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Pavergimu vėliavos kalba apie sovietu kolonializmą
i--

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIMAS PROTESTUOJA 
PRIEŠ PABALTIJO 

SUVERENINIU TEISIU UŽGROBIMĄ
KRAŠTU

Pavergtųjų Europos Tautų seimo devintoji sesija. 
Svarbus Sidzikausko pranešimas

NEW YORKAS. — Rugsėjo nolitinimas varomas visu gy- Seimo posėdžiuose 
venimo plotu.18 dieną sykiu su Jungtinių Tau 

tų pilnaties septynioliktosios se
sijos pradžia, Pavergtųjų Euro
pos Tautų seimas pradėjo savo 
darbo devintuosius metus — 

/IX sesiją. Sesijos pirmininku 
išrinktas Bulgarijos delegacijos 
pirmininkas dr. G. Dimitrov, 
vicepirmininku — estas A. Kutt, 
o generaliniu sekretorium ir jo 
pavaduotoju perrinkti buvusieji 
šių postų pareigūnai rumunas 
B. Coste ir vengras E. Gaspar.

Dvi dienas trukusių pilnaties 
posėdžių pagrindinis svarstymų 
dalykas buvo šio meto tarptau
tinė padėtis. Svarstymams pa
grindą sudarė Lietuvos delega
cijos pirmininko V. Sidzikaus
ko seimui pateikti šie dalykai:

1. Pranešimas apie dabartinę 
tarptautinę padėtį.

2. Atsišaukimo į laisvojo pa
saulio vyriausybes projektas.

apsilankė 
ir žodį tarė Azijos Tautų Anti-

Išvada — sovietinį imperializ komunistinės Lygos gen. sekre- 
mą užkardyti ir belaisvių tautų torius vietnamietis T. Tam, JA 
padėtį pakreipti gerėjimo link- Valstybių kongresmanas, Užsiė
mė gali tik Vakarų aiški ir tvir j nių Reikalų komisijos narys A.
ta politika, atremta tautų ap
sisprendimo vykdymu Centro ir 
Rytų Europoje. Albanijos, Bul- 
rijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, 
Vengrijos, Krikščionių Demokra 
tų Rytų Europos unijos, Sočia

I. Seldon, jr., “Women for Free- 
dom” sąjūdžio pirmininkė G. 
Fitch ir Tarptautinės Žmogaus 
Teisių lygos pirm. R. Baldwin.

Rugsėjo 18 d. 2:30 p.p., kai 
New Yorko Pirmąja avė. JT

listų Rytų Europos unijos Li-1 ^legatai traukė į savo naujo
sios sesijos pirmą posėdį, prie
šais Jungtinių Tautų rūmus į-

beralų ir Valstiečių Tarptauti
nių sąjungų atstovai Lietuvos
delegacijos pateiktą pranešimą ! E^°F_T._TT
paryškino ir sutvirtino.

Seimas taip pat priėmė pro
testą prieš Estijos, Latvijos, 
Lietuvos suvereninių teisių už
grobimą ir prieš Albanijos, Bul 
garijos, Čekoslovakijos, Lenki
jos, Rumunijos, Vengrijos at
stovavimo Jungtinėse Tautose 
falsifikatą. Tuo klausimu pasi-

3. Rezoliucijos Jungtinėms sakė Lietuvos delegacijos na-
Tautoms dėl sovietinio koloniz- 
mo ir tautų apsisprendimo vyk
dymo Centro ir Rytų Europoje 
projektas.

4. Pareiškimo Berlyno gyven
tojams projektas.

Savo žodyje seimui Sidzikaus
kas, priminęs neseniai Valsty
bės departamento aukšto parei
gūno pareiškimą ir jo komen
tarus New York Times dienraš
tyje, kad JAV “laipsniškomis 
priemonėmis mėgina sukurti 
glaudesnius ryšius su sovietinio 
bloko kraštais Rytų Europo
je”, plėsdamos ir aktyvindamos 
normalų santykiavimą, pasisa
kė griežtai prieš tokią “praei
nančio patogumo” politiką.

