
ra suprantamas terminas. Su
tartyje antai sulygstama pasi
keisti prekėmis, kurių kaina y- 
ra vienoda. Žaliavas (kaip gu
mą, ryžius, cukrų, metalus ir 
t.t.) tuoj pradeda sutarties vals 
tybės eksportuoti, gi Rusija, Ki 
nija ar kuri kita komunistinė 
valstybė savo pramonės gami
nius pradeda eksportuoti tik po 
ilgesnio laiko, kai fabrikai pa
galiau “persitvarko ir prisiren-

pagandos, Rusija savo prekybi
nes sutartis taip sutvarko, kad 
komunizmui jos atneštų gausių 
vaisių. Valstybės, turinčios pre
kybinius santykius su Rusija ir 
jos satelitais, yra skaudžiai ap- 
sivylusios. Iš tokių valstybių ga 
Įima suminėti kaip pavyzdžius: 
Indoneziją, Egiptą, Ceiloną, BurPerversmas įvyko tuo metu. Indiją Argentiną. Paskiau-kai premjeras Tiao Samsokith 

ir jo ministeriai vizitavo kara
lių Savang Vathaną karališko 
je- sostinėje Luang Prabang, 
130 mylių šiaurės vakaruose 
nuo Vientiane.

Sukilėlai nuginklavo kari
nius dalinius, lojalius provaka- 
rietiškai premjero Sanasonith. 
vyr. Kariniam sukilimui vadov. 
kapitenaa Kong Le, 35 metų.

HAVANA, Kuba. — Kuba 
gaus 100,000 tonų ryžių už 12 
milijonų dolerių vertės iš rau
donosios Kinijos ir parduos Ki
nijai 350,000 tonų cukraus už 
25 milijonus dolerių. Tai už va
kar pranešė vyriausybė. Kubos 
pareigūnai teigia, jog jie sutau
pys 4 milijonus dolerių, pirk
dami ryžių vien tik iš komu
nistinės Kinijos, nėi iŠ Jungtinių 
Amerikos Valstytbių, kur se

Kuba.sias kandidatas
Rusų spąstai

Rusų prekybinė politika yra
tarsi koki spąstai: pakliūti leng gia” vykdyti sutarties įsiparei- 
va, bet ištrūkti sveikam yra gojimus. Tada gi paaiškėja ne
neįmanoma. Pirmiausia komu- maloni staigmena: komunistų 
nistų agentai stengiasi nupiešti prekės kaina infliacijos vardan 
bjauriausiomis spalvomis Vaka- pakilusi apie 40 procentų! Še 
rų imperialistinių valstybių siau tau — prekiauk su komunis- 
bą, kuris minta mažųjų vals- tais!
tybių krauju, paskui jau perša- Be to, ir patys komunistų 
ma komunistinio bloko finansi- pramonės gaminiai savo koky- 
nė ar prekybinė paslauga. To- be apgauna jų pirkėjus. Komu- 
ji prekyba atvaizduojama irgi nistinės valstybės gi neleidžia 
kaip labai išganinga ekonomiš- pirkėjui patikrinti prekės ko
kai atsilikusiems lyaštams. Ji kybės. Mūsų kaimietis pasaky- 
parodoma kaip labai paprasta. kytų: pirko katę maiše. Taip 
ir lengvai prieinama: kadangi tikrai ir esti. Gi Rusija ar kuris 
tokių kraštų valiuta nėra nu- jos satelitas gautas žaliavas iš
atstovėjusi ir tarptautinėje rin
koje nepageidaujama, komunis
tai “pirkliai” siūlo paprastą pre 
kėmis mainų principą. Ekono-

riiau kasmet pirkdavo 160,000 miškai atsilikusios valstybės eks 
tonų ryžių. i portuoja įvairias žaliavas, o ko

sutarties valstybių parduoda 
I rečiai valstybei kartais už dvi
gubą kainą. Šitokių apgavystės 
pavyzdžių Rusijos prekybiniuo
se santykiuose yra apsčiai.

(Nukelta į 6 psl.)

KALENDORIUS

Rugpiūčio 12 d.: šv. Klara; 
Laimutė.

Rugpiūčio 13 d.: šv. Jonas 
Berchmanas, šv. Ipolitas; Asi- 
butas, Irvė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
saulėta, apie 80 laipsnių; ry
toj — giedra, iilta.

Saulė teka 5:54. leidžias 7:57.
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Redaguoja EDVARDAS BULAITIS,

1330 So. 51st Avenue, Cicero 50, III., telef. OLympic 6-135'’

♦ mandos pasaulio studentų p- 
bėse Leningrade. Čia jie laimė
jo pirmą vietą, nugalėdami So
vietų komandą santykiu 21/-*- 
ll/2. W. Lombardy sudorojo 
pirmoj lentoj didipeisterį B. 
Spassky ir latvis Ivars Kaime 
pridėjo tašką antroj lentoj.

SPORTO PASAULYJE

— Prieš Komos olimpinius 
žadimus, rugpiūčio mėn. 19 - 24 
d. d. įvyks Tarptautinio olimpi
nio Komiteto 57-ji sesija.

— Šiais metais kvalifikacinės 
lengvaatlečių varžybų olimpia
doje normos yra didesnės už 
1956 m. olimpinių žaidimų Mel- 
bourae normas. Kai kurie pa
vyzdžiai: vyrų gr. — į aukštį 
2.00 m. (1956 m. buvo 1.92), 
į tolį 7.40 (7.15), trišuolis 15.50 
(14.80), diskas 52.00 (47.00), 
rutulys 16.75 (15.00); moterų 
gr. — į aukštį 1.65 (1.58), į to
lį 5.80 ( 5.70), diskas 47.00 (42. 
00), rutulys 14.50 (13.00).

Sakoma, kad rusai sukėlė la-
1 bai dideles ovacijas amerikie-
| čiams už šį laimėjimą, stipres-

. _ l nes, negu jie surado pargrįžę įnas, B. Balan, P. Bubnys, M. nn_ •, , ; •„ ’ , ’ , . J namus, nors dėmesio jų laime-Labanauskas, V. Česnauskas,1 •• • . , .. o v , • r, o . 1 o 1 JJnaui buvo parodyta žymiai J. Sobieskis, P. Sakalas, S. Stra , . ........% ..’ _ .. . .1 daugiau, negu iki šiol.sevicius, V. Baltramonas, visi .... „
į-

koslovakija 31^, Bulgarija i31, 
Rumunija 30, R. Vokietija 281 C,

SPORTO KRONIKA 
— St. Ripskis, E. Aleksejū-

įvykstančiose Vid. Vakarų spor 
to apyg. lengv. atletikos pirme
nybėse Su jais taip pat važiuo
ja sporto darbuotojas P. Pet- 
rutjs.— 1960 m. S. Amerikos pa
baltiečių futbolo varžybos įvy-ks 
rugpiūčio mėnesio 21 d. Mar- 
auette pąrko aikštėje Chipago

Davis taurės Europos zo- kaių apygardos futbolininkų y- 
nos nugalėtojais tapo Italija, ra pavesta sudaryti Chicagos 
kuri baigmėje įveikė švedus LSK Lituanicos vadovybei. Čia
3:2.

— Tarptautinį krepšinio tur
nyrą Maskvoje laimėjo Bulgari
jos rinktinė, kuri paskutinę die
ną įveikė Sov. Sąjungos jauni
mo rinktinę 75:65. Sov. Sąjun
gos jaunimo komandoje gerai 
pasirodė lietuvis Richardas Ma
siulis. Antroje vietoje liko pa
grindinė Sov. Sąjungos rinkti
nė, kuri paskutinėse rungtynė
se nugalėjo Prancūziją; trečioje 
lijeo Čekoslovakija. Bulgarus su 
gebėjo įveikti tik čekoslovakai, 
tačiau Čekoslovakiją nugalėjo 
Sov. Sąjungos jaunimo koman
da. fiiąme turnyre turėjo daly
vauti ir amerikiečių (Seattle) 
komanda, bet ji atsisakė į jį 
vykti.

toliau sekė Olandija, Vengrija,
Anglija ir kt. Tartu miestas — seniausiasAmerikos šachmatų klasifi- j Europoje
kacijoj, rugpiūčio 5, lietuviai !

Respublikonų senatoriai apsupę viceprez. Nixoną kalbasi rinki
miniais reikalais. Iš kaires j deš. sėdi: Dirksen. III.; T. Kuehel, 
California: s.ovi Hugh Scott, Pennsylvania; Bairy Gokhvatęr, 
Arizona, ir George Aiken iš Vermont. (DPI)

įvardinti šitaip: meisterių kla
sėj: » — Povilas Tautvaišas 
2303 tš., ekspertų — K. Škė-

je. Lietuvių rinktinę iš Vid. Va- j ma 2146, K. Jakštas 2107, V.
Palčia^skas 2065 ir K. Jankaus 
kas 2007. A klasėj J. ’Vil-

žais tik lietuvių ir latvių rink
tinės. Pereinamąją dovaną yra 
paskyręs JAV Liet. Bendruo
menės Kultūros Fondas.

— Praėjusį savaitgalį Cleve- 
lande įvykusias pabaltiečių lau
ko teniso varžybas laimėjo lat-

kas, Jr., 1996, Radys 1992, Zu- 
jus 1954, Staknys 1948. Maku- i

Tartu miestą daug kas Eu
ropoje vadina Estijos Atėnais. 
Šis miestas yra vienas iš seniau 
šių miestų Europoje, nes jau 
1030 metais ėjo dėl jo kovos 
tarp estų ir rusų. Vėliau 1224 
metais pastvėrė į savo rankas 
vokiečiai. Iš viso Tartu mies-

kas. Estijos nepriklausomybės 
metu studijayo apie 4,000 stu
dentų, daugiausia estų. Univer
siteto žinioje buvo daugybė gra
žių pastatų, kuriuose tilpo kli
nikos, laboratorijos, bibliotekos 
ir kt.

S0 PH I E BARČUS
RBDUO VBLBNOB

Visos programos Iš WOPA
AM 1490 Kilocycles KM 102-7 M< 
Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadtenlo 10-11 vai. ryta Šeštadieni lt 
■<>kniadlenj 8:80 Iki 9:10 vai ryt*

Vakaruškos plrmadlen) 7 vai vak 
Raštlnš 71 50 Ko. MNpl<*wnod Avė 
Chicago 20, III Tolei. HE 4-24»3

M O V I N G
2047 W 67 PI. Wfl 5-8063
R ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir niina apdraudė

Ofiso HE 4-1818, Itrziii. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ilgus 
2454 Went 7l»t Street

(7l-os ir CampDeii Avė. kampas)
Vai.; kasdien 9-11 ryto tr 4-8 v v. 
AeMad • 9 v. r. — iki 2 p. p 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. Oflh. VI 2-1484. Rez. KE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
3259 South Halsted Street

Vai. kasdien: 3—7 p. p.: ponktad. 
2—4 ir 6—8; šeStad. 1—4 vai. Treč. 
uždaryta.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA9 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

,rAL. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus 

Tel ofiso HE 4-1202, rez. PR 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS t

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

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. Tr< p. p 
antrad Ir oenktad. 6-8 v. v

VĖSINTUVAI, TELEVIZIJOS
Sąžiningai Ir nebragial taisau 

Už patarhuvimą vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10 00 tr dalys

Pigios paveiksi inSs lentpos.
MIGLINAS 

2540 w. outli Kt. II a. Plt R-1OH3

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidau* Ilgos 
6317 South Westem Avenue 
Tel. ofiso — KEpublIc 7-4900

namų — GBovehlll 0-8101 
Valandos: kasdien 2-7 v p. p., ėeė 
tad. 1-6 v&l. p. p., trečiadieniais už 
daryta.

O4I tikslaus priėmimo talko (ap- 
polntment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereiktų 
Ilgs! lenkti..  ......  y 1 '1   
Rez. GI 8-0873 Rez. HE fl-1670 
D r. Eisi n. Dr. Balti kas
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO8 

Valandos pagal susitarimą 
6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 

Jei neatsiliepia skambinti MI 3-OOO1

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDInES Į4IGO8 
PrleSals Sv. Kryžiaus ligonio* 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., p*nktad. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6-8 vai. ▼. 
Sfštad. nuo 2-4 Trečladlerflala Ir
kitu talku susitarus telefonu.

Telef. KEpublIc 7-2200tas ne kartą ėjo iš rankų į ran 
kas ir todėl tinkamai plėstis, 
negalėjo. XVII amžiaus pradžio- į 

i -.ako o u i -.OC-. , iJe Švedijos karalius GustovasJ“ , P°'“1 1 Adolfas įsteigė Tartu mieste |kis 1848, Karpuska 1817, Ged- 
raitis 1808. Žemiau stovi Gil- 
vydis, Makaitis, Leonavičius,

tėnas 1946, Žukaitis 1930, Šu
kys 1918, Bružas 1913, Mer
kis 1890, Ramas 1865, Šalkaus-

viai. Vyrų vienetą nusinešė H
Plaus; moterų V. Vuskalinš. | Trojanas ir Vilkas, Sr. Iš lietuvių tarpo šį kartą nepa 
sirodė nė vienas dalyvis.

i universitetą, kurio pobūdis daug 
kartų buvo keičiamais: lotyniš
kas, vokiškas ir pagaliau estiš-

Chess Life, rugp. 5, įvardina’

ŠACHMATAI

Kazį Škėmą antruoju, nors ir
I su vienodu taškų skaičiumi 
į kaip laimėtoją S. Popel, Great 
1 Lakęs p-bėse.

Che«s Review, rugpiūčio nr.ŠACHMATŲ ŽINIOS
Du dideli amerikiečių laimė- mini J. Vilką, Jr. laimėjusį Bos 

jimai. Pirmas, tai S. Reshevs- tone dr. Putzmano turnyrą. Ki- 
kio pasidalinimas pirmos vietos ' toj vietoj — S. Vaitkus laimė- 
su Sovietų čempionu Korčnoj, jo antrą vietą su 5—1, Postai

M O V I N G
' A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei .pervežimus iš 
►olimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075 |

ša*, inž. (Lšemenas
• Televizijų* • Radijai,
• Fonografai e 1‘lokštelč*.
• Elektriniai virtinės prieialaal
• Elektr. laikrodžiai.
• Rašomosios mašlnčlšs,
• (radijo Ir TV leuipulėa,
• Visokio* antenus,
• Baterijos • Dalys,
• Vėsintuvai — Vėdintu vai,
• Elektros lemputės

PARDAVIMAS-TAISYMAS

l3321 S. Halsted St.-CL4-5665
Aid.: 9-6.pirm.-kėlu 9-9. Sena J

PATIKSLINIMAS

Rugpiūčio 5 d. Sporto Ap-

jubiliejiniam Argentinos turny- Prize turnyre, 
re, kur abu surinko po 13-6 Estija, Piarnu mieste buvo 
tš. ’ Pabaltijo ir Gruzijos šochmati-

Šis turnyras apėmė geriau- ninku turnyras. 1 vietą laimėjo žvalgoje tilpusiame prieraše prie pasaulio šachmatų pajėgas,
Daukšos straipsnio įsibrovė ne- dalyvavo 13 didmeisterių ir 7 
tikslumas. To prierašo paskuti- meisteriai 10 tautų. Sovie- 
niąme sakinyje, kuris praside-, tus atstovavo didmeisteriai 
da: “Lietuvos periodinė spor- Korčnoj ir Taimanov. Trečiuo- tinė spauda atrodo mestina ne | ju baį - vengras Szabo su 12
pro langą...“ turi būti - “mes- Ritas amerikietig L EvanS(

1 pasidalino ketvirtą vietą sutina pro langą“.
argentiniečiais Guimard ir Rds- 
setto ir minėtu Taimanovu. Vi
si turėjo po 11 tš. Silpniau pa- 

Rugsėjo 3-4 d. d, (Darbo sirodė vengras Benko, N. Y. ir

DUŽIOSIOS SPORTO 
ŽAIDYNES CHICAGOJE

didmeisteris P. Keres su 12 tš., 
2, Ušis 10, Ostrauskas su 9 tš., 
Gipslis, Petersonas Nejus ir kt. 
Ostrauskas šiame turnyre išpil
dė meisterio normą su kaupu. 
Jis tarpe kitų įveikė ilgametį 
Lietuvos meisterį Vladą Mikė
ną, latvių meisterį Gipslį ir su
žaidė lygiomis su didmeisterių 
Keresu.

Visasąjunginėse Spartako 
p-bėse iš Lietuvos dalyvavo 4

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS UI4S. sav. 
406K ARCHER AVENUE 

Tel. VIrginia 7-2481

i Ofiso HE 4-1414. Rt-zitl. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
I GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
I Sputialybč akušerija Ir moterų ligos

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta.

Atostogose iki rugpiūčio 21 d.DR. G. SERNER
LIBTUVIS AKIŲ SYDYTOJA.

25 mėty patyrimą*
T«U YAnb 7-1129 

Pritaiko Akiniai 
Kreivas Akio 

Dtaiaoi.
Ofisą* Ir Akini? DirbtvvA 
756 WEST 25th STREET 

▼Uandoa: nuo 10 iki 2, nuo 0 U K 
Tteč. atdaryta. Penkt tr iešt 10—3

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir valkų ligos 
2737 West 71st St

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro 
SeAtad. nuo 12:8» — 2:30 vai. p. p 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis Ir pritaiko aki n los 

keičiu stiklu* tr rtmus 
4465 8. California AvjB. VA 7-73$H 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. at
daryta tedtad. 10 v. r. Iki 2 p. p

DR. h J? SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
N sojas adresas: 4255 W. 6Srd St 

Ofiso tel. RElIance 6-4410 
Rez. tel. GRovehUi 0-O6IT

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

Trečiad. Ir SeStad pagal sutarti

Ofiso telef. GUffside 4-3800 
Ozld. telef. WAIbrouk $-3000

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir specialiai 
chirurgija)

1724 Mest 47th Street

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą, 

bet valandos skambinti telefonu 
HIGrolock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, iftskyrus trečiad. Ir šeštad.

Ofiso tel. TGwnliall 3-005B 
Nainy-rezkl. tel. PBosiH'ct 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS(JOKftA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ I.IGOS
5002 W. 16th Si., Cicero, Illinois

Vai.: Kasdien 4-8 p. p., SeStad. 10-2 
p. p. Treč Ir kt. laiku tik susitarus

(Knnip. 47th Ir 8. Hermi- 
Vai : nuo 2 Iki 4 vai ir 6 Iki . ». » 
SeStad. nuo 2 Iki 6 vai., ISakyr. sek.

Tel. ofiso TO S-O060 
Bes. tel. GA 3-6040

DR. FL TALLŽT-KELŠšž
GYOTTOJA8 IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines Ilgos
5002 West lOth Street, Cicero, Bl 

Vai.: kasdien 6-8 p. m., AeAtadlen
1-4 P p. Kitu laiku ir trečiad ausi 
tarus •

tl 8 v.

dienos savaitgalyje) Chicagoje 
bus pravesta X-jų šiaurės A- 
merikos liet. sporto žaidynių 
II-ji dalis. Šiose žaidynėse bus 
varžomasi lengv. atletikoje, fut 
bole, lauko tenise ir plaukyme. 
Yra tikimasi, kad jose dalyvaus 
apie 300 sportininkų iš įvairių 
JAV ir Kanados vietovių. Dau
giausia dalyvių laukiama iš To
ronto ir Clevelando.

Žaidynių paruošiamiesiems 
darbams yra sudarytas organi
zacinis komitetas, kuris rūpina
si aikščių suradimu, finansais, 
dalyvių nakvynėmis, dovano
mis, leidiniu ir kitais darbais.

Iki šioliai gana svarbi pro
blema yra sportininkams-laimė- 
tojams dovanų telkimas. Viso 
yra reikalinga apie 50 indivi
dualinių ir 10 komandinių do
vanų, kurioms būtinos lėšos. To 
dėl organizacinis komitetas yra 
išsiuntinėjęs prašymų lapus į- 
vairioms organizacijoms, pra
šant paramos dovanomis ar pi
nigais. Tikimasi, jog bus susi
laukta atsakymai iš neifiažo 
dalies organizacijų.

Taip pat šiuo metu yra ren
kami sveikinimai bei skelbimai 
žaidynių programai — leidiniui. 
Šiam darbui yra įgaliotas An
tanas Peškys, kuris lanko mū
sų prekybininkus ir įvairių sri
čių verslo žmones. Didesnė pa
rama šioje srityje įgalino išleisti 
didesnį ir gražesnį leidinį, o taip 
pat parems žaidynių rengėjus 
finansiniai.

Įvairiais žaidynių reikalais 
galima kreiptis į jų sekretorija- 
tą šiuo adresu: Eugenijus Ge
rulis, 6805 So. Campbell Avė., 
Chicago 29, Iii. tel. PR. 6-4582.

E. ft.

jaunasis pasaulio didmeisteris1 vyrai. Cholmov baigė ketvir- 
Bobby Fischer, nedatraukę iki1 tuoju, Vistaneckis aštuntuoju, 
50%, nors tokių buvo visas de
šimtis.

Kitas stambus amerikiečių žymiai žemiau, 
laimėjimas pasiektas JAV ko-1

Cukajevas ir Rubinas (17 me
tų Lietuvos jaunių meisteris)

K. Merkis

Duoną ir įvairias skoningas į) 
bulkutes kepa B

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lltuanica Avenue į]
Pristatome J visas krautuves Ir ” ‘ 
restoranus, taip pat išsiunčia
me J visus artimuosius mb-stua ...