4 “Mano pranešimo tikslas”, — 
pabrėžė Sidzikauskas, — “yra 
parodyti nepaneigiamais fak
tais, kad kai kieno mūsų kraš
tams taikoma vadinama ‘laips
niškos evoliucijos ir liberalė ji- 
mo’ teorija yra ne kas kita, 
kaip apgauli iliuzija.”

Sidzikausko pranešimas tarp 
ko kita konstatuoja:
- 1. Belaisvių tautų sovietizavi- 
mas nepaliaujamai kietėja.

2. Ūkininkų vergija nuolat 
sunkėja.

3. Antireliginis karingumas 
vis smarkėja.

4. Sovietinės imperijos mo-
r ’ ■.

KALENDORIUS
Rugsėjo 22 d.: šv. Tomas Vi- 

lanov; metų ketvirtis.
Rugsėjo 23 d.: 15 sekm. po

Sekminių, šv. Teklė, Kernius. 
Rugsėjo 24 d.: Švč. Marijos

belaisvių ir nusidėjėlių užtarė
jos, Juodis.

ORAS
Oro biuras praneša; Crica- 

goje ir jos apylinkėje šiandien
— apie 70 laipsnių; rytoj — 
dalinai apsiniaukę, vėsiau.

) Saulė teka 6:38, leidžias 6:50.

rys dr. A. Trimakas ir bulga
ras D. Petkoff.

tų seimo narių — valstybių vė
liavų pakėlimo apeigos. Gro
jant atitinkamos tautos himną, 
viena po kitos kilo seimą su
darančių devynių valstybių vė
liavos. Jos kilo tik iki pusės 
stiebo, iškalbingai bylodamos 
antroj gatvės pusėj J. T. kieme 
išsirikiavusioms J. T. narių vė
liavoms apie sovietų imperializ
mo aukas.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Prancūzijos prezidentas komunistinėje Kinijoje uždaryti

Charles d© Gaulle spalio 21 d. 
ar spalio 28 d. kreipsis į tautą, 
kad prezidentai būtų renkami 
visų žmonių, galinčių balsuoti.

— Puerto Rice sulaikytas Ku
bos 120,000 maišų cukraus, 
$800,000 vertės, vežamas bri
tų laivo į Sovietų Sąjungą.

— Alžirija ketvirtadienį iš
rinko vicepremjero Ben Bellos 
sąrašo 196 kandidatus į alžirie
čių parlamentą.

— Ar uždaromi Sovietų kon
sulatai raudonojoje Kinijoje? 
Komunistas diplomatas Mask-

Sovietų konsulatai, nes kinai 
užsirūstinę dėl Sovietų Sąjun
gos draugiškumo su Jugoslavi
ja.

Bolivijos1 vadas atvyko 
j Caracasę

CARACAS, Venecuelą. — Dr. 
Victor Paz Estenssorio, Boli
vijos prezidentas, atvyko rug
sėjo 19 dieną į Caracasą šešiom 
dienom oficialaus vizito. Jis yra
lydimas savo žmonos ir dvyli- 

voje vakar pranešė, kad įsakyta kos pareigūnų.

Saugo sukilėlių centrą — Kareiviai, apsiginklavę kulkosvaidžiais, ir tankas saugo de Mayo karinę 
stovyklą, centrą sukilėlių prieš Argentinos prezidento vyriausybę Jose M. Guido. Ši stovykla yra 
netoli Buenos Aires. Susikirtimas įvykęs dėl paleidimo trijų aukštų armijos karių. (UPI)

ARGENTINOS PREZIDENTAS GUIDO 
PASKELBĖ PALIAUBAS

Pasitraukė ministeriu kabinetas
BUENOS AIRES, Argentina, dviejų aukštų armijos karių — 

- Prezidentas Jose Maria Gui- generolo Juan Lorio, vyr. vado, 
do vakar paskelbė paliaubas\ ir generolo Bernardino Labay-

7 IŠLIKO GYVI 

NUMUŠUS

LĖKTUVĄ
ELIZABETHVILLE, Kongas. 

— žvalgai pilotai vakar surado 
sudegusio Jungtinių Tautų lėk
tuvo skeveldras, kuris buvęs nu 
muštas šiaurinėje Katangoje. 
Lėktuve buvo 10 švedų pareigu 
nų.

Stokholme švedų gynybos mi 
nisterija pareiškė, kad septyni 
iš dešimties buvo rasti gyvi, 
keturi jų nesužeisti ir kiti 3 yra 
sužeisti. Vėliau pranešta, jog 
jie yra sužeisti kulkų. Vienas 
rastas negyvas.

Katangos provincijos prezi
dentas teigia, kad tai centro 
Kongo vyriausybės kareivių dar 
bas.

Lėktuvų liekanos rastos ne
toli Kihumba miestelio, palei 
Katangos ir Kasai provincijų 
pasienį.

Ieško pabėgusių 
kalinių

Argentinoje ir pašalino tris ka
rinius vadus, apkaltintus armi
jos sukilėlių, jog jie bandą įves
ti karinę diktatūrą
rių kabinetas atsistatydino, duo 
damas jam laisvas rankas.

Momentui, atrodo, generolas 
Juan Carlos Ongania, sukilėlių 
vadas, pareikalavęs grąžinti de
mokratinę valdžią, yra laimė
jęs. Tačiau neaišku, ar jo prie
šai armijoje taikiai nusilenks.

Pasak pranešimų, kova vy
kusi šios sostinės šiaurėje ir 
pietuose, prezidentui paskelbus 
paliaubas. Generolai ir ministe- 
riai turėjo posėdį

Sukilėlių vadas — Gen. Juan Buvo pašalintas karo sekre- 
C. Ongania, vadas Argentinos ar- j torius gen. Jose Cornejo Sara- 
mijos dalinių, pasipriešinusių prieš
trijų aukštų karininkų atleidimą 
iš pareigų, stovi savo Campo de 
Mayo įstaigoje, pasitaręs su bičiu
liais karininkais. Jis pareikalavo 
pakeisti armijos vadą, štabo vir
šininką ir paskelbti demokratinius 
rinitams, kad būtų baigta politinė 
krize. Sakoma, kad sukilėliai su
tikę tartis su vyriausybe. (UPI)

via, ir komunikatas sako, kad 
bus priimtas atsistatydinimas

ru, štabo viršininko. Vakar jie 
turėję įteikti atsistatydinimo 
raštus.

JPrezidentas Guldo taipgi vai- 
do karo sekretoriaus įstaigą.

Pasak prezidento rūmų-komu 
nikato, “karinė padėtis yra nor 
mali”. Kariniams daliniams įsa
kyta grįžti į savo stovyklas.

— Ar Argentinos prezidentas 
Guido pasitraukė? Vakar po pie 
tų radijas pranešė, jog argenti
niečių prezidentas ketina pasi
traukti, negalėdamas sutaikinti 
generolų.

— Argentinos prezidentas Gui 
do, besiginčijant aukštiems ka
riškiams, apalpęs ir dabar esąs 
gydytojo priežiūroje. Kai ku
riose Buenos Aires miesto da
lyse vykstančios kovos armijos 
frakcijų.

LEOPOLDVILLE, Kongas. 
— Kongiečių policija ieško 250 
kalinių, pabėgusių iš Makala ka 
Įėjimo Leopoldvillėje, bet negali 
surasti. Kaliniai pabėgo praėju-

Jugoslavai atsikirto 
Kinams

BELGRADAS, Jugoslavija. 
.— Belgrado laikraščiai rugsėjo 
19 dieną atsikirto prieš Kinijos 
komunistų užsipuolimus ir gy
rė pagerėjusius santykius su 
Sovietų Sąjunga.

Jugoslavų komunistų laikraš
tis “Borba” Peipingo dienrašty
je “Jenmin Jih Pao” tilpusį 
prieš jugoslavišką straipsnį api
būdino “šiurkščių įžeidimų san
dėliu prieš mūsų kraštą ir pre
zidentą Tito”.

PRADĖTA JUNGTINIU TAUTU SESIJA
O. LABANAUSKAITĖ, 

mūsų korespondentė Jungi. Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Pa 
gerbdamos mirusius, išsirinkda- 
mos sesijos vadovybę ir papil- 
dydamos savo eiles naujais na
riais Jungtinės Tautos rugsėjo 
18 d. pradėjo savo generalinės 
asamblėjos 17-ją sesiją.