Tel. CLiffside 4 6376

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKEIES LIGOS 
Pritaiko akinius

6322 South Mestern Avenue
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v. 
vak. fteštadit niais 10—1 vai. Trečla- 
dien. uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofisu f(‘lefnnax PR 8-3229 
Rez. telef. U’Albrnok 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damcn Avenue
Kampu* 47-tos ir Oamen Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

tteftt. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutart.J 

Ofisu telef. f.Afayette 3-6048 
Be/. UAlhruok 5-8048

DR. C. K. BOBELIS

Tel. ofisu PO 7-6000, rez. BE 7-“ 100
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 63rd Street

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

Telefonas: GRovehlll 6-1695

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 W. Marquette Road

Valandos 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadieniu*.

DR. VYT. TAURAS
(Bendra praktika Ir moterų Ilgos) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir rez. 2652 W. 50th St 

Tel. PRospect 8-1223 ar *08. 0-6677 
Ofiso vai.: Pirm. 7-9 v. Antrad. 
Treč Ir Penkt. 6-9 vai vak., fieštad. 
2-4 vai, popiet. Iri sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-0100
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 Mest 71«t Street 

(71at Ir So. Campbell Avė.) 
Vai.: pirm, antr., ketv ir penkt 
nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki S. Trsd. Ir
•ešt. uždaryta. , į.

Tel.: RElIance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 591 h Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvlrtad Ir

ATVYKIT Šį PENKTADIENI SU VISA ŠEIMA |

JANIS BAR “B QUE” AND LOUNGE
PRIEŠAIS JAUNIMO CENTRĄ

5628 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS
VALGYTI SKANIŲ ŽUVŲ PIETŲ!

KEPTAS HALIBUT ... 95c. J U M B O JŪRŲ 
KEPTI EŠERIUKAI... 85c. S R I M P S A I..

Kartitoft halkutė*, sviestas Ir desertai duodama nemokamai.

PRIME CHOICE 

STEAKS--STEIKAI

#1.30

Skanus Kepti viščiukai ir Bar "B*

"Q" Šonkauliai ("Back Ribs")

KlijentamH privatim “parking“ Taip pat užaakymai paruošiami išainešitnui
GERIAUSIOS KORYBfiS MĄISTAS IR PRIEINAMOS KAINOS 

Neužmirškite, kad atdara ikį 3 pytp iipįcįafiipgiąįs, Visa naktį penktadieniais ir šeštadieniais.
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Oakley Mcdical Arta Blilg.

a rita
434 Alguna Avė., Elgln, Illinois 

Tel. OW«-ns 5-0533 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-6840, rez. H K 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 We«t 71st Street
1 Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-0 

Antr. 1-6, treč. Ir iešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.
Tel. ofiso HE 1-5758; lies. Hl 6-3226
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2709 West 5Ist Street
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I 2-9 vai. vak.; AeŠtad. T-4 vai popiet 
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DR. J. G. BYLA . BYLAITIS
Nervų-Rmegenų Ligos. Chlnirg.

OAKI.EY MUDICAL HLUG.
2360 West 51 st Street

Valandos šeštad. sušliurus, skam
binti tik pirmad., antrad.. ketvlr. 

j tad,, penktad., tik nuo 2—-4, 6—$
] vai PHoN|iect 6-1705. Kez. TRE- 

MONT U-5800.

vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OL.vmplc 2-4160
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—I vai. ir 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

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

Ofiso telef. LAfnyette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KFzl/le 3-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 8. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
vak., pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai. 
_____ Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJ* IR CHIRURGE

Telefonas — GBovehlll 6-2823

DR. A. VAUS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Hpedalyhč: AKl At KIJA Ir MOTEH1
LIGOS

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VA8KAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzis Ąve.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 0-8

tettad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir *ektn 
tik skubiais atvejai* Ir susltarua 

Tel. ofiso PR 6-6440, re*. HE 4-016A

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road 
Fsl. nuo l Iki 4 p. p ir 7 Iki t v. v 

Trečiad. Ir še A tad. pagal sutart).

KPDIKIIŲ ĮR VAIKŲ LIGŲ 
KPECIALISTft

7166 South Weetcrn Avenue 
4 MEHCAL BUILDING 

Plnnad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai, Iki 1 vai. p p. Ir nuo 
• J. — I vai. vakare. Trečiad. nuo 
ll’val. ryto — 1 v»i. p šeštad. 11 

vai. ryto Iki I vai. p. p.
Office tel. be 7-1168 

Re*, tel. WAIhruok 6-3765

D R A U G A S
TIIE LITHUAN1AN DAILY FRIFN 

4545 Went 68rd St., Chicago 29, Illinois Tel. LUdlow 5-9500
Kntered os Kecond-l'iitss Mattor Mnrch 31, 1916, nt Chicago, Illinois 

Cntler the Act of Mtirch 3, 1879

j Member of the Critholle Press Ass'n 
Publlsbeil iliilly except fliindavs and 
diiytt itfler Chrlstmas and Eiister 
l>y the Lithuanian Cathollc Pressi Hoe'y.
PIIKNI MEKATA; Metam*
l'hletlgo.l Ir (’leeroj $12.00
Kitur JAV Ir KunndoJ ’ $10.00 
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Kedakclja straipsniu* taiso savą

HUBBCRII’TION KATES 
$10.(10 per year outslde of Chicago 
$12.00 per year ln Chicago A Cicero 
$10.00 per year in Canada.
Forelgn $12.00 per yeur 
H metų 8 mln. 1 mFn.
$6.80 $3.50 $1.60
$6 RO $3.60 $1.26
$« $0 >8.60 $160

. Sc’unaudotų straipsnių
nesaugo, juos grąžlnn tik 14 anksto susitarus, Redakcija už skalbimų tu
rini netiLsiiiko. H|tel)dniu kalno* prisiunčiamos gavus pratymu*.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street ,
Tel. Ofiso CA 4-0367, re*. PR 0-0060 

Itezkf. 6600 Ho. Artenlan Avė.
Vai. 11 v. ryto Iki » v. p. p., 4.7 vak.

Tel. Off. FR 2-4*41, 0 Ą.D0.-6, P K
Tel. Rr*. A V 3-2627. 6:30 P. R. Rl 0

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
įvairios nervų be$ proto ilge* _ 

valkų Ir suangtiMlų
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56 E. Unshlgton Ht., Ghleago 0, III 

Pr10mlmas tik pagal susi ta rimą

4- P. ŠILEIKIS, Q. p.
Orthnpedos. ProteslMa* 

Aparatal-Protesal Med. bap-
T dažai. Spec pagalba kojnma 

(Arch Bupporta) Ir 11.
Vai 9 4 Ir 0-8. AnAtadleotal* 0-1 
ORTHOPRniJOR TECHNIKOS LAR 
9850 W. 63r<l Ht., Chicago ». Bl 

Tel 1’Rfl.pect 0-64)04

Pirkite Apsaugos Bonu*.
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NAUJA ĮTAMPA AZIJOJE
Kai Afrikoje iškyla nauji gaisrai, kurių užgesyti iki šio 

meto nepajėgia, Kuboje įtampa didėja, Berlyno klausimas iš 
snaudulio keliamas, o šaltasis karas daugelyje sričių vis šiltes
niu darosi, praėjusiais metais prasidėję Laose subruzdimai bai
gėsi perversmu.

Laosas, 90,000 kv. mylių kraštas,* kaimynas komunistinio 
Vietnamo, praėjusiais metais pergyveno nemažą įtampą, kuri 
prasidėjo sausio 18 d., kai Vietnamo daliniai į jį įsibrovė. Ko
vos užsitęsė iki gegužės 24 d. Sukilėliai pralaimėjo, o vietnamie
čiai pasitraukė. Jungtinės Tautas tarsi savo įsikišimu kraštą 
nuraminusios. Netrukus, liepos 30 d. Pathet Lao — vietinės 
kompartijos suorganizuoti daliniai vėl pradedą puolimus. Jie 
įsigali Laose, Vietnamo pasienyje. Prieš metus, Jungtinėms 
Tautoms ėmus kaltinti Vietnamą dėl neramumų kurstymo, Viet
namas, Peipingas ir Maskva vienu baisu atsikirto, kad Laosas 
esąs sulaužęs neutralumo pasižadėjimus. Praėjusį rugsėjo mė 
nesį ginčas atsidūrė JT Saugumo Taryboje. Reikalas baigėsi 
lapkričio 6 d. 39 puslapių pranešimu, kuriame paskelbti įrody
mai, kad Vietnamas kišasi į Laoso vidaus reikalus.

Netrukus prasidėjo krašte vidaus suirutė. Ministeris pir
mininkas Phoui Sananikone ėmė persekioti reformų šalininkus. 
Šių metų išvakarėse kariuomenė įvykdė perversmą ir nušalino 
konservatyvų ministerį pirmininką, kurį pakeičia nūdienis. 

Rinkimai

Laose parlamento rinkimai daromi kas penkeri metai. Šie
metiniai įvyko pradedant balandžio 6 d. Dešiniųjų ir komu
nistų partijos rinkimus pralaimėjo. Prieš rinkimus buvęs minis
teris pirmininkas Tiao Somsanith sudarė vyriausybę, kuri iš 
anksto buvo pasmerkta griūti. Rinkimams praėjus, jo sociali- j 
nės pažangos demokratinė partija, rėmusi ankstesnį sukilimą, I 
turėjo daugumą parlamente. Dešinieji, o ypač Pathet Lao — 
komunistai laukė progos suvesti/ sąskaitas ir daryti naują per
versmą. Jis įvykdytas tuo metu, kai ministeris pirmininkas iš
vyko į Prabangą, karališkąją sostinę. ,

Abi partijos kerštavo dabartinei vyriausybei už jų atsto
vų išniekinimą rinkimų metu.

j Perversmas z

Perversmas buvo gerai paruoštas ir staigus. Sukilimui va
dovavo 27 m. kapitonas Kong Laę, komunistas, Pathet Lao va
das. Jis praėjo be didesnio kraujo praliejimo. Vienintelis susi
šaudymas įvyko sukilėliams užsimojus suimti kariuomenės va
dą gen. Sunthom Pattamavong, kuris, esą, nukautas.

Abiejų sukilimų metu pietrytinės Azijos prieškomunistinė 
sąjunga Seato, nors Laosas yra jos narys, piršto nepajudino. 
Įvykiams ėmus riedėti pabus Jungtinės Tautos, kurios tarėsi 
įgyvendinusios tvarką Laose ir prasidės naujas įtampos tarps
nis. Iki šio meto dėl perversmo kalbama santūriai. Rugpiūčio 
10 d. prez. D. Eisenhoweris spaudos atstovams pareiškė, kad 
JAV ir toliau remsiančios Laosą. Nejaugi jo informacijos yra 
skirtingos nuo pasiekusiųjų vakarietiškąjį pasaulį, kad pervers- 
mirtlhkai įspėjo amerikiečius nesikišti į krašto vidaus reikalus 
ir pasitraukti iš krašto?

Samsonith vyriausybė buvo vakarietiško nusiteikimo. Jam 
į paga’bą pasiųsta 753 amerikiečiai, kurie rūpinosi 30,000 ka
riuomenės apmokymu ir apginklavimu. Prancūzų ten mažesnis 
skaičius.

Reikalavimai t
Perversmininkai netrukus paskelbė savuosius tikslus: Lao

se esančius užsieniečius išguiti, apsisaugoti nuo užsienio bet ku
rių įtakų vidaus reikaluose, pertvarkyti parlamentarinę santvar
ką, panaikinti dorovinį pakrikimą ir pakelti pragyvenimo lyg
menį. Du pastaruosius reikalavimus ga’ima laikyti vidaus daly
ku, nes kiekvieno krašto perversmininkai apie juos šneka. Par- 
lamehto pertvarkymas daromas kiekviename krašte, kuriame 
komunistai įkelia koją.

Jei komunistams pavyks įsigalėti Laose, pietinėje Azijoje 
išaugs naujas įtampos židinys, kuris savo svoriu nustelbs nuo
latinius neramumus Afrikoje. Kambodija, Pietinė Indokįnija ir 
Siamas pajus grėsmę ir dar labiau įtemps Washingtono - Mask
vos -santykius. Gediminas Galva

. I

BUDĖKIME IR GINKIMĖS!

DOMAS JASAITIS

je Europoje valstybės, jų skai
čiuje ir Lietuva, per kitus dvi
dešimts nepriklausomo gyveni-1 
rao metų būtų tapusios tokio
mis kultūrinėmis ir turtingomis 
valstybėmis, kokios yra Belgi- j 
ja, trys Skandinavijos kensti- 
titucinės karalijos ir didvyriška 
Suomija. Tos tautos brangino 
savo nepriklausomybę ne pa
viršutiniškai, kaip A. Š. teigia, 
bet esmiškai, ne tik pritarė, bet 
ir vykdė didžiąsias žmogąua “tie 
sas, teises ir principus”. Jos 
nelaužė tai ptautinių sutarčių, 
kuriomis buvo pagrįstas ir įtei
sintas jų savistovumas ir ku
rios normavo jų santykius su 
kitomis valstybėmis. Ne išsilais 
vinueios tautos iškėlė iš savo

Žurnale “Darbas” Nr. 1 (44) amputaciją ir sutelkė daugeliui 
1860 m. yra įsidėmėtini trys tautų ir net didesnių genčių ne- 
straipsniai: Pakeitimai dėl pa- priklausomybę. Tuo keliu dabar 
keitimų (A. Aliunas), Užra- eina Prancūzija ir Belgija, 
šai (A. J. Greimas) ir Apmąs- ~ , , _ . . „tymai apie dabartį 'ir ateitį "nUH ir '»* ų Rusija 
(Alg. šalčius). Jokiame politinės fizikos dės-

Svarbiausiog tų straipsnių nYne nėra formulių, kurios tvir 
mintys: neigimas ir niekinimas ^ntų, kad toksai procesas ne
lietuvių tautos praeities ir ypa- Pabes *r dabartinės didžiosios 
čiai paskutinio nepriklausomy-, imp^rialist’nės valstybės Sovie- 
bės laikotarpio (1919 — 1940), /¥ Sąjungos, kurioje^ rusų yra 
niekinimas įvairių tremtyje su-Įma^’au 50%. Pabaltijo tautos, 
sikūrusių lietuvių organizacijų,, baltgudžiai, ukrainiečiai, Kau- 
ypačiai politinių — Vliko, ALT, ■ kazo tautos, totorių etniškos 
LLK, Liet. Bendruomenės, žemi j grupės yra pavergtos ir ne
rimas mūsų visuomeninių ir po- gailestingai malamos didžiarusiš a "š.^bet įuos Da
ntinių vadovaujančių asmenų, 1 k^ komunistinių girnų. Sovietų • d- kRi Sovietu gaiun-
nuolimas Kat. Bažnyčios ir kė-1 Sąjunga nėra tautų tirpinimo Jr ngcin- vokietiia 0 iei 
limas į ankštybes Sovietų Są- katilas, bet tautoms žudyti eša- d&bar t ta t bendruo-
jungos, jos laimėjimų bei pirši- fotas- Jei carine Rusija buvo menėseP yra 8kovojančių už
mas lietuviams, esantiems trem-; tautM kalėjimas, tai Sovietine žin- pagrobtų laisvių tai
tyje, sueiti su ja į artimus san-; Rusija tapo tautų kapinynu. vadinti “džingoistais” “go
tykius ir ieškoti galimybių grįž- Tautos galima sutirpdyti tik į ,jJk charakteriais” gali tik
h ; „v----kultūriniai. Bet Sovietinė Rusi- cAaraKtenais gali tik

joe respublika tai.negalėjo pa- toksai asmuo, kuriame nėra nė 
daryti, nes daugelio pavergtu klbirkstel(* mellea pavergtiems 
t autų kultūrinis lygis buvo už, savo tėvynainiams.

ti į okupuotą Lietuvą. Visi trys 
straipsniai nėra studijinio pobū 
džio, labai mažai juose faktų,
įrodančių autorių teigimus.•

tiekiama pasitarnauti 
sovietams

Nors vienas autorius gyvena 
Istambule (Azijoje), o kiti du 
— Amerikos žemyne, bet jų te
zės yra giminingos. Tas faktas 
volens nolens verčia galvoti,

jo3 aukštesnis. Todėl, kad įsi
tvirtintų užgrobtose teritorijose 
jai beliko tik genocidinis kelias.

Nepriklausomybės žūsta tik

tarpo “džingoistus”, kuriuos

įvykdė Voltąirio patarimą
A. Š. tvirtinimas, kad ta 

kova vedama už paramą, gau
namą iš svetimų tarptautiniųtose teritorijose, kurios atsidū- veiksnių, arba, kad bendruome-

rė Eovietinio ir raud. Kinijos 
imperializmo pavergime ar kont 
rolėje. O V. Europos demokra-ksd tai nėra paprastas atsitikti. tin5s valstyb8s ir JAV per pas. 

numas. bet kad ta airei ja yra j kutiniua 15 OTelų suteiK,
planinga, žinoma, ji gali būti' tinę nepriklausomybę apytikriai autorių savitarpinio susitarimo tautų 
išvada arba kieno nors meistriš
kai inspiruota. Bet kiekvienu 
atveju tai nėra nei sporadiškas, 
nei spontaniškas reiškinys, nes 
straipsniai su tokia tendencija 
vis dažniau ir įkyriau pasirodo 
mūsų spaudoje.

Dar Voltaire pasakė “Galom- 
liiez, calomniez et ii restera 
quelque chose” (šmeižkit, 
šmeižkit, kas nors vistiek pasi
liks). Todėl negalima nekreipti 
tinkamo dėmesio į juos. Vyres
nėms lietuvių kartoms, kurios 
dešimtmečiais kovojo už savo 
krašto nepriklausomybę, gyve
no laisvoje Lietuvoje ir žino 
iš to laikotarpio faktus, tie ra
šiniai nepadarys žalingos įta
kos. Bet jie gali sudrumsti są
monę jaunosios kartos, kuri pa-

bendruomenes. Tai rodo, kad 
ir jis tą vyksmą vertina teigia
mai. Bet ar galima kitaip gal
voti, kada jo pasėkoje išsdais- 
vino keliolika tautų ir sukūrė 
savo valstybes, be kurių jokia 
tauta negali pilnai pareikšti sa
vo kūrybinės galios dvasinės 
kultūros ugdyme ir medžiagi
nio gerbūvio kaupime. Ar tos 
susikūrusios valstybės padalė 
kam blogo? Istorija rodo, kad 
visos išsilaisvinusios tautos per 
du dešimtmečiu nepriklauso
mo gyvenimo padarė tokią pa
žangą, kokios, būdamos paverg 

liko Lietuvą nepakankamai ap- tos, nepasiekė per žymiai ilges
nius laikotarpius.

ir gyvenime

KREMLIAUS ŠNIPAI
Žemaičių patarlė sako: 

“kuo pats kvep, tuo kitus 
tep.”

Neseniai Maskva paskelbė 
savo vergams įsakymą, kuriuo 
draudžia su užsieniečiais turi
stais šnekėti ir bent kokius 
santykius palaikyti, nes jie esą 
kapitalistiniai “šnipai”.

iŠ to darosi aiški išvada, kad 
sovietiniai turistai yra Krem
liaus šnipai. Jie išleidžiami į 
laisvąjį pasaulį atlikti tam tik
ras misijas: vieni žinių parink
ti, kiti propagandos pasklesti.

Labai gerai apie tai pasakė 
kongresmanas Judd, respubli
konų konvencijos metu Chica- 
goj. Jis pabrėžė skirtumus tu
ristų, važiuojančių į Sovietų 
Sąjungą ir iš Sovietų Sąjun
gos.

Iš Amerikos į Sovietų Sąjun
gą važiuoja rašytojai, politi
kai, pirkliai, studentai ir mo
kytojai, o iš Sovietų Sąjungos 
Amerikon atvažiuoja šnipai ra 
šytojai, šnipai komuniatl, šni
pai “ūkininkai”, šnipai studen
tai, šnipai mokytojai ir t.t.

.būtinybei veikiant, reikia žūti.
1 Prie tų /ertybių priklauso ir tau 

1 tos laisvė. Taurusis Abraham 
i Linkoln’as pasakė, kad laisvė 
I yra savotiškas medis ir kad 
jis vešliai augtų, jį reikia kart
kartėmis palaistyti laisvo žmo- 

, gaus krauju. Komunistų labai 
i vertinamas Clausewitz, kurio 
strateginėmis aksijomomis pa
remti įvykdytų ir būsimų pilieti
nių karų planai, pasakė: “Kiek
vienas lašas kraujo, pralietas už 
tautos laisvę, gimdo ateityje 
karžygius, o kiekvienas bailumo 
lašas gimdo šliužus”.I
Nepriklausomybės paskelbimas 

— pavyzdys

Taip pat derėtų A. Š. prisi
minti, kad Lietuvos Taryba pas 
kelbė nepriklausomybę 1918 m., 
kada Juodojo Erelio sparnai

Hawk raketa paleista White buvo išskėsti nuo Hamburge iki 
Sand, New Mex., ieškoti Little Persijos įlankos, kada jo ka- 
John raketos. Centre matyti kaip ... • i
ji lekia į taikinį. Apačioj Hawk riu?mfne * Kaukaz4 ir
sunaikina Li tie John raketą 6,000- griūtiškui veržėsi antrą kartą 
pėdų aukštyje. į Paryžių. Tose apystovosę. ta-——— gaj veiksmas buvo utopinis. Bet 
šaulio dalį, kuri, kaipo tokia, ps tapo realybe. Tad kodėl ne
negali, nes neturi savyje jokių prasminga ginti tėvynės nepri- 
gebėjimų, iš jų rišsiveržti ar k’ausomybę, kada Sovietų ar- 
jiems priešintis. Doriniai gi dės rnijos stovi už Štetino? Ąteitis 
niai operuoja su gyvu, turinčiu yra nėščia paslaptingomis gali- 
laisvą valią, žmogumi. jJnybėmis. Dažnai ji pagimdo vi-
Reikotų prisim'ntl už laisvę siškai nelauktas ir neįtikėtinas

žuvusius
“Apmastymai” frodo, kad A. 

Š. lietuvių tautos egzistencinę 
kovą vertina kitais matais, ku
rie visiškai nesiderina su kovo
jančios tautos pasaulėžvalga, 
ištekančia iš didžiųjų, nekintan
čių dorinių principų.

situacijas Aš kviečiu A. Š. tai 
turėti galvoje. Jei jis kitaip ne
nori ar negali kovoti už tėvy
nes išlaisvinimą/ tai tepanau- 
doja savo gebėjimą rašyti “Vil
nyje”, “Laisvėje” ir kitoje so
vietiškoje spaudoje už įvykdy
mą S. S. konstitucijos 17 par.,

nė bando primesti “savo poli-i 
tiką, ideologiją, pasaulėžiūrą Į 
dažnai net svetimųjų saugumie
čių, baudžiamųjų būrių pagal
ba” yra nedoras svaičiojimas ir 
kelia klausimą: — “Ar tai yra 
paikumas ar išdavimas”. Bet

Tad “nepriklausomybės’’ era! A. S. sakosi esąs “žmogus su 
nepraėjo. Kas gali nesutikti su prigimta intuicija, erdvių am- 
A. š. teigimu, kad devyniolik- žiąus l'etuvis’' (gaila, kad A. š. 
to amžiaus tautinis judėjimas nekomentavo tos naujos sąvc- 
pažadino kūrybingam darbų? kos), todėl ię jo samprotavi

sig;nklavusi istoriniais faktais, 
o pati tėvynė jos atmintyje glū 
di, kaip tolimų laikų pasaka.

“Nepriklausomybės” era pra
ėjo, ske’bia A. Š. Bet realybėje Pavergtos mažosios tautos vi
nies stebime visai priešingą vyk. suomet apiplėšiamos didžiųjų

Didžiosios apip’ėsė mažąsias 
tautas

pavergėjų medžiaginiai ir kul
tūriniai. Jei nebūtų atsiradę

Kiek žuvo laisvų partizanų( kuris įgalina tautines sovietines

amą: nepriklausomybių infĮacj- 
įą. Po pirmojo Pasaulinio karo

Į suiro Habsburgų “lopų imperi- “pranašų ir vadų”, kuriuos i$- 
ja”, Turkija ir carinė Rusija, ugdė ne išsilaisvinusios tautos, 
Po antrojo — Britų imperija o tik didieji, grobuoniški kai- 
savanoriškai įvykdė teritorinę mynai, tai atgimusios oentrinė-

mas apie didžiąsias etines, po- 
litines ir ekonomines vertybes,1 
matomai, yra savotiškos erdviš- 
kos ir skirtingos nuo mūsų 
Taip pat gaila, kad A. g. nepa
sako, kokios yra “labiausiai pa
žengusios tautos”, tuomet nors 
aplinkiniu keliu galima būtų de
šifruoti tų naujų vertybių turi
ni- Tos vertybės A. g. yra re- i 
įąty vios reikšmės, nes jis rašo: I 
“Amžių bėgyje daug kartų kei
tėsi tiesos, teisės ir laisvės pa
gal vietos ir laiko aplinkybes“. 
Bet tasai galvojimas nėra pa
grįsta.i nei filosofiškai, nei isto
riškai. Pagrindinės dorinės nor
mos sukrautos Sename Įstaty
me, Kristaus Evangelijoje, ki
tose didžiose religijose arba sa
vo pagrinde turinčios natūrali
nius d'-.snius (lūs naturale) yra 
pastovios, kaip Everesto ir Mont 
blano snieguotos viršūnės. Jos 
nekintančios kaip Newtono ir 
Einšteino formulės yra nekin
tančios. Tik yra toksai skir
tumas. Matematinės formulės 
veikia pasaulio medžiaginę pa-

respub ikas išeiti iš S. S. sąs
tato.

Eikime toliau. Aš nežinau su 
kokiais svetimtaučiais^ susitin
ka ir bendrauja “Apmastymų” 

kimas, siauraprotiškumas ar viel autorius. Bet kiekvienu atveju 
tin’ų parapinių politikierių ne-1 tai savotiška žmonių rūšis, jei 
sugebėjimas suprasti ar ignera-1 jiems neimponuoja “mūsų aima- 
eija globalinių problemų”, kaip nos apie Lietuvos nepriklauso- 
teigia A Š., bet laisvas herojiš- mybės praradimą”, deportaci- 
kas apsisprendimas atiduoti gv jas, nuostolius, skriaudas”. Man 
vybę už laisvą lietuvį, už laisvą tokių (išskyrus komunistiškai 
tėvynę. Jie pakartojo tai, ką savo dūšią nudažiusių) sutikti 
praeityje įvykdė legendiniai neteko. Visa JAV visuomenė 
Margeriai, Živilės, visa Lietu-1 giliai atjaučia-mūsų tautos pa- 
va, gindami pagonių tikėjimą, tirtas nelaimes. Man irgi atro- 
vėliau kartojo Kražių bažnyčio-1 do, kad A g. pašiepimu dvelkiau

ir kitų lietuvių kovose už savo 
asmeninę ir tuo pačiu už visos 
tautos laisvę, — žino tik Vieš
pats. Jų mirties priežastimi ne
buvo “nė kai kurių valdžios troš

je už naująjį, tūkstančiais ei
dami į Sibirą už lietuvišką kny
gą”. Taip, lietuvių istorija pri
tvinkus tragizmo. A. g. išdrįs
ta su panieka tai vadinti “lie
tuvišku atžagarumu” ir “nesą
monėmis, absurdiškomis, ma- 
nijakiškai pavojingomis nesą-

tis posakis “raudojimas dėl bir
želio išvežtųjų” arba žodžio “ne
priklausomybė” rašymas kabu
tėse garuoja dvasiniu cinizmu. 
Sunku buvo prileisti, kad Ą. g„ 
jaunosios lietuvių kartos atsto
vas, ras leistina niekinti lie
tuvių bendruomenę, pašiepti jos

monėmis’’ Aukoti savo gyvastį ne tik tautiškas, bet ir žmogiš- 
už kitą žmogų, už įsitikinimus kas nuotaikas ir pasiryš vairuo- 
nėra taip paprasta. Ir mūsų ti mūsų valstybės laivą į taut- 
bočiai ir dabartiniai mūsų bro- žudžių uostą. Tenesibaimina jis. 
lia’ — laisvės kankiniai — taip Niekas už tai jo nemes “į ra- 
elgėsi, nes jie tikėjo, nes jie ti-lgani;iių laužų liepsnas”, bet visi 
ki, kad yra vertybių, kurių ne- lietuviai reiškia jam neišdildomą 
galima, savęs nesunaikinus, at- panieką ir neatlaidų pasipikti- 
rižadėtį ir už kurias, žiauria: nirną.

Vienas - kitas turistas jau 
yra buvęs atvažiavęs ir iš so
vietų okupuotos Lietuvos. Jų 
visų misijos buvo kuo tai pa
bengtos: tamsios ir neaiškios.

Nėra abejonės, bus jų ir dau 
giau. Maskvos birbynė Vilnis 
rašo, kad ji laukia svečių iš 
Lietuvos ir rengiasi juos pri
imti.

Aišku, kokie tie svečiai, jei
gu juos priimti ruošiasi Mask
vos bernai.

Tenka pastebėti ir tai, kad, 
nei svečių nei priėmimo komi
teto narių vardai neminimi, 
reiškia, ruošiama tamsi ir slap
ta sueiga.

Stiprėja katalikai 
darbininkai

Kanados katalikų darbinin
kų sąjungos narių skaičius per 
vienerius metus padidėjo 35- 
kiais procentais. Toks spartus 
katalikų darbininkų organiza
cijos augimas buvo konstatuo
tas 25-jame metiniame jos kon 
grėsė, kuris šiomis dienomis į- 
vyko Saint Jean mieste.

R
ALĖ RŪTA

MOTINOS RANKOS
ROMANAS

Tęsinys
Tuoj po laidotuvių Pilypas dar kartą visur per

ieškojo — auksinių motinos pinigų. Jis manė, kad gal 
tėvas buvo kur užslėpęs. Iškratė vigų mirusio drabu
žių kišenes, atardė siūles, praplovė kepurių pamuša
lus, net batų padus atplėšė. Iškraustė, išvertė, iščiu
pinėjo tėvo tabako maišelį, visokiais skrynutes, jo pa- 

1 falinę. Ant krosnies, kur jis dažnai sėdėdavo, išglostė 
; visus kampelius, plyšius, ištrupėjusio mūro Skyles.
, Daug sienose samanų išpešiojo, įlindo pats net į pa- 
krosnį. Tenai išmaigė, išknaisiojo spalius ir pakulas, 
kur, labai šaltoms žiemoms esant, leisdavo dėti viš
toms. Nieko Petronis nerado. Juo ilgiau ieškojo, juo 
labiau pyko. Barėsi ant tėvų, kurie juo nesirūpinę. 
Barėsi ant Nastės, dėl kurios motina pinigus taupiusi 
ir slėpusi. Barėsi ant žmonos, kad ieškoti jam nepade
da; ant vaikų, kam jų daug atsiradę, jį apsunkinę, vargais apkrovę.

Niekas negelbėjo: barimasis nei ieškojimas. Pily
pas nerado aukso. O reikalai plito. Kęstučiui vos nuo 
žemės pakilus, gimė vėl berniukas. Reikėjo prašytis 
bobutę - priėmėją, reikėjo dabar atleisti pusmergę ir 
samdyti mergą. Vaikų daugiau, darbų daugiau. O
Emilija po šito dar ilgėliau pasirgo. Buvo silpnš., 
ilgai iš lovos nekilo. Bobutė tvirtino, kad tiktai per-

sidirbimas, vaiko belaukiant. Net ir gimdymas įvyko 
per anksti, ir berniukas atsirado liesas, lyg sliekas.

— Užsikankino darbais motina, tai ir vaikas — 
kaip iš pagaliuko nudrožtas, — lingavo galva bobutė.

Pilypas buvo jau nustojęs kalbėti apie tarnybos 
metimą, bet staiga vieną dieną parėjo pėsčias. Parėjęs I 
pasikinkė arklį ir pats nuvažiavo parsigabenti savo 
daiktų. Emilija negalėjo suprasti, kas jam šovė į gal
vą. Kaip tik dabar daug pinigų reikėjo. Meistrai savo 
darbą pabaigė, reikėjo, jiems išeinant, užmokėti visi 
pinigai. Atskirai kaštavo mūrininkas, kuris du kartu 
permūrijo krosnį ir kaminą. Pirmą kartą kažin kas 
nepasisekė, labai rūko į vidų, tai perstatė, pertaisė, pri
siekė, kad kūrensis dabar gerai, pasiėmė pinigus ir 
išėjo. Emilija gulėjo lovoj po vaiko, samdiniai nepa
tikrino — jiems nerūpi. Kai Pilypas grįžęs užkūrė, 
rūko vėl. Suskato ieškoti mūrininko, bet tas buvo išvy
kęs dirbti į tolimesnę apylinkę. Samdė kitą — kreivai 
kamino linijai taisyti. Ardė, griovė, minkė vėl molį, 
ėmė naujas plytas. Buvo ir daugiau išlaidų: langų 
padirbimas, grindų sudėjimas, kambarių pertvėrimai, 
stogo dengimas. Lentelių nuo klėties liko labai nedaug. 
0 bestovint ir tų daugelis suskilo, nebeliko dengipiui. 
Reikėjo nupirkti beveik visas trobos stogo kiekis. Pi
nigų, vis reikėjo pinigų. O išmaitinti įvairius darbinin
kus irgi savo® duonos neužteko. Pristigo ruginių ir žir
ninių miltų, kruopų, pristigo mėsos. Reikėjo pirktis.

Ir šitokiu metu Pilypas metė tarnybą! Bet ar jam ką pasakysi?
— Ne tavo reikalas. Džiaukis, kad grįžau. Bus 

pačiai lengviau. O, kad kokia, gal ir berno nebrsamdy- 
sim, — nuramino žmoną šaltais žodžiais.

Emilija po šito vaiko jautėsi labai silpna, tai ir 
i numojo ranka. Tegu sąu tvarkosi. Gal gi ir bus gerai. 
Ji užaiėpiė (Jaugiau su vaikais, ūkį palikdama šeimy
nai.

Bet gerai nebuvo. Pilypas tuoj susipyko su Kle

mensu. Ėmė jam kiekvieną smulkmeną nurodinėti, pt 
barti, ėmė prikaišioti dėl pernykščių pasėlių. Klemer 
sas užsigavo ir išėjo. Paskui berną išėjo ir mergina.

— Seimininkas visokių priekabių ieško, — ji pt šakojo kaime. — Kas čia gali išbūt.
Reikėjo vėl važinėti, gaišinti laiką, samdyti kit 

šeimyną. Pilypas nebūtų pats vienas apsidirbęs. O nai 
jasis nebebuvo toks, kaip Klemensas Nežinojo geri 
tvarkos. Nuolat klausinėjo. O tas šeimininkas irg 
kalbėti daug kalbėjo, bet nemokėjo darbo suimti la 
ku, blaškėsi nuo vieno prie kito, nemokėjo palaiky 
savo ir šeimynos geros nuotaikos. Kai gerinosi, tai gi 
rinosi be krašto. O kai puolė bartis, dažnai bardavo 
be reikalo arba perdaug. Bernas vėl išėjo. Reikėj 
samdytis naują ir su didesniu atlyginimu, nes kur 
samdėsi, jau buvo paraisamdę, o likusieji ėjo nenori 
mis. Tik didelė alga patraukė darbininką. O be jo m 
išsiversi. Pilypas anksti kėlės, bėgiojo, skubėjo, tx 
darbų nenudirbo. Jis nemokėjo ūky prisitaikyti, neti 
rėjo kantrybės, ištvermės ir raumenų. Atrodė, lyg j 
būtų ne ūkininkų vaikas, ne čia gimęs. Stačiai jis m 
tiko visam'ūkio pulsui. Tai jis griebė per karštai, vi 
rydamas ir šeimyną, pergreit nuvargindamas ir sup; 
kydamas. Tai jis pats greit pavargdavo ir tįsodavo Ii 
voj, skusdamasis nesveikata. Prie namo įrengimo, i 
noma, jis nieko nedirbo. Neišmanė. Reikėjo samdy 
žmones) kiekvienam darbeliui.

Jei ne vaikai, Emilija būtų užsigraužusi dėl visi 
kių negerovių- Bet ji užsidarė kamarėlėj ir žiūrėti n 
norėjo į naują tvarką namuose. Pilypas įvedė anksta 
nius pusryčius, sutrumpino pogulio laiką. Iki šmuli 
menų šeimynai nurodinėdavo darbus. Bernas ir merg 
na tik šaipėsi nusisukę. 'Emilija žinojo: jeigu ji įsiki 
tuoj kils barniai. Pilypas negalėdavo pakęsti, kad jai 
kas pastabas darytų, o ypač prie svetimų.

Bos daugiau
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O. A. ŠAUKLYS, Chicago, I1L
Įdomu būdavo seniau, kai vie Negalima niekinti politikos, 

ni kitiems i plaukus susikibda- nes ja savo vietoj remiasi vals- 
vo. Kartais, net priešo bobutę tybės gyvenimas. Partijos po- 
iš mirusių prikėlę, iškoliodavo. litiką yra pavertuaios savo pro- 
0 dabar jau išbluko visa anoji
narsa, parodžiusi partiniuose
ginčuose tiesiog kabalistinės iš-! partijos nėra vertybės pačios sa 
minties. vyje. Jos tiek vertos, kiek tin-

Nūnai tepasikapoja retkar- karnai pajėgia tvarkyti grynai 
čiais tiktai kultūrininkai su po- žemiškus krašto reikalus. Bet 
litikais. Dar kartais koks žymio- mūsų tikslams šiandien reika- 
jo Ispanijos riterio palikuonis, linga politika ir kultūra Lietu-

fesi ja. Jų taip pat negalimae 
smerkti. Tačiau nei politika, nei

pas'švaisto iš palėpės ištrauktu 
kardu, bet ir tai tik dėl paties 
švaistymosi. Politika, atrodo, 
jau visiems atslbodus, nes nu
stojo dirbusi savo darbą. 0 vis 
dėlto reiktų susirūpinti, nes ir 
politikos atgaivinimu, nors pas 
taruoju metu politikai su kul
tūrininkais neretai vieni kitiems 
ant kulnų užlipa.
Reikalinga kai kada ir politika

vos vardui kelti ir už jos lais-, 
vę kovoti. O jeigu kada pri
reiks karinių priemonių, — pa- 
naudosim ir fizinę jėgą laisvės 
reikalui.

Kultūrininkai turi dulkes 
nusiptisti

Kultūrininkai yra tautos glu- 
dintojai ir dailintojai. Mums jie 
yra tos išeivijos dalies, kuri dar

Nuotraukoj matyti asmenys bekovoją už prezidentinio kandidato 
Kennedy išrinkimą į prezidentus. Iš k. į deš. stovi S.’ Carolina 
šen. Johnson, viceprez. kand. Johnson, šen. Kennedy ir demo
kratų partijos pirm. Jackson. (UPI)

BAŽNYČIOS MODERNINIMAS
M. KRUPAVIČIUS. Cicero, III.

. pati neatsisiejo nuo tautinės kul 
Kai kokiu nors kultūriniu pa-' tūros, kilnintojai, didžiųjų ver- 

sirodymu pasitarnauja Lietuvos tybių kūrėjai. Jų kūrybinėje ga-
reikalui, tai kultūrininkai taip 
ir sušunka garsiai, kad politi
kai nereikalingi. Regis, svetimos 
sritys, bet kartais pasitaiko su-

lioje glūdi visa mūsų kultūros 
ir dvasinio gyvenimo pažanga. 
Todėl kultūrųiinkai pirmiausiai 
turi būti tinkamam atstume nuo

.silikti tame pačiame take. Kad politikos. Jei ir reikia kada jai
ir, sakysim, Chicagoj surengtos duoklę atiduoti, tai turi grįžti
parodos proga. gerai nusiprausę ir išsiblizginę.

Nieko negalima pasakyti prieš o ..... . . ...., 1 J r.._ Politikas turi norėti ir suge-parodą. Ji gerai pavyko/ neziu-1. ... • , ...r. , . , . , . . . beti žemiškas dulkes gerai išimt kai kurių kritikų neigiamo.... , , 7 .šluoti, kad žmonėms butų gy-atsiliepimo. Jei kai kas norėjo i .... rz.ia.-_:-, ... vemmas sviesesms. Kultunnin-ten tik save pamatyti, tai nebu- , . .... * . . ,... J . kas tų sugebėjimų turi dar dau-vo jokio reikalo ją rengti tarp- ■ , ... , . . . .... . , , „ . giau turėti, kad tautą aukstes-tautines parodos patalpose. Rei į - . .... ,f \ , nemis idėjomis uždegtų ir kul-kejo tada įsstatvti tautines juos • > • , ,A . turinėmis vertybėmis patrauk-teles, zemaitiskas klumpes, klc- . , .... . . , ,.. T_ ... . tų kilti sviesos karalijon. Ir po-vinius saukstus ir išmargintas ..... ........ . . *, ,, ... . , litikas, ir kultūrininkas turi tarku tuves. Musų sentimentui bu
tų užtekę. Ši paroda turėjo at
kreipti svetimtaučių dėmesį į 
mus ir mūsų reikalus, turėjo 
parodyti jiems lietuvišką kūry
bingumą ir ėjimą kartu su Va
karų pasauliu. Iš eksponatų tūk 
stančiai žmonių tai pamatė. O 
propagandai (sakykim, politi
kai!) tarnavo specialūs spaus-

nguti lietuvybei ir Lietuvos rei
kalams. Tačiau kultūrininkas 
savo aukštesniu lygiu turi iš
kelti iš tautos dvasios gelmių 
tuo's turtus, kurie ten slypi dar 
nepažadinti ir be kūrybinio vai
siaus.

Mūsų lietuviškos išeivijos kul 
tūrininkai turi atsiminti, kad

...... jiems labiau, nei politikams, rei.< miai. te par e an ytojams Įas kristalinis tyrumas
rei aus ir siek1- pa£jorns idėjoms švariomis išlai-

™ .. , kyti ir kitiems jas tinkamai perTačiau kai dėl sios parodos , .. - .. , .. ..... teikti, kitaip — pati kultūravieni kitiems pradėjo pnekaiš- < . , ...., . . r h nustos vertes ir nebelikstais svaidytis, tai jau ne taip -i • _ j
• tt • • , • , z 1 reikiamo dvasingumo,gerai. Kuitupninkai sakosi pa-1

mūsų tautos 
mus

sitarnavę politiniams tikslams, 
o-politikaf jų nerėmę. Gi politi
kai, gal būt, neįžvelgė savo dar
bo "esmės, kad tokiu pasirody
mu buvo reprezentuojama ken
čianti, laisvės siekianti ir už ją 
kovojanti Lietuva.

Kiekvienas savo vietoje

aavo leidimą laikyti liturgiją, 
vadinasi, it šv. Mišias Ungua 
vernacula — tautinėmis kalbo
mis.’

Bendravin/as su žmonėmis
Tik tuomet žodis liturgija, ku 

ri reiškia bendrą iešą kunigo 
kažkokie Katalikų Bažnyčios | su visais kitais žmonėmis ak-

kaip mėgsta sa- ciJ4 ar veiksmą, įgytų pilną

(Tęsinys)
Rytų katalikai yra katalikai

ZLotynų katalikams reikalin
ga giliai suprasti ir įsisąmonin
ti dar vieną dalyką, būtent, 
kad Rytų Bažnyčios, kurios 
yra vienybėje su Roma, nėra
‘ prieangiai 
kyti lenkai, nėra kažkokia eg
zotika, tik ligi laiko Romos 
toleruojama, nė “dirbtinai Va
tikano forsuojamos” krikščio
nybės formos. Jos yra visuoti-, 
nos Bažnyčios pilnateisės da-* 
lys. kaip ir Vakarų Bažnyčia.

'visai sveika ir teisinga prasme, 
bet kalbėtos minties katalikai 
pasigriebė tik tuos žodžius, ku
rie tiko jų tezei patvirtinti ir 
paleido juos pasauliui be kon
teksto. “Europa tai religija, o j 
religija tai Europa’’ šūkis iriea- | 
liai perduoda kolonializmo iva-į 
sinėj srityj — in spiritus Ubus 
— turinį ir siekimus. Jis buvo 
su visomis tragiškomis pasėko
mis perkeltas į misijų plotus. 
Jei tie žodžiai tikrai skelbtų 
tiesą, tuomet krikščionybė, ku
lią pagimdė Azija, būtų tik 
Eurcpos sekta, o Bažnyčia išiin 
tinai Europos institucija 
Lotynų Bažnyčia, Europos kul-| 
tūra — universalinė krikščioniš 
koji kultūra. O tokia ji niekad 
nebuvo ir negalės būti. Anglų 
žinomas rašytojas Bellockas pa 
rašė: “Europa tai religija, o re
ligija tai Europa”. Nors to šū
kio autorius savo žodžius rašė 

(Bus daugiau)

savo prasmę, kurios jau nuo 
amžių yra Vakaruose nustoju
si. Koks gi gali būti bendras 
viešas kunigo su kitais žmonė
mis bendradarbiavimas, akcija, 
jei mažiausia 90% tų žmonių 
lotynų kalbos nesupranta, o 
skaitytinėse šv. Mišiose tų ne-

Entuziastingai sutiko 
popiežiųCastelgandolfo meistelio gy

ventojai entuziastingai sutiko 
popiežių Joną XXIII, atvykusį 
į savo vasaros rezidenciją. Pa
sveikintas vietos klebono ir 
miestelio burmistro, Štv. Tėvas 
pasakė kalbą aikštėje susirin
kusiems tikintiesiems. Prisimin 
damas savo kasdienius susiti
kimus su visų tautų ir visų ra
sių vyskupais bei tikinčiųjų at
stovais, Jo Šventenybė pabrėžė 
visuotinumo ir broliškumo dva

Nė viena jų Romos nestatoma SUprantamų žodžių net negirdi. sią’ kuria &yvena Bažnyčia.— Bažnyčioje — kalbėjo Šv.aukščiau ar žemiau už kitas. į kalbos klausimą labai rim- 
Lotynų Bažnyčią nieku gyvu tą dėmesį kreipė jau šv. Po- 
negalima tapatinti su visuoti- vilas. Korintiečiams jis taip ra
li a Bažnyčia. Aritmetika ir sta- šė: “Jei nekalbėsite supranta- 
tistika šiame klausime nevaidi- ma šneka, kaip gi bus žinoma 
na lemiamo vaidmens. Jos pa- ką sakote9 Jūs juk kalbėsite 
dėties .nekeičia ir Lotynų Baž- lyg i OI^-.. Jei aš nežinosiu žo- 
nyčiai pirmenybės nesuteikia, džio prasmės, būsiu tam, kuriam 

Jas faktas, kad Lotynų Baž-1 kalbu- svetimšalis... Jei garbin- 
nyčia yna turtingiausia savo
nariais, sudaro nemaža kliūčių i 
ir nesmagumų Bažnyčios plėti
mosi reikalui. Jos

Tėvas, — kiekvienas žmogus 
yra Dievo vaikas, nesvarbu ko 
kiai tautai, kokiai rasei ar ko
kiai visuomenės klasei jis pri
klausytų.

kalbu, svetimšalis.. 
tumei dvasia, kaip gi tas, kuris 
yra bemokslio vietoj, pasakys 
Amen prie tavo garbinimo? nes
jis nežino, ką sakai (I kor. 14, priešai iri į 16)

nesuprantą, kas iš tikrųjų yra Viduriniųjų amžių pabaigoj 
visuotinė Bažnyčia, visą Kata- liturginės kalbos klausimas ėjo 
likų Bažnyčią vadina lotyninin- tautinių kalbų naudos linkme, 
kų Bažnyčia; iš to daro netei- Ir jei Bažnyčios vadovai būtų 
stngų išvadų ir imasi argumen daugiau rūpinęsi Bažnyčios rei-
tų kovai su ja. Rusijos praivos- kalais, negu meno, literatūros ComiTlimitV Vaistinėje 
lavų Bažnvčia pvz. katalikų va- ir tolygiais klausimais, gal ne- ' J

Derybų gadynė jau,lyg ir pnu j k katalikybės plati-'Mtų P™'‘t“ p™' Vakarų Baž-
n. v„l. n.m^ Rus. ,o. v|ulina lotynlnin. nyčios vienybės didžiojo suskal-

dymo. Juk šešiolikto * *

G K A III VMi AS

Jau laikas išsikalbėti

joje

ėjo., Ne vienas politikas ir kul-, 
tūrininkas eina skirtingu keliu 
u mano darąs geriausiai. Jeigu 
taip nemanytų, tai juo blogiau.

“agresija” pasikėsinimu ne 
prieš pravoslaviją, bet ir

toks griautų, kas reikalinga slavų kalbą, tautą ir jos
, statyti. Pagaliau, ir statydami kultūrą ir svarbiausia dėlto jos

amžiaus
‘ reformatoriai” daug laimėjo,, 

i įvesdami į savo liturgiją tauti
nę kalbą, kurios plačios minios
nuo seno laukė.

kad valstybės gerovė virš vis-

du arba jo pasėkose miršta a- 
pie 25 - 27 milijonai žmonių. 

Dabar pranašaujama, kad po 
, , . trijų šimtmečių bus 16 mili-gimo palyginimai, nuo 1950 - j jardų gyventojų visame pasau-

Tautų prieauglis
Remiantis statistiniais duo

menimis daromi tokie tautų au-
1980 metų.

1950 m.
Indija turėjo 362 mil.,
Kinija turėjo 500 mil., 
Sovietų Rusija 200 mil., 
Pakistanas 76 mil.,
Brazilija 52 mil,,
JAV turėjo 153 mil., 
Prancūzija 42 mil.

1980 m.
Indija turės 980 mil.,
Kinija turės 580 mil.,
Sovietų Rusija turės 290 mil., 
Pakistanas turės 118 mil., 
Brazilija turės 107 mil., 
JAV turės 203 mil., 
Prancūzija turės 48 mil. 
Kiekvienais metais žemėje ba

lyje.Akmens amžiuje žmonijos pa
saulis susidarė iš kelios dešim
ties tūkstančių žmonių. Pavyz
džiui, Anglijos teritorijoje ne
buvo daugiau kaip 300 - 400 gy
ventojų. Kristaus laikais nuo 
2 - 300 milijonų, 1750 jau buvo 
700 milijonų, o 1850 m. vienas 
milijardas ir 200 milijonų. Va
dinasi, augant žmonijai šitokiu 
tempu, po trijų šimtmečių spė
jama, kad žemė skaičiuos 6 mili
jardų gyventojų1

Kaip protas, taip ir patyri
mas rodo, kad dorovė negali iš
silaikyti be religijos.

G. Washington

TV — RADIJAI — HI-FI _ STEREOFONINIAI HI-FI, VOKI&KI 
ORO VĖSINTUVAI — AIR-CONDITIONING

FRA N K’S Television and Radio, Ine.
SALES AND SERVICE

3240 South Nalsted Street Tel. CA 5-7252

Ir pirkdami galite sutaupyti!
D. JURJONO B-VRJE DIDELIU SUKAKTUVINIS IŠPARDAVI
MAS, kuris tęsis iki spalių mūn. 1 d. su nuolaida visoms prekėms:
DAŽAI kelių šimtų spalvų ......................."...15—30% žemiau regul. kainos
POPIERIS sienoms klijuoti ................20—50% žemiau regul. kainos
ĮRANKIAI Ir ELEKTROS REIKMENYS ....20% žemiau regul. kainos 
PRAUSYKLOS. Vaistų Spintelės ir kiti vo

nios kambario įrengimai ...................................... 25%, žemiau regul. kainos
LINOLEUMAS sienoms klijuoti ir grln- ».

dims kloti ................................................................. -...15%, žemiau regul. kainos
KRISTALO, sidabro, porcelano, stiklo dir

bintai ir .figūrėlės ..................................................... 20%, žemiau regul. 'kainos
NAMŲ RUOŠOS INDAI bei reikmenys:

Chromo, alumino ....................... .............. ...............20% žeminus regul. kainos
VALYMO PRIEMONES .........................  .............. žemiau savikainos!

Tos visos prekės yra Jums šiandienų reikalingos! I želklte ir įsi
tikinsite, kad prekių yra didelis išsirinkimas, rasite sau reikalingų pre
kių ir sutaupysite daug pinigų!

Krautuvė atidaryta kasdienų nuo 9 vai. iki G vai. Pirmadieniais 
Ir ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 9 vai. vakaro.

Adresas: 0. JURJONAS S C0„ Ine., 3251 S. Halsted St. 
Tel. CA 5-1064

■I

J. O. TELEVISION OO.
2512 W. 47th St.. FR 6-1998 

TV, RADIJAI, HI-FI, VRHINTTTVAl 
Pardavlinafl-talsjmaa. Sek. uždaryta

VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 
LIETUVON AR SIBIRAN 

GALITE UŽSISAKYTI

Pairai, tik nereikšmingų bū- argumentai randa didesnio at, Tuomet katalikiškieji pole- 
delių pristato, o ne imponuoja n- balsio rusų tautoj, kad katali- pradėjo karštai ginti lo-

kybė ateina su svetima lotynų tyrių* kalbą,- kaip būtiną ir es-
kalba. Su tokiomis kliūtimis ir , mmį reikalą Bažnyčios vieny- | Kazimiera* Kareckaa, R. Ph., vais- 
sunkumais susiduria ir misi jo-, bei. Žinomas katališkajam pa-Į tinęs savininkas Ir C. U gi an skis, 
nieriai įvairiuose kraštuose. O šauliui prancūzų jėzuitas Hen-' R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re-

ko. Karo metu viso. jfgos turi (į !aisvinim0 ir Uu„0ros n-Imą. būti sutelktos karui laimėti, tai
kos metu — taikai išlaikyti. Mū Užtat jau pribrendo laikas 
sų atveju — visos jėgos turi ^useiti ir rimtai išsikalbėti ne
būti atiduotos Lietuvai atgau- tik politikams, bet ir kultūrinin , s , • i • , t v . , j i . u . «ti hievę. Bet kertu mums rei- Politikei prarado raktV' tu° terPb. k«P Jm «u minė- n de Lubar raėo kad esant! ceptu. ne tik „et.mus. bet ir gau-
kia įsitempti, kad svetur gyve- i bendro darbo paslapčių avir- f persvara yra tik i nelaime mokyt, katėk,a- IS .Lietuve
nančius lietuvius iilaikjdume "ą. (Jai taa paslaptis atrastų atsitiktinė. Lotynų kalba jokiu pnes kaakų - cmtre ųuel-: C0MMUH|T 
lietuviais. Užtat mūsų tikslo sic. kultūrininkai, kuriems jau taip esminiu būdu nėra surišta net ‘,U un’ 7aip bUV° besmilktame, 
kimui reikalingos ir politinės, ir P}’< fenka jungtis ir į politinius su “Lotynų’’ Bažnyčios litur-
kultūrinės priemonės Bet kiek- darbus. Visi juk dirba tai pa- srija. Iš principo pusės nėra jo- 
viena turi gauti sau tinkamą čiai tėvynei, visi girdi iš po ver- kios kliūties, kad Sv. Sostas 
vietą, nepereiti į kitos kelią. gij°s pančių šaukiančios Lietu- vieną dieną, susidarius reikia.- 

■

•6F

Politika — žemiškų reikalų v°8 balsą. O šiuo metu niekas 
tvarkytoja. Politikai tai, tar- negali taip išsiskirti, kad leng- 
tum, šlavėjai, kuriems pauosta galėtų prasilenkti, vienam 
palaikyti tvarką ir švarą vals- take nesusitikę.
tybiniuoee rūmuose. Tas darbas 
reikalinga.-' ir garbingas. Bet 
niekais iš šio darbo neina viešu
mon nenusiplovęs rankų ir nesi- 
prau.tęs. Kultūrinės ir idėjinės 
vertybės yra šventovė, kurion 
reikalinga įeiti švariam.

Sušaukti tokį, anot, G. Galvos, 
kovos seimą, mėginantį rasti 
bendram aąrbui platų, bet tie
sų kelią.^turėtų iniciatyvos im
tis L, Bendruomenė. Ji — dar 
jaunas darbų vienetas, užimąs 
lietuvybės išlaikyme ir iš dalies

PERKRAUSTYMAI - MOVING• l , , I
I t’ijnm .*až<ningH8 dnrhaa Visi apdraudimai. Dėt artimu t» 

tolimu dUtiincity AauVItr

ANTANAS VILIMAS
4415 s f.rTUANICA AVIS.. CHICAGO. ILL.iTslefonM FRontler 6-'.88?

Taip
ir septynioliktame amžiuje.
Tas “katekizmas“, kurio karš
tai buvo mokomasi ir formuluo
tas prieš reformaciją, ilgam 
aptemdė daugeliui katalikų 
daug klausimų, iškreipė ir su-,

'  — —— mažino Bažnyčios reikšmę ta
politiniam darbe svarbų barą. per daug legalistine aptartimi,
.Ti dar nedaug įsipykusi ir re- kurią ligi Pijaus XT1 kartojo 
tam ant apivarų teužmynusi. mūsų katezirmai ir lotynų kal- 
Ret tai reiktų padaryti nedel- bai davė tokią vietą, kuri jai 
siant, nes kiekvienas delsimas Bažnyčioje iš esmės nepriklausė. į hu j^ratoįtinpi
vis tolina susitarimo krantus. ... _

Kad toks bendro darbo sei
mas geriau pavyktų, turėtų bū- Kadangi kalbamu metu buvo 
ti gerai paruoštas svarstymo' didžiųjų geografinių atradimų, 
planas, iš anksto žinant, ko šie- nacionalizmų pabudimų ir bujo- 
kiama. Tokin Seiman turėtų bū- j'mų. europiškumo persvaros 
t i pakviesti visų partijų ir di-1 ’aikotarpis, tai lotyniškumas. 

idžiųjų politinių bei kultūrinių europiškumas, Europos kuitū- 
vienetų atstovai. Jei jie pajėg- ra, universalumas tapo sinori» 
tų broliškai išsišnekėti, mote- mais. Tuomet pradėtai misijų 
riškai pasiginčyti, bet vyriš- akcijai betarpiškai vadovavo ne 
kai išvadas padaryti, tai tikrai Bažnyčia, -bet valstybės, tad ir 

j toks seimas galėtų kalbėti jau į misijų datbo sritis įsibrovė to- 
i visuomenės, o ne tik jog ma- kia pat sąvokų maišatis Gar- 
' žų, susiskaidžiusių dale'ių, var- bingą ir pasigėrėtiną išimtį č'a 
I du, paliekant didžiumą už du- padarė tik tėvai jėzuitai savo 
rų. Šiuo atveju svarstymuose vadovaujamuos > misijų plntuo- 
tautos reikalai turėtų viršyti se pietų ir rytų Azijoj, Indijoj 
viską, čia Lietuvos laisvės ir Kinijoj.
bylai savo dalinius tikslus tu- Daugelio lotynų katalikų pa
rėtų aukoti politikai ir kul- žiūrose įsigyveno mintis, kad 
tūrininkai. • i visuotinoji Bažnyčia esanti tik

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistini)

5000 West 16th Street
Cicero 50, Illinois 

Telefoną*: OLyropic 2-0951

moms aplinkybėms, paskelbtų

SIUNČIAME SIUNTINIUS
Pigesnėmis kainomis negu 

bet kur kitur !
6 vyriškiems kostiumams medžiaga 

bei kitom išlai
dom tik $61..^0. Pridėjus tiems 
ko8tiumamH dar 17 yardų pamu
šalo $81.50. Galite ir prie atsi
neštų siuntinių dasipirkti visas 
siuntimui prekes žemesnėmis kai
nomis negu krautuvėse. Be tė. 
siunčiame iš Anglijos aukšČiau- 
dos ko tybės vaistus, kurie yra 3 
kartus pigesni negu siunčiant iš
Amerikon, taip pat galite siųsti 
iš Anglijos ir visas kitas prekes. 
Pasiųskite nors vieną siuntinį per 
mus ir įsitikinsite mūsų siuntimo 
pigumu. Kxpreu Gift Parcel Co. 
ir Liusės suknelių krautuvė, 3305 
S. Halsted St., Chicago 8, III. Tel., 
LA 3 2021. Vai.: pirmad. ir ket- 
virtad. iki 9 v. v., kitomis dieno-, 
mis iki A v v arba 4090 South 
Archer Avė., Chirago 32. III. Tel. 
LA 3-3037. Vai.: nuo 9 iki 6 v .v.
Sav. A X- L. Kavaliauskas.

Remkile dien. Draugį!

GRArS SHELL SERVICE
GAZOLINAS IR ALYVA

augščiausios kokybės

6654 So. Califomia Avė., Chicago 29, III.
(kampas California & Marųuette Rd. Tel. PRnspect 8-9676) 

Savininkas PETRAS GRA2INSKAS

CRANE
SAVINOS AND «

LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prea.

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

4 */47«
NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

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

Dividendai mokami sausio ir liepos m. 1 d.
.... PIRMA-D. Lr KETV. ................. • v. r. tkL t p. p.VALANDOS: ANTRAI), .r PENKTAD..................» v. r. Utį 6 p. p.

8EŠTAD........... 8 v. r. Iki 12 vai. d. Trečlad. uždaryta.

I

TAUPYKI! TEN, KUR MOKAMAS AUKS. DIVIDENDAS

Midlam

1 ____ _______

Ant Itom
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MSI ARCHIR AVCNUS, CHICAGO SI, ILL 
PtmMi LA 1-4719

Kiekviena sunkai ta Iki $10,000 yra apdrausta 
Federalinės valdžios Draudimo įstaigoje.

AUGIINT KAI,DŪKAS. Prmtklrntan
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PARTIJOS IR PROGRAMOS

P. V. RAULINAITLS, Los Angeles, Calif.

1. Pažadai ir svaiginančios 
kalbos

Kas ketveri metai vasaros 
laiku krašto gyventojus žavi 
gražiausi pažadai ir svaiginan
čios kalbos iš demokratų ir res
publikonų partijų konvencijų

mis valstybėmis nesugebėjo iš
laikyti tinkamoj aukštumoj 
JAV prestyžą ir garbę, vesti šio 
didžiojo krašto vardo vertą už
sienio politiką.
3. Pažeminimai ir nepasisekimai

. Laike respublikonų administ- ,
tribūnų Kiekviena partija per racijos (1953 _ 1B60, užsienio 
geriausius kalbėtojus skleidžia ,itikoj iskent5ta d paie.
ir plačiai aiškina rinkimines po- minlm0; žad5tas taut is,ai3. 
Iltines programas. Programos vin|ma3 ncbuv0 kdoma3 v,. 
apima visa, kas gali būti Įdo- aiems iinoma ka(J Kor5ja 
mu ir rūpėti visiems krašto gy- ,iko padallnta nemaia Azijo, 
ventojams. I tauįų atsidūrė komunistų ran-

Konvencijoa taip pat renka koše (šiaurės Vienamas, Tibe- 
kandidatus valstybės preziden- tas). Didvyriškas vengrų tau
tui ir viceprezidentui. Šiemet 
liepos mėnesio konvencijos pla
čiai nuaidėjo per televiziją, ra- 
dio ir buvb aprašytos spaudo
je. Išrinkta geriausi abiejų par
tijų asmens į kandidatus, ir nu
statytos gražiausios viliojančios 
rinkiminės programos.

2. Atrama pažadams ir 
programoms

Respublikonai savo pažadus 
remia jų per 7^2 metų atlik
tais krašto valdymo darbais; 
demokratai — savo netolimos 
praeities darbais ir patrauklia 
plačiausiems gyventojų sluoks
niams pritaikinta programa. Ne 
tolimoje praeityje išgarsėjusieji 
prezidentai — Woodrow Wil-

tos sukilimas (1956) buvo pa
lydėtas vien gailiomis ašaromis 
ir liūdnais paguodos žodžiais; 
jokios pagalbos nesuteikta su
kilusiai tautai. Buvo reta pro
ga išlaisvinti šią tautą ir tuomi 
pradėti komunizmo traukimąsi 
atgal. Nebuvo atkreiptas dė
mesys į Rytų Vokietijos ir Len 
kijoš darbininkų sukilimus.

Kuba, JAV pašonėje, neleis
tinai traktuoja JAV piliečius, 
nusavina jų turtus be jokio at
lyginimo, tyčiojasi iš pačių JAV, 
vykdo persitvarkomąja orienta
ciją į komunizmą. JAV val
džia nerodo reikiamo ryžtin
gume ir aktyvumo pašalinti šią 
būklę. Kalbama apie Monroe 
doKtriną (1823), bet nerodoma

Kubos milicininkas stovi prie suvalstybintos kubiečių telefono 
kompanijos rūmų Havanoje. Tarptautinė telefono ir telegrafo 
kompanija iš New Yorko kubiečių telefono įstaigoje turi pusę 
Šerų (akcijų).

son, Franklin Delano Roose-i , , -velt ir Harry S. Truman _ bu- P’^ankamos energijos ir inicia-_ _ , rVVnfl VfiVflfl on ImvvMiytinvvtii ivivo demokratai
Mes dėkingai prisimename kil 

nų idealistą prezidentą Wood- 
row Uilson (1913 — 1921), ku

tyvos kovoti su komunizmu ir 
jo plitimu Lotynų Amerikos tautose.

Nurodytuose praeities bruo
žų rėmuose pažvelkime, ką siū-ris pirmojo Pasaulinio karo tiks lo didžiosios partijos JAV ateita pastatė: “galingą ir teisin

gą taiką“ garsiuose 14-je punk
tų, paskelbtų 1918 metais sau
sio 18 d. Tarpe šių punktų bu
vo laisvas tautų apsisprendi
mas ir nepriklausomybė. Lietu
va tai^ pagrindais ir savo pa
sišventimu atgavo laisvę ir sčk-

čiai.
4. Naivios v*ltys ir šypsniai

Žiūrint j respublikonų parti
jos vedamą užsienio politiką, at
rodo, kad politikos vadai ne
norėjo suprasti komunizmo pa
saulio pavergimo tikslų ir leido-

mingai organizavo kultūrinį ir si nukalbami, net dalyvavo šyps 
ūkinį gyvenimą; taip pat atgimė nių politikoje Genevoje (1955),
daug kitų tautų (Estija, Latvi
ja, Lenkija, Čekoslovakija, Ven 
gi i ja, Suomija ir kitos).

W. Wilson aktingai veikė su
darant Versalio taikos sutartį 
ir steigiant Tautų Sąjungą, bet 
JAV senatas nepripažino šios 
veiklos Daudingumo kraštui ir 
sutarties nepatvirtino; JAV ne

didelių vilčių (tariamų) pasi
kalbėjimuose Camp David 
(1959), vaišino ir gerbė didžiau- 
sį pasaulio diktatorių, plėtė kul 
tūrinį ir ūkišką bendradarbiavi
mą su valdovu, kurio neslepia
mas tikslas užkariauti pasaulį 
ir mus visus palaidoti. 

Nepelnyta panieka buvo pa
dėjo nariu į Tautų Sąjungą. reikšta JAV prezidentui atvy- 

Franklin Delano Roosevelt kus į viršūnių konferenciją
(1933 — 1945) daug gero pa- (geg. 1960) Paryžiuje; jo atvi- 
darė krašto vidaus reikaluose, zitavimo Sovietų valdovui at-
prikėlė kraštą iš žiaurios de
presijos, įvedė socialinę apsau
gą, kuri sėkmingai vystoma li
gi dabar ir sudaro nemažą se
natvės' paguodą darbo žmo
nėms.

JAV dalyvaujant antrajame 
Pasauliniame kare tas pats F. 
D. Roosevelt, deja, perdaug pa
tikėjo ir bendravo su Sovietų 
vadais ir. įvairių susitarimų pa
sėkoje šimtai milijonų žmonių 
ir daugelis tautų ir nepriklauso-

šaukimas ir nesugebėjimas at
lankyti Japonijos dėl komunistų 
organizuotų minios demonstra
cijų pačioje Japonijoje. Bendra
darbiaujant su Sovietais tik šie 
pastarieji paprastai išeina lai
mėtojais. Tiesa, jiems į tarptau 
tinį orumą atidarė duris JAV 
(F. D. R.), 1933 pripažinus So
vietų Sąjungą ir užmezgus su 
ja diplomatinius santykius.
5. Pažadas atitaisyti klaidas 

Respublikonų 1960 metų rin-

našu į norą išlaikyti status quo.
6. Vidaus politika, socialinė 

globa

Abiejų patrtijų programose 
svarbią vietą užima vidaus po
litika. Respublikonai žada iš es
mės laikytis to pat, ką vykdė 
per 7% metų socialinėje, svei
katos ir ūkio srityse-. Sociali
nė apsauga bus pamažu tobu
linama; sveikatos draudimo ir 
medicinos pagalbos reikalus pa
taria tvarkyti per privatines 
apdraudos bendroves ir su sa
vo daktarais. Apdraudos ben
drovės siekia pelno, o dakta
rai nori kelti savo gerbūvį, li
goninės sunkiai prieinamos dėl 
brangumo. Kartais reikia į pa
rą mokėti 40 ir daugiau dole
rių. Tad kaip gali naudotis li
goninės paslaugomis tie asme
nys, kurių socialinės apsaugos 
pensijos minimumas yra 33 dol., 
o maksimumas 127 dol. į mė
nesį? Ši programa yra atmesti-rna be diskusijų, nes pažadas 
praplėsti medicinos pagalbą 
daug ko neduos. Per 71// me
tų buvo galima ką nors apčiuo
piamo padaryti, pav. įsteigti 
naujų kolegijų, institutų ir fa
kultetų medicinos mokslams iš
plėsti, kad išauginus per tą lai
ką ekstra bent 50,000 naujų 
daktarų ir atitinkamą skaičių 
kito medicinos personalo. Dabar 
gi medicinos mokslai sunkiai pri 
einami, o ir gydytojo pagalba 
nelengvai įmanoma.

7. Švietimas, nemokamas moks
las ir stipendijos

Kolegijas ir universitetai rei
kalauja didelių mokesčių iš auk 
stojo mokslo siekiančios jauno- 
menės. Daug norinčiųjų studi
juoti negali mokslų dėl to nė 
pradėti. Mokesčio už mokslą rei 
kalavimas yra buržuazinė lie
kana iš tų laikų, kada norima 
buvo universitetines studijas re 
zervuoti tik turtingųjų tėvų vai. 
kams. Dabar tai neturi būti. 
Mokestis už aukštąjį mokslą tu
ri būti visiai panaikintas visose 
privatinėse ir valdiškose kole
gijose ir kitose aukštose mo
kyklose, kad atidarius duris vi-- 
siems, kurie sugeba studijuoti.

Suprantamą, kad privatinės 
kolegijos negali pačios išlaikyti 
mokslo institucijas be mokesčių 
už mokslą, bet tai netrukdo 
joms veikti, jei valstybė teisin
gai šį reikalą tvarkys. Būtent 
kiekviena kolegija turi gauti 
iš valstybės iždo tiek paramos, 
kiek ji turi studentų, atitinka
mai studento išlaikymui valsty
bės laikomose aukštose mokyk
lose. Tai nėra jokia malonė, bet 
piliečio teisė gauti tą patį pri
vatinėms mokslo institucijoms, 
kas yra duodama tos pat ver
tės valstybinėms.

Stipendijų sistema turi būti 
sutvarkyta federaliniu mastu. 
Aukštųjų mokyklų studentai, 
pagal jų sugebėjimą mokytis 
ir jų materialinę padėtį, turi 
teisę gauti stipendijas mokslui. 
Šios stipendijos neturi būti vien 
ypatingų atsiekimų jaunimui, o

pagal reikalą ir mokslo eigą. 
Pinigai išleisti stipendijoms ap
simokės paruoštais profesiona
lais ir kitais visuomenei ir tau
tai naudingais mokslininkais ir 
tyrinėtojais.

Įvedus šiuos pagerinimus 
JAV neabejotinai pirmautų 
moksle ir tauta turėtų pakan
kamai gydytojų, inžinierių, ma
tematikų, mokytojų ir kitų rei
kalingų profesionalų- Šio nuostato neturi, deja, nė viena pro 
grama, o pataria mokslo siekti 
per gaunamas paskolas ir stipen 
dijas.

8. Skurdo pašalinimas, 
sveikatos reikalai

Demokratai savo programoje 
erčiau prieina prie darbo žmo
nių reikalų, konkrečiai numato 
pagerinti 8 milijonų šeimų skur 
dų būvį ir kasmet statyti po 2 
milijonu namų šeimoms, dabar 
gyvenančioms bakūžėse; stiprin 
ti socialinę apsaugą, įjungiant 
į ją sveikatos reikalus ir nemo
kamą gydymą; nustato, kad už
darbio 'minimumas turi būti 
bent 1.25 per darbo valandą. 
Šie nuostatai yra artimi vi
siems darbo žmonėms ir į juos 
atkreiptinas rimtas dėmesys. 
Demokratai nenurodo, kiek lai
ko užims turėti pakankamai gy
dytojų, ligoninių bei kito atitin
kamo medicinos personalo.

Sumaniai vyKdoma demokra
tų programa tikrai pakeltų ger 
būvį krašte, panaikintų bakū

žes ir apsaugotų tautos svei-i 
katą. Vidaus politikoje demo-' 
kratų programa ryžtingesnė, 
nei respublikonų; norima įgy
vendinti darbo žmonių ir piliečio 
padėtį gerinančias reformas, pa 
naikinti nedarbą krašte, sustip
rinti socialinę globą ir įvesti 
visiems prieinamą sveikatos ap
saugą ir medicinos pagalbą.

9. Kandidatai

Naujus ir vari. automobilius 
parduoda

TON Y BALAS—HE 4-8200
TON Y PIET PONTIAO 

6617 S. Wefltern, Ohicago S6, Itt.

Rinkiminėms programoms j
vykdyti mes turime šiemet pa-j 
rinktus tinkamus prezidento ir 
viceprezidento kandidatus, kaip 
vienos taip ir kitos partijos jun 
ges. Mums atrodo, kad abiejų 
jungių praktiškas valdžios rei
kalų patyrimas yra panašus; 
nei respublikonų, nei demokra
tų kandidatai neturėjo preziden 

į tinio darbo patyrimo, nes abi 
’ jungės ateina tik pirmam ter
minui kandidatuoti. Buvimas 
viceprezidentu neduoda progos 1 
įgauti valdymo patirties, nes 
jo svarbiausios pareigos yra pir 

(NuKelta ) Y pusi.)

PROSTATOM 
Visokių Kaitų 
STATYBAI 
IR NAMĘ 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Erei
3039 So. Halstod St.

TeL VIctory 2-1271 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
— ★ —

K&MlnR atldara kasdien nuo I vai. 
ryto Iki e vai. vakaro Ir ReRtadla- 

nlala Iki S vai. p. p.

Skelbkite* Drauge’

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00

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

BRIGIITON SAV1NGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS. Sect’y LA S-8248

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4:30; Ketvlrtadtenlala 9 Iki 8 v. vak. 
Trečladlenlaln uždaryta

mų valstybių atsirado okupaci- kimine programa numato dau 
joj, priespaudoj ir vergijoj. Ši giau drąsos ir ryžtingumo už- 
vergija dar tebesitęsia ir nuo- sienio politikoje, nei buvo ligi 
lat plečiama laisvajam pašau- šiol rodoma. Skelbiama laisvė

1909 INSURED 1960

DRAUGO
T r a di c t n i s

liui nekreipiant reikiamo dėmt šio.
Harry S. Truman (1945 — 

1953), kiek išgalėdamas, grie
bėsi sulaikyti tolimesnį vergi
jos plitimą pasaulyje. Jis pa
sipriešino Berlyno pavergimui 
(1948) oro transportų pagal
ba, atrėmė Pietų Korėjos * už

pavergtoms tautoms, žinoma, 
jei jos pačios nutrauks vergijos 
pančius. Konkrečių žygių nenu
rodoma išlaikyti laisvę ir ją 
suteikti visoms pasaulio tau
toms, ne vien tik Afrikos gen
tims.

Demokratai iškilmingai smer
kia komunistinę ideologiją, kaip

puolimą (1950), kėlė ūkiškąjį ^neigiamą ir nevaisingą idėją, sic
laisvojo pasaulio atsikūrimą e- 
konomine pagalba Europos tau 
toms. Ypatingai pabrėžtina va
dinamas Marshallio pagalbos 
planas (1947) atstatyti Euro
pai: įsteigė Atlanto Tautų Or
ganizaciją (1949) priešintis ag
resijai; bet jis neturėjo laimės 
Kinijoj, kuri pateko į komu
nistų valdžią (1949).

Respublikonai nuo 1953 metų 
pradžios vykdo saVo programą, 
bet nespėjo savo darbais įves
ti seniai laukiamas vidaus gy
venime socialines ir ūkiškąsias

kia atstatyti valstybės garbę, 
suteikti laisvę visoms pasaulio 
tautoms, skelbdami pastovų dra 
ugiškumą komunistų pasauly
je gyvenančioms ir pavergtoms 
tautoms. Abi partijos žada kul
tūriniai bendrandarbiauti su so
vietais; demokratai kokrečiai 
nurodo, kad, jeigu bus prasmin
ga, tai ves derybas su sovie
tais, reikale net ir viršūnėse.

Deja, nei viena partija neturi 
nurodytų konkrečių veiksmų, 
kaip panaikinti vergiją pasau
lyje, o vien iškilmingai žada

reformas pakelti visos tautos nepasiduoti sovietų grąsir.i 
gerbūvį; santykiuose su kito-į mams ir spaudimama, kas pa

s
Taupyk Stipriausioje 

CHICAGOS TAUPYMO
BENDROVĖJE 

Turtas — #75,000,000.00

Atsargos Fondos #6,500,000.00

•lustin Maeklevvleh, Chairman of the Board 
Justln Maekiewich Jr., President

FREE PARKING

a®

UltUlAl, SAVIM!
AND LOAN ASSOCIAtlON 

OF CHICAGO >

|| 4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 
PHONI: Vlrglnio 7-1 141

iiB
DfBBHH
o
H

VALANDOS: Kasdien, įskaitant šėlt. nuo 9 vai. ryto iki 4 
1 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

IŠVAŽIAVIMAS
PIRMADIENĮ, RUGSĖJO 5 D. (LABOR DAY), 1960

SLOVAK DARŽE
f ’ ’• .,

prie 119-os ir Archer Avenue, Lemont, Illinois 

(seniau vadinosi McDermott's Oak Grove)

Šių metų dienraščio DRAUGO tradi cinis išvažiavimas vyksta naujoje vie
toje — Slovak Darže. Kadangi šiame išvažiavime vėl tikimasi turėti daug 
žmonių, todėl parinkta ši erdvi, patogi ir graži vieta.

/ 1
Slovak Daržas labai lengvai pasiekiamas. Kad ir iš bet kurios pusės 

važiuojant, svarbu pataikyti Archer Avė. ir ja važiuoti j pietus iki 119-os 
gatvės.

Veiks sumanių šeimininkių vedama virtuvė, turtingas bufetas, veiks 
virtuvė mažiesiems su lengvais gėrimais ir kitais saknumynais. Ypatingai 
bus malonu su draugais praleisti Laiką modernioje kavinėje, kurioje bus ga
lima gauti kavos, įvairių saldumynų ir kitos rūšies išgėrimų.

DRAUGO VADOVYBE

Autobusų tvarkraš. į Draugo išvažiavimų Slovak Darže, rūgs. 5

Autobusas Nr. 1 išvažiuoja 
iš Dievo Apvaizdos parapijos 
(717* W. 18th St.) 12:30 vai.

Autobusas Nr. 1 išvažiuoja 
iš Sv. Jurgio parapijos (kam
pas 33-čios ir Lituanica Avė.) 
1:00 valandą.

Autobusas Nr. 2 išvažiuoja 
iš Sv. Antano parapijos (1515 
S. 50th Avė., Cicero. UI.) 1 v.,

Autobusas Nr. 3 išvažiuoja 
iš šv. Kryžiaus parapijos (kam 
pas 46-tos ir Hermitage Avė.) 
12:30 valandą.

Autobusas Nr. 3 išvažiuoja 
iš šv. P. Gimimo parapijos

(6817 So. Washtenaw Avė.) 
1:00 valandą.

Autobusas Nr. 4 išvažiuoja 
iš Aušros Vartų parapijos 
(2323 W. 23rd PI.) 12:30 vai.

Autobusas Nr. 4 išvažiuoja 
iŠ Nekalto Prasidėjimo parapi
jos, kamp. 44-os ir S. Fairfield 
Avė., 1:00 valandą.

Draugo atstovas bus auto
busų sustojimo vietose, pas 
kuriuos bus galima pirkti bi- 
letus tik į abi puses. Bileto kai
na — $1.50. Vaikams — .70 et. 
Autobusai grįš iš daržo 7 v. v.

i
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Cleveland, Ohio

LENGVOSIOS ATIJCTIKOS 
PIRMENYBES

Sį savaitgalį rugpiūčio 13-14 
dienomis, Clevelande Petrick 
Henry stadione, Arlington st., 
prie East 123 st., įvyks apy
gardos lengv. atletikos pirme
nybės šį šeštadienį, 2.30 vai. p.p. 
o sekmadienį 1 vai. p.p. Čiur
lionio ansamblio namuose 9 v. 
vak. įvyks pobūvis, į kurį kvie
čiami visi lietuviai atsilankyti.

TAUTŲ ŠVENTE
Tautų šventė (One Worlds 

Day) šiemet įvyksta rugpiūčio 
14 d. Prasideda 2 vai. Jugosla
vų Kultūriniame darželyje, ne
toli St. Clair avė. ir Bulvd.

Dalyvauja programoj įvai
rios tautos su tautiškais kostiu
mais ir yra kviečiami lietuviai. 
Jei nėra pasirengta programai, 
tai mergaitės moterys, apsiren
gę tautiškais drabužiais, vaikš
čiokite po darželį, tada komi
tetas jas pašauks ir viską nu
rodys. Kviečiame visus lietu
vius dalyvauti Tautų šventėj, 
kuri bus gana turininga.

Dalyvaukime gausiai, kad ir 
kiti atsilankytų į mūsų šven
tę, nes numatoma pastatyti poe
to Maironio biustą spalio mė
nesio vidury. SI.

Kennebunkport, Me.
Baigėsi berniukų stovy kla

Liepos 28 stovyklos šventės 
metu tėvų pranciškonų berniu
kų stovyklos įteiktos stovyklau 
tojams premijos.

Geriausieji stovyklautojai — 
Pranas Ąžuolas, Edmundas Vai. 
čiulis, Leonardas Jankūnas. Ge
riausias tikybos mokinys — Eu 
genijus Ąžuolas. Religinio auk
lėjimo premija — Edmundas 
Vaičiulis. Pavyzdingiausias šv. 
mišių tarnautojas — Garsas Pa 
fys. Už kalbėjimą lietuviškai — 
Virgilijus Viliamas. Tėvynės pa 
žinimo pašnekesiuose pasižymė
jo — Bronius Sudžinskas ir Pet
ras Vainius. Už sportą — Leo
poldą-, Markevičius. Geriausias 
dainininkas — Paulius Bagdžiū 
nas. Už rankdarbius — Garsas 
Palys.

Šiemet, dešimtoje berniukų 
stovykloje, iš viso stovyklavo 
50 berniukų. Jiems vadovavo 
tėvas Kęstutis M. Butkus, OFM, 
ir padėjėjai Antanas Saulaitis, 
jr., Gediminas Naujokaitis, Ri
mas Gedeika ir Algis Katinaus- 
kas

Keturių savaičių bėgyje sto
vyklautojai sportavo, žaidė tink 
linį, lengvąją atletiką, krepši

nį, beisbolą, tenisą, ping pong, 
maudėsi Atlanto vandenyse, da 
lyvavo tėvynės pažinimo pašne
kesiuose ir tikybos pamokose. 
Vakarais buvo keturi laužai, 
keli piknikai, linksmavakaris, 
tautosakos vakarėlis. Stovyklau 
tojai iškylavo pajūrio uolose, 
važiavo maudytis ežere, links
mintis karuselėse, turėjo pro
gos žuvauti, dirbo darbelius iš 
medžio ir molio.

Graži gamta ir maloni vie
nuolyno aplinka jau dešimtąjį 
kartą sudarė progą berniukams 
išsprukti iš miesto ir šviežiame 
ore sportuoti, linksmintis ir šį 
tą išmokti, kad sveikame kūne 
būtų sveika siela. S. S.
Prekybinės komunistų 

pinklės
(Atkelta Iš 1 psl.)

Kubos cukrus
Korespondentas B. Jortes il

giau apsistoja prie naujausios 
Rusijos ir Kinijos prekybinės 
sutarties su Kuba. Ši sutartis 
yra padaryta 5 metams. Rusi
ja ir Kinija tik už mažą kiekį 
Kubos cukraus mokės doleriais; 
už likusią dalį Kuba gaus pra
monės produktų. Be Rusijos ir 
Kinijos Kuba prekiaus dar su 
Lenkija ir Čekoslovakija, tačiau 
šios valstybės yra antroje vie
toje ir jų prekybiniai įsiparei
gojimai yra nedideli.

Kubos vyriausybės džiūgavi
mai dėl naujų prekybinių su
tarčių su komunistinio bloko 
valstybėmis gali virsti liūdesiu 
ir apsivylimu. Kaip yra įvykę 
su kitomis valstybėmis, kurios 
prieš kokį 10 metų panašias 
sutartis pasirašė. Nuo tų su
tarčių su Rusija atsimesti nėra 
galima, nes rusai neskuba sa
vo gaminius ir prekes išsiųsti 
į sutarties valstybes.

Kubos cukraus eksportas lai
kinai yra išspręstas, tačiau lai
kui bėgant, komunistams savo 
vežiman Kubą pasižabojus, ta 
saldžioji cukraus prekyba gali 
Kubai labai apkarsti. Iš kitos 
gi pusės — Rusija neturi tikslo 
Kubą pastatyti ant tvirtų ko
jų. Ekonomiškai tvirtame kraš
te komunizmas netarpsta. J. D.

PAJIEŠKOJIMA1
Jieškomi — ONA JAKUBAUS

KIENE-J AKIJBS, jos duktė ONA, 
sūnūs SIMONAS ir KOSTAS. Tė
vo vardas irgi Kostas. Gyv. Chi- 
cagoj maždaug nuo 1910 11 tn. 
Prašomi atsiliepti arba apie juos 
žinantieji pranešti šiuo adresu: 
Magdalena Alektienė, M. Gorkio 
g-vė 30-4, Klaipėda, Lithuania.

Slim Princess Lines

NAMŲ RAKANDŲ
* TELEVIZIJŲ

• BRANGENYBIĮŲ
* liPIRDAVIMBS

MIEGAMO kambario 3 dalių 
Metas nuo ........................ $98.00

MIEGAMOJO 4 dalių 
Metas ..................... .. $148.00

2 DALIŲ svečių kambario
aetaH ................................ $88.00

3 DALIIŲ sectional setas $149.00 
5 DALIŲ virtuvės setas .. $38.00 
7 DALIŲ Chromium zgetas $69.00
KARPETAI 9 x 12 ........... $29.00
MATRACAI, vatos ........... $10.00
SPRINGRINIAI matracai $18.00

Refrigeratoriai, Skalbiamos ma
šinos, Ganiniai pečiai. Televizijos 
— nupigintomis kainomis.

BUBRIK FURNITURF
3241 S. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-7237
Atdara pirmadienį ir ketvirtadienį 

iki 9 vai. vakaro.
Vasarą sekmadieniais uždaryta.

Radijo programa iš stoties WHFC 
1450 kil. sekmadieniais nuo 2:15| 

iki 3 vąl. po pi«*tų-

10 20

No. 131(1 su I’HOTO-GUIl»E Ins
trukcijom anglų kall>a ). popierinę 
iškarpų galite gauti šių dydžių — 
Mlzes 10. 12. 14. 16. ik. 2o. Per
krūtinę 31 Iki 40. Hl«<- 12 (dydžiui), 
per krūtinę 32, suknelei su trum
pom rankovėm reikia 5% jardo 35- 
collų in<*ižlagos; % Jardo kontras
tinės spalvos.

Siųskite 3r.c kartu su užsakymu. 
Pažymėkite kokio dydžio.

DRAUGAM PATTEKN DKPT. 
4545 Wct 58rtl Street 

Uklcago M. Illinois

Greitesniam pristatymui pridėkite 
dar 10c persiuntimui — flrat claaa

KKAL ESTATE

RESORT HOTEL
Viešbutis turi didelį valgomąjį 

kamb. ir 12 dvigubo dydžio mieg. 
kambarius. Vienas namas su 9 
mieg. kamb. ir rezidencinis na
mas iš 12 kambarių gyventi vi
siems .metams. 1 blokas nuo Mi- 
chigan ežero. Kambariai pilnai ap
statyti. Dėl ligos parduos geriau
siai pasiutusiam. Rašykite arba 
nuvykite pas

NICK DllMAK
Route 2, New Buffalo, Michigan 

Tel. New Buffalo, Mieli. — 
Lakeside 4068

I CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KKAL ESTATE KERELIS BROS.

CONSTRUCTION CO.

MISCELLANEOUS

HEATING SERVICES
Nemokama* apMkalčiaviraa* 

Geriausių žinomų firmų 1,ENNOX. 
T1MKEN, WEIL-McLaln, REPUS 
LIC, KEWANEE pečiai, oro vėsin
tuvai (alr condltioning) visokių dy 
dilų. Instoliuojame karėto vund<*nx 
guro Ir Šilto oro sistemas. Taip pat 
pakeičiame visas J gazą arba alyvą 
dabartiniuose Jūsų namuose Ir f sta
tomus naujus.

W»ų rūilŲ skardos darbai.
DARBAS GARANTUOTAS 

Saukite 24 vai.

Tel. CLearwater 7-6675

. I REAL ESTATE

Mūrinis, 3 mieg. Brighton p., nau
jas. $241,00(1. *

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

.Mūrinis 0 kuinb. Gage p. $17,500. 

.Mui-ūlis 7 kamb. M. p. $15,800 
Mūrinis 3x5 Brighton p. $29,500. 
Mūrinis (I metų Gage p. $17.500. 
Medinis 5 kamb. M p. $12,800. 
Meilinis « kamb. M. p. $13.500. 
Medinis 2x4 k. M. . p. $20.000. 
Mūrinis 2x4. Gage p. $23,900 
Mūrinis 2x5, Gage p. $29,500. 
Mūrinis beveik naujas. 2x6. atski

ri šild. guzu. $42.809.
2 meiliniai miniai ir 2 ekstra lo

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

gos, 30 p. lotas, $17,900.
■Medinis 5 kamb. Ir ekstra 25 p. 

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

pins sav. butas, $22.000.
Mūrinis 12 upartnientij labai gra

žus narinis, metinių pajamų virė 
$13,000, gera vieta.

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

NORKUS St ASSOCIATES 
2405 W. 51st Street 

WAIhrook 5-5O8O 
Vali PR 8-357*

Trečiadieniais uždaryta

REAL ESTATE

KAĮYS ČESNAUSKAS
6801 So. Talman Avė.

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

• Generalinis kontratortui 
naujų namų statybai, Įvai
riems remontams Ir namų per
tvarkymams • Turime dideli 
patyrimą namų statyboje. • 
Patys atliekame cemento Ir 
isėdžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai

Stainless Steel
ANODIZED ALUMINUM

DURYS - LANGAI
AUKŠTOS KOKYBES

KOSTAS BUTKUS 
PR 8-2781 — IN 5-3221

For the Tiny Miss!
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MAKŲUETTE PAItKO CENTRE
4 laitų mūr. Alyva šildymas. 2 

auto. garažas. $420 nuomos. Kalnu 
$38,500.

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

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

Mūrinis namas. 4 mieg. Guzu šil- i 
dynias. Garažas. Platus sklypas. 1 
$18,900.

8 kamb. mūrinis ir šalia tuščias 
sklypas, j rytus nuo parko. Naujas į 
alyva šildymus. Gai ažus.xSivarus na
mas ir lotas už $16,000.

Naujas mūrinis. 5 % kamb. Mo
dernus, rinktinėj Marųuettc Parko I 
vietoj. $25,500.

Arti liet. mokyklos. Puikus, 7 į
kamb. niūr. Garažas. $20,500.

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

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

Guge Parke. 3 m., platus, liuksus 
2-jų butų mūrinis. 2 po 6 kamb. 
Mūro garąžas. 3G p. sklypas. Alu- 
mln. langui, iškelti vamzdžiai. Ang
liškas rūsys, tinka butui jrengti. 
Prašo $50,000.

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

Brighton Parke. Arti bažnyčios, 
2-jų hutų mūr.. 2 po n kamb. Kai
na $24,800. šalia tuščias sklypas; 
galima kartu pigiai nupirkti.

Tavern Ir pulkus 6 kamb. butas 
18 m. mūrinis, šalia aptvertas skly
pas. Gerai einąs hlznis.^Nuderėta iki 
$22.500.

Restorano biznis. Didelė patalpa 
Visi Jrenglmal. 5 m. •‘leaae’as”. 
$2,300.

Pelningas Itooming .tinusi- ant
plutuus sklypo. Modernūs baldai Ir 
Įrengimai. Garažai. $24.900.

Kitur. 5 butai ir krautuvei patal
pa. švarus 3-jų aukštų mūr. namas. 
$16.900.

K. VALGIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534
BRIGHTON PARK: Mūr. 2 po 4

kb.. gazu šildomas. $18,500.
Mūr. naujas 5 % kb., mažas Įmok. 

$19.500.
Med. 3 butai 5—5 Ir 4 kb., ap

sauga nuo potvynio.
Mūr. 3 bt. po 4 kb., geras na

mas. $26,500.
Mūr. 2 bt. po 5 kb. (3 mieg.). 

$20,500.
Valgykla su didele klijentūra.— 

$5.000. —
Gage Parke; mūr. 2 po 5 kb. ir 1 

šild. kb. porčiuje, & $125. paj. Į 
mėn, ir savin, butas.

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

Mūr. bung. 3 mt,, 5 kb. ir 2 kb. 
rūsyje, gražiai Įrengtas. $21.500.

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

MarųiM-tie Parke: Mūr. 3 bt.: 6 
— 4 Ir 2 kb., centr. šildymas,
gražūs butai.

Mūr. 12 butų, savininkas duos 
paskolą.

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

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

MARQUETTE PARKE. « kamb. 
liuksus bungalow. 2 blokai nuo mo
kyklos Ir bažnyčios. Visi inoderniš- 
kiausi Įrengimai.

Prie (lt ir Hnman gatvių prie
gero susisiekimo Ir krautuvių 27 
metų liuksus 6 kambarių bungalow 
ant 50 pėdų sklypu. Namas *gazu 
šildomas. Air condltioning. Mūrinis 
garažus iš gatvės Įvažiavimas.

Ant (17tli ir Htunlin gatvių karn- 
į po. liuksus naujas "ranch" stiliaus 
' namas. Nuo sienos iki sienos kUi- 
; mal 2 tualetai. Visi modernlškiausi

įrengimai.
MARUI HITE PARKE 6 metų 

i 2x4% mūras. 2 auto mūr. garažas.
Kaina $41.000.00.

į Marųuetie Parke 10 metų mūras, 2 
! butai po 5 kab., 2 auto garažas, 

daug modernių Įrengimų. Kaina
$41,500.00.

5817 S. Kenneth 1% aukšto nau
jas niūras. Visi inodernlšklausl Įren
gimai. Vienas butas 4*4 kam. neša 
$1 25.00 nuomos. Antras butas — 
5 % kamb. 3 mieg. Laukiam rimto 
pasiūlymo.

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

Į vakarus nuo Marųuette Parko 
nepaprastai gružus Ir geras biznis. 
Mi-tinė apyvarta virš $80,000.00 
gryno pelno virš $30,000.00. Reikia 
suaugusios šeimos šj biznĮ gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Brighton Parke. Puiki taverna su 
sale, 7 kamb. butas Ir šalia 50 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rinitam pirkėjui labai priclnamom 
sąlygom.

MAKQI IMTE PARKE 6 butų 
mūras. Namas neša geras pajamas. 
Laukiam pasiūlymo.

MARyUI-TT’E PARKE 8 butų 
liuksus mūras. Lauktam pasiūlymo.

Guge parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL EKTATE — INSBKANOK — 

NCfTARY PUBLIC
2501 Weat BBtb SU Chicago, III. 

Visi telefonai HEmlock 6-2500

SHUKIS REALTY
6433 S. Pulaski SI.
Tel. LUdlow 5-5900

Puiki suknelė mažai mergytei.
No. 127 — yra Hizc 1, 2 ar 3.
Užsakydami pažymėkite kokio 
dydžio.

• Siųskite 25c kartu su užsakymu 
ftiuo adresu —

DKAU44AS PATTERN DEPT. 
4545 Weat flSrd Htreet 

OMJoago M. Illinois

Greitesniam pristatytnui pririšk it 
du, pu iiK už kiekviena iškarpą per- 
•diintlmiit flr«t risaa

NOW!

II
PER ANNUMINNUM

A 3 o/ lAkNING 
42 To onpriparI

7 JAVtMGI 
MfectKe Jaa. 1,1«M

IRK ALUMINUMWARE
WITH $$••.«• O« MOKS

ST. ANTHONY
■Avinas A L O AM ASSK. 
1447 to. 491h Cwrt, Clc«r«. «.

Tti. Bltket J I 397
MOUAėl Š5ONDAV » (e •

rvatOAT, TNURIOAV, pąiaav 
9 tą $

•ATUėOAV * tą 1

IHSUREO

MAHIJI imu IK BRIGHTON PK. 
Mūr. 2x8 ksnili.., šild. gar. 825,*00, 
Mūr. 2x5 kamb. šllil. gar. 820,5<M). 
Mūr. 2x4 Ir 2 kamb. gar. 821.5(10. 
Mcd. 2 apt., puikus .... $10,0(10.
Misi. 0 kb. Ir kr., (ušč. lot. SO.OOO. 
Mūr. 12 lipt. 813.000 niet. |Mj. fncėti 
$15,000. Sav. duos imskolą iš 5%

Prieš pirkilnnii namus būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
1081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Parduodamas de luxe 9 kamb. 
kampinis mūr. bungalow, Mar- 
quette Parko rajone. lVi vonios. 
Uždaras saulės porčius. “Tile" 
stogas. 3 auto. mūr. garažas; šo
ninis privažiavimas. Geram stovy. 
Apžiūrėti susitarus tel. —

PRospect 6-9451

Perskaitę "Draugą”, duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

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

l*/2 aukšto pajamų mūrinis, 6 ir 
5 kamb. Alyva šildymas. Garažas, 
Arti 62-os ir S. Whipple Street. 
Tik $26.900.

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

6V2 kamb. .mūrinis. Naujai at
remontuotas. Nauja gazu šiluma. 
Garažas. Alumin. langai. Arti 62- 
os ir So. Campbell. $19,500.

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

1 Vj 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 Hamltn &

, 63-čios.’ $24.900.
2 aukštų mūrinis 3-4-6. kambar. 

198 dol. pajamų ir savininkui bu-
i 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. PKospect 8-223S

Parduoti, pirkti ar Išmainyti na 
mus galite Čikagoje ar joa prlemlea
čluose.

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

Kreipkitės Į mūaų raštine, kur 
gausite geriausią patarnavimą

PILNAI MODERNIŠKAS
8 metų 5 kamb. (3 mieg.) niūr. 

bungaJow $21,560.
$160 MftN. PA.IAMV

Ir savininkui pulkus 7 kamb. bu
tas. 2 aukštų mūr. — 3 butai, ne
toli lletuviškoM bažnyčion ItoHclande. 
$27.600.

TIK SlIi.tfOO
2x6 ir 3 kamb. nu.d. prie Mar- 

ųuette Pk. 2 auto garažas. $200 
mėn. pajamų.

11 APARTMENTV
Moderniškas 2 metų mūr.: 4x3% 

Ir 7x4% kamb. $17,000 metinių pal 
jamų — per 8 % metų pats save iš
moka.

2 METU MCR. — 3x4 KAB.
1 % aukšto. Alyvas karšto van

dens šidymas. Pilnai modorniškas. 
50 pėdų sklypas. $340 mėn. pajamų. 
$36,000.

LABAI ŠVIESUS
2 butai po 4 kamb. Brighton Pk. 

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

GRAŽIAI UŽLAIKOMAS
6 didelių kamb- mūr. bungalow 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 Ist Street
TeL WAlbrook 5-6015 

1 ~ —■ 1 — er 11 ■

Pulkus mūrinln ant plataus skly
po 2 po 6 kamb., 2 maš. garažas. 
Tik $26.600.

K ri glitu n Parke: Mūr. i po 5
kamb. Centr. šild,, 2 maš. gar. Arti j 
susisiek, ir mokyk. $26,000.

Medinis, 8 butai, 6—6—6 kamb. i 
Geros pajamos. $16,000.

Maraiiette Parke: Mūr. ė kamb. 
(3 mieg.) bung&love. Pistus sklypas, 
erdvus kamb. $18,600.

Netoli Ghicagos 24% akro žemės 
su trobėslala $7.$00

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Maplewood Avė.
CL 4-7460; Keto YA 7-2046

DĖMESIO!

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PA6AL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
•SBO S. ALBANY AVI." CHICAGO

STANKUS; 
CONSTRUCTION C0. į'

Atlieka planavimo ir gtaty- c 
boa darbus, gydytojų ofisų, M 
gyvenamųjų ir prekybos pa- " 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- , 
rime virš 300 įvairių standar- M 
tinių projektų. 1

Ofiso Ir namų telefonas:
PRospect 8-2013‘ ; 11

7403 S. VVESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

„VIKOO" Heating Go,
Įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “converaion htirners”, 
vandens “bollers”, var,<bna nu- 
tekėjiipo rinas (gutters) Ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ., Clll- 
cago III. VI 7-3117 — D. Žu
kauskas. Cicero tel. UL 2-2017 
— V. Stuopys.

sjiiiiiiitiiiuiiimiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiiĮ;
1L. STAŠAITIS & Co.!
5 GENERAL CONTRACTORS ==

PASKUTIN® PROGA!
Netoli Marųuette Parko parduo

dami S-jų miegamų raflr. namai. 
Gazo šiluma, apaauga nuo potvy
nio, plytelių vonios Ir virtuvės.

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

MODEL HOME
77|h St VVH1PPLE ST. 

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

F. PETRAUSKAS CO., Boilders 
PRospect 8-3792

5 Statome gyv. namus ir Įvairiu. = 
S pastatus. Tam reikalui turime = 2 puikių sklypų. —S Atliekame namų „aimsymue = 2 bei atnaujinimus
H Administruojame namus ir nuo- =
Šsavybes. Kreiptis 6-8 vai. vakaro X 

5 2456 VVEST 69th STREET =
= TeL: ĮSTAIGOS WA 5-“7S0 E

NAMU IN S-8z08 =
$ajllllllllllllllllllllll!!!IIIIIIIHimil*lllllh5-MM*

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazt 
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 Chicagos gra
žiuose Lemonto apylinkėse, ąžuolais 
apaugus) sklypą ar didesni žemės 
plotą. Kai kurie Iš jų yra su tvenki
niai* Teirautis —

CIs'arivater 7-7388

Męs turime namų priemiesčiuose 
ir Chicagoje nuo $16,000.00 iki 
20.000.00 Nereikalinga įmokėjimo 
(down payment). Mokate kaip 
nuomą.

SOUTH SUBURBAN
REAI/TY Ą BUrfJIERS, INC. 

GENERAJi CONTRACTORS, 

7943 8o. WESTERN Avė.
Tel. PRospect 8-7788-80 

CHICAGO 20, ILL.

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

CICERO HEATING ANb 
SHEET METĄL 

2431 So. Kedzie Avenue
Chicago 23, III.“

LA 3-6622, Re*. OL 6-0412

KINUS Si VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

(Gutters & Doįvnspoiits)

DEDAME VARIO -COPPER
, M.LOT" METALO RINA8 Ir VAND.

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ui 
! tokią pat kalną, kaip Ir '‘galvanl- 

z»'d”. Jų niekad nereikia dažyti Ir 
lle Ištveria neribotą laiką.

VISOKIUS STOGUS taisome Ir 
atremontuojame Garantuojami 6 

I metamu
DUMTRAUKIUS IR "HMOKB 

STACKS" Išvalome, atremontuoją 
me Ir atliekame “tuckpolntlng”.

NAMŲ RINAS IŠVALOME Ir pa- 
talHome, tšamallnamą M vtdane lr^ 
nudažome. Bue kaip naujos.

Mūaų firma yra dldtlauala šioj 
vrlty, atliekame darbą kuo geriau. 
Mlal už žumlnualaa kalnaa vlaame 
mieate, Vlnaa niflaų darbaa garan

i luojamaa. Eaame pilnai apsidraudė 
Krelptla galima dieną ar naktį Ir 
tekmadleniai*. Telefonai —

LAwndale 1 -5047 arba 
ROckarell 1-8778

Mielai Jiirna patarnausima

2-jų aukštų mflr. munaa. Pilnai 
įrengta taverna. 6 km b. butas vir
šuj. Alyva šildymas. 2 auto. ga
ražas. 6759 So. Ashland Ąvenue.

Skubiam pardavimui — Tvarkin
gas, apkaltas 2-jų butų medinis. 
Arti mokyklos ir bažnyčios. Brigh
ton Par.ke.

HE 6-1517 arba PR 8 1595

2-jų aukštų mūr. apartmentinis 
namas. 4513 S. VV’ood St. 7 viene
tai — mėnesinių pajamų $300 
plius. Kaina $21,500. Susitarimui 
skambinkite BE 8-7366.

Iztke Como, lVisconsin, parduo
damas 100 * Too pėdų sklypas prie 
ežero. Natūralūs gazas; grįstas 
kelias. Kaina $750. Telef. lAkn 
(toneva, Wia. — CHentnut 8-3564.

JEI TIK GERO NAMO REIK
TU PAR 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
2818 W. 71 si Street. Tel. PB 8-4268 Ir TE 9-U3I

5 kamb. med. aluminum apkaltas 
izoliuotas namas. 13 rrtetų senu
mo, gerame stovy. Alumin. žiemi
niai langai. Acti naujos SS. Petro 
ir Povilo bažnyčios, West Pullrna- 
ne. K AIerfall 8-1113, nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro.

Tuoj galima užimti labai gerame 
stovy 6 kamb. mūrinį bungalovr, 
prie Maria High, Marųuelte Parke. 

HE 6 1517 arba PR 8 1595

I
Skclbkitės “Drauge”

A r t i s t i c 
ston'e

BUILDERS' »
Higieniškų, nedegam", ne- 

senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. — ST 3-2150

|VACYS 1*ETKAIISKAS|
‘generalcontractorI

• mzn»r\nxiun ermrac/mun 
m vnu RITU RCAIU r AMTATl W• PABDPTNA ARLYPUB V ^ATT- BU PI.ANUB. PAGAL /W»U PA- (BUD A Y IMA.

tt-t-t-th

1ANUOMOJAMA — CUR KEM

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME 

BUTU IŪNliOMA VIMUI 
PATARNAVIMAS VBLTUI

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ

BEI.L VARPAS keal Estete 
9455 S. Kedzie — PRonpect 8-2283

Išnuom. 3 kamb. butas su visais 
pstogirmais. Suaugusiems. 340$ 
W. 62nd Place, Prospect 6-8850.)
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Partijos ir programos
I Atkelta iš 5 psl.)

mininkauti senatui h- būti at
sargoj, kad pavadavus prezi
dentą, šiam negalint pareigų 
eiti ąrbą mirus.

10. Kas tinka prezidentu
Prezidentu būti yr# tinkamas 

tas asmuo, kuris supranta vals
tybės reikalus, turi iniciatyvos 
ir drąsos daryti lemiamus spren 
dimus ir sugeba pasirinkti poli
tikos vykdytojus. Reikia many
ti, kad dabartiniai kandidatai 
abu sugebės pasirinkti tinkamus 
savo politikos vykdytoms ir pa
dėjėjus, turės iniciatyvos ir drą 
sos vesti aktyvią užsienio ir vi
daus politiką. Dabartinė valsty
bės administracija ne visur pa
rodė reikiamos iniciatyvos, dra 
sos ir aktyvumo; daugiausia 
tarptautinėje politikoje buvo gi 
namasi nuo sovietų valdovų puo 
limų ir sudaromų politinių, kar
tais neleistinų ir visai nepagrįs
tų, situacijų.

Jei norima vesti savistovi po
litika ir pasiekti užsibrėžtų tiks 
lų, reikia visad budėti, nuolat 
būti aktyviam, turėti pakanka
mai iniciatyvos irz drąsos. Už
sienio politikai paremti neužten. 
ka vien didinti ginklavimosi iš
laidas, nes tas ilgainiui gali 
nuvesti valstybę į materialinį 
skurdą; reikia vesti pasaulį į 
taiką ir laisvę, kurios įgyven
dintos nereikalaus rungtynių 
ginklavimuisi.

Demokratai žada suaktyvinti 
užsienio politiką ir jai vykdyti 
skirti tinkamus ir pasiruošusius 
asmenis. Visi nori ir reikalau
ja, kad JAV garbė būtų atsta
tyta, kad šio krašto piliečiai 
nebūtų žeminami ir kad galuti
nai būtų išgyvendinta užsienio 
pažvalga, kad JAV tinka vien 
parūpinti visokią materialinę pa 
ramą,.bet yra nepriaugusi vado 
vauti pasaulio politikai. Ener
ginga politika tai yra įmanoma 
pasiekti.

Eina gandų, kad demokratų 
kandidatas į prezidentus numa
to kviesti artimiausiu savo pa 
geibininku užsienio politiko i as
menį du kart pralaimėjusi pre
zidento rinkimus, tą asmenį, ku 
ris šiemet trečiu kartu norėjo 
būti kandidatas į prezidentus. 
Šis asmuo, nežiūrint sukelto 
didžiausio triukšmo partijos 
konvencijos salėje ir ovacijų jo 
naudai, nežiūrint energingos bu 
vusio prezidento našlės pastan
gų ir išvystytos propagandos, 
triuškinančiai pralaimėjo kon
vencijoje. Jo kandidatūra surin 
ko tik 77 balsus iš bendrojo 
}52J balsų skaičiaus, šios ap
linkybės viMems rodo, kad mi
nėtas asmuo yra labai nepagei
daujamas ir netinkamas atsa
kingoms valstybės pareigoms 
eiti, o itin būti valstybės už
sienio politikos vykdytoju — 
valstybės sekretoriumi. Balsuo
tojai yra susirūpinę ’aiku pa
tilti, autoritetingo pareiškimo 
ar panašiu būdu dėl minėtų gan 
dų tikėtinumo.

Minėtas klausimas reikalin
gas išaiškinimo prieš rinkimus, 
kad balsuotojai nebūtų apvilti 
ir galėtų laiku žinoti, jog ati
davus balsus kitai partijai, ku
ri tokio kandidato į svarbias 
ir labai atsakingas pareigas ne 
numato, arba balsavus turint 
galvoje minėtą asmenį ir jam 
numatomas pareigas.

11. JAV galingiausia pasaulin 
valstybė

■JAV yra galingiausia pasau- 
io valstybė ekonomišltąi ir ka
riškai; ji veržiasi į kultūrinius 
ir mokslinius laimėjimus, yra 
įgyvendinusi aukšto, kitiems 
sunkiai pasiekiamo lygio civili
zaciją. Nė viena kita valstybė, 
net suėmus kartu visus sovie
tų valdomus kraštus, nęturi 
tokių ekonominių išteklių ir ne
gali tiek visokių gėrybių paga
minti, kad išlaikius aukščiau
sią pasaulyje gerbūvį 3avo kraš 

i te ir nesuskaitomus turtų kie
kius įvairiomis normomis, ati
davus remti kitoms tautoms, 
net komunistiniems kraštams.

Šio krašto kariška galybė ga
li v’enu smūgiu sutriuškinti Tbet 
kokį priešą. Jei tai būtų reikalin 
ga. Nė viena tauta savo tur
tais, civ’iizacija ir demokratinė
mis laisvėmis negali prilygti 
JAV, kur žmogus gamina ma
terialines gėrybes ir kuria dva- 
sinias vertybes laisvai, nevar
žomas ir valstybės nenurodo
mas. Tik laisvėj ši tauta galėjo 
išaugti į pirmaeilę ir didžiausią 
pasaulio galybę. Komunistų val
domos tautos niekados tokio ma 
terialinio ir kultūrinio lygio ne
gali pasiekti ir nepasieks. Ko
munistų pagyrų galybė yra ne 
tikra, jiems pradėjus karą, vi
sos jų pavergtos tautos sukiltų, 
kaip rodo sovietų-nacių bendra
vimo ir kariavimo istorija.

Demokratijai nereikia gink
lais žvanginti rimtai vedant 
tarptautinę pokitiką: užtenka 
tinkamos programos turėjimo,

U
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Demotratų šen. Jaekaon ir respublikonų šen. Morton, dviejų par
tijų vadai, draugiškai šnekučiuojasi VVashingtona. (UPI)

Los Angeles, Calif.
Ateitininkai Iškylauja

I.os Angeles ateitininkai sen
draugiai, studentai ir mokslei
viai š m. rugpiūčio mtn. 14 d. 
2 vai. p. p. kartu iškylaudami 
renkasi Arroyo Seco paikc prie 
npecialiai rezervuotų stalų, kur 
bus tariamai ir informuojama- 
si ateitininkų kongreso ir ki
tais aktualiais klausimais.

Tuo pačiu metu čįa vyks Ka
lifornijos Lietuvių Bendruome
nės Centro piknikas. Kadangi 

' šiame p’knike laukiama svečių 
ir iš tolimesnių vietovių, prie 
losangeliečių kviečiami prisi
jungti ir iš kitur atvykę bendra 
minčiai.Ginant savas teises

Komitetas, besirūpinąs Šv. 
Kazimiero parapijos lietuviško
jo statuso atgavimu, pastaruo
ju metu šiuo reikalu padarė— Ekskursiją į Krinnebunk — Kieno pobūvis bus lapkri-

Port, Me. į pranciškonų pikni- čio 20 d.? Jau seniai Bostono 
ką organizuojama Onos Ivaš- parengimų kalendoriuje skel- įimtus žygius Vatikane, 
kienės. Pas ją gaunami ir, au-, biama, kad lapkričio 20 d. ren- Laukiama rezultatų, 
tobusų bilietai. giamas So Bostono Lit. mo-

— Artėja mokslo metų pra- kyklos metinis pobūvis Liet. 
džia. Visi tėvai, kurie ligi šiol pil. Dr-jos salėje. Dabar J. 
dėl kokių priežasčių neleido Romanas per radiją paskelbė, 
savo vaikų į lituanistikos mo- kad tą pačią dieną bus A. Knei- 
kyklą, prašomi tai daryti šį- žio radijo programos vakaras, met.

Patikslinimas

ma ir daugelis kitų.
Of ia’.ūs įkainuotojai užpirk

tuosius lietuvių namus įvertino 
<}aug:au, negu už juos mokėta. 
Direktorių taryba deda visas 
pastangas gauti paskola geriau

siomis ss. lygomis. Tuo reikalu 
vedamos derybos su bankais, 
taupymo-skolinimo bendrovėmis 
ir lietuvių bei amerikiečių ap- 
Iraudos Įstaigomis.

jk-

EDVARDAS SAUHORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

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

— Šen. John E. Powcrs šį
met turi būti perrinktas. Ka
dangi jis turi labai stiprią agi
taciją vedantį konkurentą, to
dėl jis prašo savo draugus lie- 

nuolatinės aktyvios iniciatyvos tuvius jį paremti savo balsais 
ir budrumo bei ryžtingos ak- Per pirminius rinkimus rugsė- 
cijos, kad atsiekus laisvės :r gy jo mėn.
venimo palaimos visoms paverg — Domino cukraus fabrikas 
toms pasaulio tautoms. j jau pastatytos naujoj vietoj ir

■ palengva pradės dirbti rugsėjo 
pradžioj. Kurį laiką dirbs dar 
ir senasis fabrikas. Kai nauja
sis jau įeis į normalų darbą, 
apie lapkričio mėn. senasis fa
brikas nustos veikęs. Senąjį fa
briką nupirko Gillette Co.

— Jėzaus Nukryžiuotojo se
selių piknikas įvyks, kaip kas
met, Darbo dieną. Visi prašo
mi jam rengtis.

— Bostono ateitininkų vado- iiiiiiimmriiiiiiiiifii;iiiiiiiiiu*!miniiiiiii vybė rūpinasi suorganizavimu •'LŠALsKŲ BEVERLY HILLS 

į jubiliejinį ateitininkų kongre
są Chicagoj.

0 ELI N Y C 1 A 
, Jerutuslos gSISs dSI veHtuvlų, b&o- 
1 ’ietų, laidotuvių Ir kitų papuošimų. 

2443 WEST 63rd STREET 
(elef.: FR 8-0833 ir FR 8-O8S4 
■iUI.lllll||MltlOliOtiUl..ltnll..-i..,i.. .t

Losangeliečiai Draugo skai
tytojai patikslinami, kad žinu
tės Drauge, pasirašytos jk- ir 
J.K. yra ne to paties autoriaus.I • Akcininkų skaičius auga

Kalifornijos Lietuvių Bendruo 
menės Centro akcininkų skė
čius kasdien auga. Paskutiniuo
ju metu į akcininkų eiles dides
nėmis sumomis įsijungė dr De- 

! venis, Rūta Kilmonytė, inž. Bud 
ginas, dr. Jurgilas, Cvirkų šei-

K

TROOST-PACHANKIS
MONUMENTC

68ii 2‘ So Westem r"*1 
UI Plionei GR 6-3745
Jobu B. Pachankis-Pateh,

Vice-Pretident
C. Vitkauskas-Vitkus,

District Mauager 
GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ 

PASIRINKIMAS

— c —
Atdara kasdieę ir sekm. 

nuo 9 v ryto iki 5 p.p.

Laidotuvių Direktoriai
M&ŽHKMANS

MAS SO. WESTERN A V K.

TRYS MODERNIŠKOS . 
Aia-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

MŪS KOLONIJOSE 
Hoston, Mass.

JAUNIMO STOVYKLOS

Moksleivių ateitininkų sto
vykla pradedama rugpiūčio 13 
d. Takawata stovykloj, Mano- 
met, Mass. Iš Bostono į ją vy
ksta apie 15 moksleivių. Dr. J. 
Laimonas ir K. Mockus pakvies 
ti stovyklos paskaitininkais.

Skautų stovykla šįmet įvyks, 
North Spencer, Mas3., esan
čioj stovykloj netoli Worces- 
ter, Mass., ir truks ligi rugsė
jo 5 d. Dabar vyksta registra
cija į tą stovyklą.

— Vyčių ekg.kur*ija iš Euro
pos grįžta į Bostoną rugpiū- 

; čio 19 ęl.
— Dr. J. Leimonui rugpiū

čio 23 d. sueina 60 metų.

' — A. Kneižys vis dar negali 
dėl sveikatos atvykti į radijo 
stotį vesti saivo lietuviškos pro
gramos. Jį pavaduoja J. Roma
nas ir kartais pakalba visai 
nuotaikingai.

— M. Gureckas, atvvkęs Iš
Waterbury, So Bostone kurį lai
ką vedė siuntinių persiuntimo j 
įstaigą. Nuo rugpjūčio 1 d. M. 
Gureckas išvyko atgal į savo 
nuolatinę gyvenamą vietą.

ii

IPENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A. -f- A. z

ALDONA 
LUKOŠIUS

Jau suėjo penkeri metai, kai
I negailestinga mirtis atskyrė iš 
Imūsų tarpo mylimą dukterį ir se- 
Iseserį, kurios netekome 1955 m.
Įrugpiūčio 13 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašytos 3 šv. Mišios su egzekvijomis ruf»P. 
mėn. 13 d. 9 vai. ryto Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje. Tą 
pačią dieną taip pat bus šv. Mišios už velionės senelį a. a. 
Antaną Lukošių, kuris mirė sausio 14 d. 1933 m.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Aldonos ir Antano Lukošiaus sielas.

Nuliūdę: broliai ir kiti gSmšnėe

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI

*"4W ->J1
h

lįs

Pasinaudokite sekančiais mūsų patarnavi
mais; Nariams veltui iškeikiame čekius. Duo
dame Money Orderius — čekius šeimos bl- 
loms apmokėti. Apdraudfiame taupymo skv 
yius. Kalėdų Ir vakaeljų skyriai. Ankšti di
videndai. Jaunuolinųia kolegijos bonų sky
rius. Nemokamas parkinimas. Saugios vaultlį 
dėžutės. Depo-zltavimas naktį.- Organlzali 
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 penktadienį nuo 0 iki 8. 
Trsčiadisn) uždaryta visą dieną, o šeštadieni nuo 9 iki 13:30 vai. po pietų.

/ A. + A.
PAUL SHAULETIS

Gyveno Evening Shade, Ark. Anksčiau gyveno La Grange, III.
Mirė rugp. 10 d., 1960, sulaukęs pusės amž. Gimė Lietuvoje; 

kilo iš Kretingos apskričio, Endrijavo parapijos, Lidžių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dileliame nuliūdime žmona Barbora, švogerka 
Eugenija, švogeris Frank Ashmont, giminės Barbara Rogo. Al- 
vira Banulis ir Frank Ashmont, Jr., kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Lackavviez koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laido'uvės įvyks šeštad., rugp. 13 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Svcnč. P. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213.

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokie baldai

$99 95 už abi 

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, Savininkai

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 Wesf Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atda.ra pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9-9 vai., kitomis dienomis 9-8. 

Liepos *lr ruirp. m8n< si ai r nekinad. uždaryta

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVĖ CHICAGOJE

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite I

John Savickas

Monuments
11849 So. Kedzie 

Avenue,
Chicago 43, III.
•IOmu pasirinkimui di 

džtaoiiNinH rlnkuiiN įritavo 
| pavyzdžių.Z -—, 

Dėl MUMitarirno (appointment) galite pašaukti kiekvienu laika. 
Telefonai: BE 8 3032 arba BE 3-4718 

(Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. rak.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
pasirink,’"s» Vl«sm»* Mieste

Tel. *— CEdarcrest 3-6335 
Vienas bjųkae nuo kapjpiR

MAŽOKOMS VDfTA

REpabHt T-MM BBpabBe T-8M1

J. F. EUDEIKIS«
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS,

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4330-34 South California Avenuo
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesl 7lst SI. Telef. GRovehilI 6-2345-8 

1410 S. 5Ūth Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-89
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

1

Ambalansų patarna

vimas dieną ir naktį

Reikale šaukite mus.'

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos 1 r 

Roselando dayse ir 

tuojau patarnausimi.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIŪNAS '
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

ANTANAS> mTpHILLIPS

3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArdg 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
718 WEST 18tb STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J, RIDIKAS
3354 S. IIALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

jurgisfTrudmin
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

V ASAITIS — BUTKUS
144« S. 50th AVĖ. CKTCRO, ILL. T>1. OLympIc 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WENT 60th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-0072

VANCE FUNERAL HOME
1424 b. 50th AVĖ. OLympIc 2-5245 Ir TOwnhalI 8-9087
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X Žolinės atlaidai ir mari

jonų jubilėjinių metų užbaiga 
bus šį sekmadienį, Marijonų se 
minarijos sode, Clarendon Hills, 
UI. 12 vai. bus šv. mišios. Taip 
pat bus šventinama nauja se
serų koplyčia, palaiminimas Šv. 
Sakramentu ir gėlių šventini
mas. Bus daug įvairaus maisto 
ir šiaip pramogų. Visi kviečia
mi atvykti į gražiuosius mari
jonų sodus.

X Stasys Kundrotą*, 6916 
So. Maplewood Avė., sūnus 
Petro ir uolios veikėjos Mika- 
linos, šiomis dienomis džiau
giasi, kad galėjo kartu su tė
veliais atšvęsti saivo 21 m. su
kaktį, kadangi jau grįžo atitar 
navęs Dėdės Šamo kariuome
nėje. Teko būti Okinavoje, 
Japonijoje ir kitose salose.* I , \X Elvyra ir Juozas Karkliai 
praleidę savaitę Kennebunk- 
port, Maine, bei aplankę gimi
nes rytiniame pakrašty, pail
sėję grįžo Chicagon. Jie labai 
patenkinti tėvų pranciškonų ve 
dama vasarviete. Su jais taip 
pat važinėjo ir jų abiejų ma
mos P. Kriaučiūnienė ir J. 
Karklienė.

X Antanas Bacevičius, veik
lus čikagietis, nusipirko gražų 
namą Marųuette Parke pato
gioje vietoje ir persikėlė iš 
Bridgeporto kolonijos. Aplan
kiusiam jį saivo bičiuliui Dom. 
Zdaniui aprodęs savo nuosavy
bę, nupasakojo planus dar mo- 
demiškiau įsirengti. Ant. Ba
cevičius buvo eilę metų Labda
rių ūkio vedėjas.

X Melrose Park, III., lietu
vių kolonijoj dar šiais metais 
jvyks šios gegužinės: Sėjos— 
rugp. 28 d., Maywood Grove 
nr. 1 ir Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo — rugsėjo 18 d. 
Veteranų Parke. Šiose gegu
žinėse numatoma įvairi prog
rama.

X M. Mikailienė, iš Detroito 
At-kų Jub. Kongresui atsiuntė 
paramą. Aukojo: B. Polikaitis, 
J. Kuras, C. Lėlys, P. Polterai- 
tis, A. Juška, S. Cirtautienė, 
kun. Br. Dagilis, V. Cižauskas,
V. Bublys, J. Buitkus, J. Gruz
dąs, J. Mikulionis, Ign. Skirgau 
das, V. Kundrotienė.

X Dtuanica—Rams. šį sek
madienį Marųuette parko aikš
tėje Lituanica žais draugiškas 
rungtynes su 1 divizijos 1 ra
to meisteriu vokiečių — veng
rų komanda Rams. Rungtynių 
pradžia 3 ir 5 v. p. p. Lituani- 
coj žais ir vienas jaunas žaidė
jas neseniai atvykęs iš Brazi
lijos.

X American Legion Benas 
iš North Brook, III., susidedąs 
iš 50 grojikų, duos koncertą šį 
sekmadienį įvykstančioj gegu
žinėj Tėvų Marijonų seminari
jos sode.

X Antanina ir Adolfam Krhiii-
čeiiflnai a. a. Elenai Jakaitienei 
mirus, vietoje gėlių, $10 auko
ja per ĘALFĄ ypatingai varg
šams lietuviams likusiems už 
geležinės uždangos. (Pr.)

X Šv. Jurgio parapijos šo
kių vakaras įvyks rugpjūčio 27 
d. 8 v. v. mokyklos kieme. Bus 
galima gauti maisto. Vakarą 
rengia šv. Jurgio Moterų Klubas.

X Autobusas iš moksleivių 
at-kų stovyklos grįžta šį šeš
tadienį rugpjūčio 13 d., tarp 
7 ir 8 vai. v prie Jaunimo Cent
ro, 56 St. ir Claremont Avė.

X 9-to Wardo Lietuvių De
mokratų Klubo valdyba kvie
čia visus narius ir plačią vi
suomenę atsilankyti į ruošia
mą pikniką, kuris įvyks rug
pjūčio 14 d. Dan Ryan Woods 
Parke prie 87 ir Westero Avė., 
block 16—17. Bus užkandžių ir 
gėrimų. Iš gauto pelno bus ski 
riama pusė pelno Roselando 
naujos bažnyčios reikalams. 
Tai prašoma paremti šį kilnų 
tikslą ir atsilankyti į gegužinę. 
Ypač kviečiami visi parapiečiai 
pabendrauti gryname ore.

X Elena Kulhonek (Čaikau- 
skaitė), 213 So. Grant St., 
We3tmont, III., žymi veikėja, ir 
geradarė, šiomis dienomis bu
vo išrinkta “Catbplic Women of 
1960” titulu Joliet arkidiece- 
zijoj. Vysk. McNamara, įteik
damas Šv. Raimundo- katedroj 
atsižymėjimą, dalyvaujant šim
tams atstovų iš įvairių parapi
jų, pažymėjo, kad apdovanoto
ji atstovauja tūkstančius ka
talikių moterų diecezijoje pasi
šventusių visuomenei.

E. Kulhonek yra našlė su 3 
sūnumis ir 2 dukrom, kuriuos 
leido į katalikiškas kolegijas, 
bet turėjo laiko dirbti visuo
meninį darbą. Šiuo metu šeimi-I ninkauja Štv. Trejybės parapi
jos klebonijoj Westmond, III.

X M. Stankūnaitė atvyko iš 
Anglijos į Ameriką ir apsisto- 
jos pas seserį Salomėją, 5202 S. 
Racine St., Chicagoj.

X Myk. Ma^kaliūnas su žmo
na ir uošviene Ona Čipliene ato 
stogavo Colorado valstybėje, 
aplankydami gražesnes vietas.

X Chicaga pirmą kartą ga
lės išgirsti Violenčelistą Saulių 
šiais metais rugsėjo 3 dieną 
8:00 vai. vakare Marijos Audi
torijoje Kongreso Koncerte.

(Pr.)
X Ateinantį sekmadienį ir

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

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

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

Visi prašomi atsilankyti.
(Pr.)

X Raimundas Grigaliūnas,
Cicero Šv. Antano parapijos 
moksleivis, jau antras mėnuo, 
kaip atostogauja tėvų salezie
čių vasaros stovykloje. Cedar 
Lake, Ind. Graži gamta ir ge
ra tėvų saleziečių priežiūra pa
traukia daug lietuviško jauni
mo ir auklėja juos šv. Jono 
Bosko idealų dvasioje.

X Dariaus ir Girėno American 
Legion Post No. 271, (4461 South 
\Vestem Avė.), šį sekimad., rugp. 
14 d. ruošia savo metinį pikniką 
Bučo Wiliow West Grove-darže, 
K3rd ir Willow Springs Rd. (Ger- 
man Church Rd.), Willow Springs, 
III.

Bus gera muzika šokiams, įvai
rių žaidimų bei varžybų jauniems 
ir seniems, net ir traukinėliu pa
važiuoti mažiesiems. Laimingie
siems vertingų “door prizes”: laik
rodėliai, tranzistoriniai radijai, 
dviračiai ir kt. Seimininkės paga
mins skanaus kugelio, dešrų su 
kopūstais ir t. t. Visi kviečiami 
skaitlingai dalyvauti ir pasilinks
minti tyrame ore. Dariaus ir Gi
rėno Am. Legion Posto metiniame 
piknike. (Pr.).

KIRPftJŲ RENTGENO 
NUOTRAUKOS

Chicagoje sveikatingumo de
partamentas raštu skatina kir
pėjus ir grožio salionų tarnau
tojus kasmet daryti plaučių 
nuotraukas, kad tuo būtų pa
lengvinta kova prieš tuberku
liozę. Planuojama kirpėjams Ir 
grožio salionų darbininkams to 
kius peršvietimus padaryti pri
valomus, kaip tai yra su dir
bančiais maisto paruošimo J- 

monėse.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŽOLINĖS ATLAIDAI IR PASKUTINIS
P I K N I KAS

Įvyksta sekmadienį, rugpiūčio 14d., 1960
Tėvy Marijonu Soduose, Route 83, Gatvė 63

CLARENDON HILLS, ILLINOIS
VISI AUTOBUSAI IŠEIS 10:30 VALANDĄ RYTE:

18th STREET — Nuo Dievo Ap
vaizdos bažnyčios. Biletai gau
nami Klebonijoje.

WEST SIDE — Nuo Aušros Var
tų bažnyčios. Biletai gauna- 
Klebonijoje.

BRIDGEPORT — Nuo Šv. Jur
gio bažnyčios. Biletai gauna
mi pas M. Jaunis, 3315 So. 
Emerald Avenue, Telefonas: 
YArds 7-3158. '

TOWN OF LAKE — Nuo Šv. 
Kryžiaus bažnyčios. Biletai 
gaunami pas P. Turskienę 
4639 S. Hermitage Avenue.

Autobusai grįžta į namus 7:00 valandą vakare. 
BILETŲ KAINA J ABI PUSES — $1.50

CHICAGOS ŽINIOS
RIEBUMAS ATNEŠA 
MIRTINĄ PAVOJŲ

Dr. Herman N. Bundesen 
dienrašty “Chicago American” 
primena būtiną reikalą papas
ninkauti. Jis rašo, kad 10 sva
rų virš normos asmenims tarp 
45 ir 50 metų padidina mirtin
gumą 8 procentais. Turinčių 30 
svarų virš normos, mirtingu
mas 28 procentais didesnis, gi 
kas turi 50 svarų virš normos, 
tokio mirtingumas 58% dides
nis. Riebuiliui tarp 25 ir 75 m. 
amžiaus mirtingumas nuo šir
dies ligų yra 42% didesnis.

Sklerozė atsiranda tris kar
tus greičiau pas tuos, kurie tu
ri perdaug svorio, negu pas 
tuos, kurie sveria peiTnažai.
Sergantieji cukrine ir turintie-i gį” be pasipriešinimo, “miegan 
ji perdidelį svorį net keturis I tį”. 
kartus greičiau miršta negu tu
rintieji normalų svorį. Riebui- 
liai net greičiau gauna gyslų 
išsiplėtimą ir tulžies akmenis. Malloy, 18 m. jaunuolis, gyve

nęs 6919 S. Wood, Chicagoje. 
Policijai prisipažino tai pada
ręs Erwin Hutchins, 17 m. Jie
du susipyko susiginčiję dėl mo 
tociklėlio. Neturėdami reikia
mo moralinio pagrindo, filmuo
se ir televizijoje ‘prisižiūrėję į- 
vairių kriminalinių programų, 
jaunuoliai ima pavojingai siau
sti.

Tokiems yra sunkiau atsigauti 
nuo užkrečiamų ligų, kaip plau 
čių uždegimas. Taigi — ar ver
ta nešioti lašinius, kurie taip 
traukia į kapus?
OPERACIJAI IŠ GRAIKIJOS 
. ATGABENTAS AI—MIRft

Chicagoje mirė 4 m. berniu
kas Evangelo Kasebes, kurį tė 
vas buvo iš Graikijos atgabe
nęs operacijai į Chicagą. Gy
dytojai iš jo širdies išėmė au
dinį, kuris trukdė kraujui te
kėti į plaučius, ir tą vietą už-
taisė plastine medžiaga. Tačiau j netoli savo namų, ties 48 gat-berniuko plaučiai buvo neišvy
styti, gavęs stambesnę kraujo 
srovę sutino ir berniukas mi
rė. Gydytojai sako, kad, nebū
nant panašių komplikacijų, pa
prastai iki 80 procentų tokių 
ligonių atsigauna po operaci
jos.

PAŠALINO DETEKTYVŲ 
VADĄ

Pašalintąs iš pareigų Evan- 
stono detektyvų vadas Įeit. S. 
Wrublewski, paskiriant jį į po
licijos patrulių skyrių ir tuo 
nužeminant pareigose. Jis ne
parodė reikiamo bendradarbia
vimo su Illinois tardytojo po
licijos daliniais, kuriems buvo 
pavesta Evanstone likviduoti 
gembliavimo lizdus.

Policija taipgi Chicagoje 
konfiskavo 10 gembliavimo 
mašinų, kurios buvo paruoštos 
išsiųsti laivu į Angliją.

PRIEŠ GROJAMŲ DĖŽIŲ 
RAKETERIUS

Nusikaltėlių sindikatas, pra
dėjęs daugelį piliečių skriausti 
prievarta išreikalaudamas iš jų 
sumas pinigų už vartojimą gro 
jamų dėžių (juk box), susilau
kė karštų dienų: policijos su
perintendento padėjėjas J. 
Morris pradeda tą reikalą ati- 

l džiai tirti ir gaudyti kaltinin
kus.

BRIGHTON PARK — Nuo Ne
kalto Prasidėjimo P. Svč. baž
nyčios. Biletai gaunami pas E. 
Širvinskienę, 4541 So. Rock- 
well Street.

MARQUETTE PARKE — Nuo 
Gimimo Panelės Sv. bažnyčios. 
Biletai gaunami pas A. Kilie- 
nę, 2640 W. 69th St., Telefo
nas PRospect 8-5270.

CICERO, ILLINOIS — Nuo. šv. 
Antano bažnyčios. Biletai gau 
narni pas P. Dvilaitienę, 1413 
S. 49th Court, TO 3-6775.

į HIMALAJUS VYKS
IEŠKOTI SNIEGŽMOGIO

Chicagos Lincoln Parko zo
ologijos sodo direktorius Mar- 
lin Perkins vadovaus sekantį 
mėnesį įvykstančiai mokslinei 
ekspedicijai, kuri vyks į Aziją, 
į Himalajų kalnus, ieškoti mil
žino sniegžmogio, kurio pėdsa
kų esą aptinkama 14,000 — 
23,000 pėdų aukštyje. Ekspe
dicija gerai pasiruošusi, aprū
pinta geriausiais įtaisais. Turi 
telefono įrengimus, padidinan
čius 25 kartus, ir turi “šautu
vą”, kuriuo galima įšauti švirš 
tą su raminančiais, migdan
čiais vaistais net į esantį už• >'.i f100 jardų gyvį. Taigi — pama- 
tę, galėtų sugauti “sniegžmo-

VĖL NUDŪRĖ JAUNUOLĮ 

Mirtinai nudurtas John F.

UŽSIMUSft KRISDAMA 
GATVĖJE

Mirtinai susižeidė 13 m. merigaitė Martene Mitchell, kai ji
ve ir Cicero, paslydo gatvėjd ir 
trenkė galva į gatvės grindinį. 
Nelaimė įvyko mergaitei einant 
skersai gatvę su būriu drau
gių.

VANDENS BALETAS
(rVandens baletas, kurį galės 

matyti visi be jokių biletų, bus
Arlington Heights priemiesčio^ ^o, kad jų skautybė yra tauti-
Pioneer parke, šeštadienį ir 
sekmadienį. Pradžia 8 vai. 15 
min. vakaro. Programos pildy
me dalyvauja 150 jaunuolių. 
Organizuoja parkų distriktas. 
Programoje kaikurie numeriai 
iš Disney Land.I

PRAAO PRANEŠTI APIE 
ORO UŽTERŠftJUS

Chicagos mėras Daley prašo 
gyventojų pranešti miesto įstai 
goms, jeigu kur laužomi mies
to potvarkiai, draudžią teršti 
orą. Spaudai iškėlus, kad Chi
cagoje nepakankamai saugoma 
oro švara, miestas tuo labiau 
susirūpino. Jau yra griežčiau 
griebiami kaikurie fabrikai ir 
dirbtuvės.

110 SVARŲ KRIAUKLAS
Chicagos Gamtos Istorijos

Muzėjus gavo vandenų sraigės mis.
kriauklą, kuris sveria 110 sva- Rūmai ne iš karto buvo sta
rų. Tas kriauklas atkeliavo Iš tomi, todėl skirtingo stiliaus, 
už 7,000 mylių, iš Guam salos Rūmų parkas puošnus: fonta- 
apylinkių. nai, alėjos, gėlėa, visa eilė puo

Isador Portnoff atsisveikina išplaukdamas Michigan ežere su 
savo mažu povandeniniu laivu Chicagoje. Sako, kad laivas 13 pė
dų. ilgio, yra tikrai geras. . (UPI)

MUENCHENE GYVENIMAS VERDA

Mūsų korespondento, besialnkančio Europoj su 
"Draugo" ekskursija, laiškas iš Vokietijos

Paryžiaus aerodromą paliko
me su eile nuotykių: įlipome 
į lėktuvą, motoras neužsiveda, 
reikia išlipti, laukti. Taip, vie
toje rytą išskristi 9.30 v. r., iš-1 sais įrengimais kepti medžiok-
skridome 6 v. v. Frankfurto 
aerodrome pasijutome ' palikę 
vieną savo keleivę Paryžiuje! 
Išgąstis, bet ekskursijos vado
vas reikalą telefonu sutvarkė 
— pasilikusi keliauninkė įsės į 
sekantį lėktuvą.

Muenchenas
Juoda nakties skraistė den

gia žemę, tamsoje švinta jūra 
žiburių, reiškia miestas. Ore 
žaibai, perkūnas, visa virš mū
sų, toli debesyse.

Muenchenas gyvas, gaivus, 
švarus. Miestas gyvena kong
reso nuotaikomis, pasiruošęs 
sutikti vieną milijoną maldinin 
kų — Eucharistinio kongreso 
dalyvių. Namų duris puošia 
berželiai, iš langų ir prie namų

ra milijonų žmonių, šonuose
pakilūs paviljonai, skirti spau-

, , ... „ - „ dos žmonėms, fotografams, te-kabo vėliavos: Bažnyčios, Ba- , • .. . XT * « ....’ levizijai. Netoliese milžiniško varijos, Vokietijos ir t.t. Ištisų
ilgų gatvių stulpai apipinti vai
nikais. Gatvės pilnos žmonių.

Muenchenas turi 1,700,000 
gyventojų, miestas po karo be 
veik atstatytas, nesimato griu
vėsių, tik kur ne kur vienas ki
tas namas turi kulkų ar bom
bų įbrėžimus. Daug naujos sta
tybos, namai modernūs ir puoš 
nūs, itin gražūs Amerikos am
basados namai. Geležinkelio 
stotis taip pat nauja, turi 38- 
nius bėgius.

Į kongresą atvyko 28,000 vo
kiečių skautų-čių, čia jie tu
rėjo savo konferencijas. Ma
čiau ir škotų skautų, kurie vi
siems metėsi į akis: bluzės 
skautiškos, sijonėliai škotiški. 
Atseit, jie ir savo uniforma sa
nė, kaip ir turi būti. Lietu
viams skautams gyvas pavyz
dys.
Muencheno katedra — Frauen- 

klrche
Katedra karo metu buvo vi

sai sugriauta, tad veik pagrin
dinai atstatyta. Vokiečiai ap
sukrūs, karo metu, buvo išėmę 
puošnius bažnyčios vitražus ir 
rūsiuose paslėpė, tad restauruo 
toje, atstatytoje bažnyčioje tie 
patys puošnūs, seni vitražai,
kelių šimtų metų senumo. Ka- __
tedra — vokiečių gotikos sti- 
liaus.

Už miesto, Bavarijos kara
liaus Liudviko II-jo dvaras, pa 
statytas prancūzų L’udviko 14- j 
tojo pavyzdžiu, viduje: puoš
nūs kambariai, salės, kurių sie
nos nukabintos paveikslais, go-\ 
belenais, auksu, brangakmeni-

Penktadienis, 1960 m. rugp. 12

šnių skulptūrų iš graikų mito
logijos. Parke atskiras name
lis, skirtas medžioklei. Čia šu
nų narvai, puiki virtuvė su Vi
lės grobiui. Stovi puodai, ro
dos, dar tik vakar padėti. Na
mely yra ir puošni veidrodžių 
salė: veidrodžiai nuo lubų lig 
žemės, ornamentika sidabru 
dengta — puošni, didinga. Pa
veikslai vaizduoja karaliaus gy 
venimo scenas. Visa skoninga, 
puošnu, didinga, tikrai karališ
ka.

Kongreso aikštė — tai kelio
likos hektarų žemės plotas, 
skirtas ir paruoštas Eucharis
tinio kongreso iškilmėms. Vi
duje aikštės apskritas pakili
mas po stogu, čia bus laikomos
mišios, aplink ratu jūra suolų, njmų victa cia ka3 deSimtj 
kuriuose turės sutilpti gal po- Į metų bavarai vajdina visą

staus gyvenimą. Scena po at-

dydžio pirmosios pagalbos pa
lapinė.

Lietuvių susitikimo centras

Ir mūsų ekskursija įsijungė 
į Eucharistinį kongresą — iš
klausėme mišias Šiaurės Euro
pos Tautų ' centro bažnyčioje. 
Pamaldas laikė prof., Tulaba, 
pamokslą sakė prel. Mendelis.

Lietuvos istorija,
Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

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

Gaunama “DRAUGE”
4545 W. 6Srd, St., Chieago 29. III

AUTOMOBILIŲ SAVININKAI, 
NAUDOKITĖS PROGA

IR GERAIS BEI PIGIAIS PATARNAVIMAIS PAS

____ P & G TEXACO
Prityrę mechanikal-specialistai pataisys Jūsų automobilių moto

ms, stabdžius, visus elektros įrengimus, išmetimo vamzdžius, dl- 
ferenrijalus, o taip pat ir visas automatines transmisijas bei vairas.

P and G TEKACO SERVICE STATION 
7001 So. Western Avė., tel. PRospect 8-9609

Navininkai: PFTKAS PIŠNYS Ir GOTFRIDAS ORAI1Y8
ATIDARYTA nuo 7 valandos ryto Iki 9 valandos vakaro. Sekmadieniais 

Ir Aventadtenlats nuo S valandos ryto Iki 8 valandos vakaro.

KAS TIK TURI GERA SKOMf, 
VISKĄ PERKA PAS LIEPONJl

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje

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

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Krautuvė atidaryta pinnad. Ir ketvirtad. 9 ▼. ryto iki $ v. vak. 
Kitom dienom nuo 9-6 vai. Liep. ir rugp. mėn. aekm. uždaryta.

Mišiose dalyvavo vysk. Briz- 
gys, apie 70 lietuvių kunigų ir 
apie 150 lietuvių iš įvairių kra 
štų: Vokietijos, Italijos, Angli
jos, Amerikos.

Apsistojome 25 km. atstu 
nuo miesto, mažame Eroling 
miestely,- nes miestas perpildy
tas, sunku gauti nakvynę. Bet 
mes dėl to nedejuojame, vienas 
malonumas pabuvoti kaimo ap 
linkoje, pakvėpuoti tyru oru, 
pajusti sveiko Bavarijos ūki
ninko dvasią. Čia aiškiai paju
tome koks sveikas ir mielas, 
ramus bavaro gyvenimas. Už
eigos — “Gasthaus’ai” — nuo
latos gyventojų lankomi. Čia 
vyrai geria alutį, moterys ka
vą su pyragėliais. Visi vaikšto 
lėtai, šnekučiuojasi. Vyrai dėvi 
daugumoje — žalsvai pilkos 
spalvos bavariško stiliaus kos
tiumais, palengva traukia pyp
kutes, palengva žingsniuoja. 
Kepurės taip pat jiems kalnie
čiams būdingos, plunksnomis 
papuoštos.

Mergaitės — tai tikros kal
nų gėlės: veidai skaistūs, ryš
kūs, sveiki. Jos daugumoje dė
vi savo krašto drabužėlius: bal 
ta bluzelė, sijonėlis, žiurkšte- 
lis. Mergaitės savo išorine šva
ra spindi, kaip veidrodėliai. Čia 
vyrai ir moterys važiuoja dvi
račiu, seni ir jauni. Matyti, ir 
mašinų, bet ne tiek, kiek Ame
rikoje. Daugumoje čia mašiną 
pakeičia dviratis.

Namų įrengime labai daug 
puošnaus medžio ir mūsų vieš
butis, kuriame apsistojome, 
kvepia medžiu, nebaisu, nešal
ta prisiglausti prie sienų. Me
dis teikia daug jaukumo. Čia 
jie turi daug miškų, tad medis 
nebrangus. Patys namai mūri
niai daugumoje, baltai dažyti, 
stogai raudonų čerpių, tad kai- • 
nų aukštumoje ir miškų žalu
moje atrodo it musmirės. 

Oberamergau
Tai Kristaus Kančios vaidi-

viru dangumi, salė pridengta 
stogu. Tad iš salės matyti sce
na ir natūralus gamtovaizdis: 
aukšti Alpių kalnai, apaugę eg
laitėmis. Tad gamta, puiki vai
dyba visa draugę sudaro retą 
grožį ir teikė didelį įspūdį. 
Apie šį vaidinimą reikėtų ra
šyti atskirą reportažą, kad ga
lima būtų susidaryti bent apy
tikrį vaizdą.

Zuzana Juškevičienė

ALIUMINIS MILŽINIŠ
KAM TELESKOPUI

Chicagos priemiesty McCook, 
III., paruošiamas aliuminis mil
žiniškam Laivyno radijo teles
kopui, kuris bus statomas Gro
ve, W. Va. Minėtame Chica
gos fabrike tam teleskopui pa
ruošiama 377,000 svarų aliumi
nio.