Sesijos atidarymo išvakarė
se buvo pagerbtas buvęs gen. 
sekretorius Dag Hammarskjold 
ir jo bendradarbiai, kartu su 
juo žuvę lėktuvo katastrofoje 
1961 m. rugsėjo 18 d. Šiaurės 
Rodezijoje, Afrikoje, skrisdami 
derėtis dėl paliaubų su Katan
gos atstovais.

Iškilmės vyko trijose vietose: 
Jungtinių Tautų būstinėje New 
Yorke, Jungtinių Tautų Euro
pos būstinėje Genevoje ir Kon
go sostinėje.

J. Tautų būstinėje New Yor
ke ant susikaupimo kambario

sienos pritvirtinta paminklinė 
bronzinė lenta su atitinkamu į- 
rašu, dalyvaujant diplomatams 
ir J. Tautų pareigūnams. Daly
vavo ir Sovietų atstovas, nors 
buvo manyta kitaip, kadangi 
Sovietų Sąjunga nuo 1961 m. 
vasario 14 d. Dago Hammarsk-

Kitos iškilmės vyko Šveicari
jos Genevoje, kur buv. Tautų 
Sąjungos rūmuose dirbą J. Tau
tų pareigūnai pasodino beržą 
Dago Hammarskjold atminimui 
ir garbei. Tai būsiąs simbolinis 
taikos beržas, primenąs praei
viams, kad ne tik karas, bet ir

Adlai Stevenson, JAV ambasa
dorius Jungtinėse Tautose, pasakė 
ketvirtadienį šioje tarptautinė
je organizacijoje politinę kalbą, 
trumpai priminė šį dalyką: “Ku
bos vyriausybė, gelbstint moraliai 
ir materialiai iš lauko, atlieka 
subversyvinę ir plūdimo agitaciją 
prieš savo kaimynus vakarų pus
rutulyje”. (UPI)

KAS PAGROBĖ RAKETŲ EKSPERTĄ?
Izraelitai kaltina egiptiečius, o šie pastarieji 

Izraelio agentus

jol nebepripažino Jungtinių Tau j kova už taiką taikingomis prie-
tų gen. sekretoriumi, kadangi 
jai nepatiko jo elgsena tvar
kant Kongo klausimą. Žodį ta
rė gen. sekretoriaus pareigas 
einąs U Thant, pavadindamas 
velionį Hammarskjold taikos 
karžygiu, kuris ir rizikingus žy
gius laikęs savo pareigų dalimi, 
nes manęs, jog Jungt. Tautos 
turi būti su iniciatyva ir akty
vios. Jis žuvo Kongo misijos 
neįvykdęs. Kiti po jo bando, 
irgi nesėkmingai, tačiau tas tiks 
las turėtų būti pasiektas.

monėmis pareikalauja fizinių au 
kų.

Mases žmonių sutraukusios iš
kilmės vyko Kongo sostinėje 
Leopoldvillėje, dalyvaujant sv.e 
timų valstybių diplomatams, J. ’ 
Tautų pareigūnams bei kariams 
ir Kongo vyriausybei bei ka
riuomenei. Už taiką Konge ik
šiol yra žuvęs Dag Hammarsk
jold, 17 su juo kartu buvusių 
J. Tautų pareigūnų ir 191 ka
rys. Jie visi ir buvo pagerbti 
kalbomis, religinėmis apeigomis

TEL AVIV, Izraelis. — Laik
raštis “Haboker” rugsėjo 19 d. 
pranešė, kad dr. H. Krugą, Va
karų Vokietijos raketų eksper
tą, dingusį Miunchene rugsėjo 
11 dieną, pagrobę egiptiečiai 
agentai, norėdami paskutinę mi 
nutę sutrukdyti “biznį” su Iz
raelio bendrove (koncernu).

Pasak laikraščio pranešimo, 
Izraelis pasisiūlė pirkti dr. Kra
go prekybinę bendrovę Stutt
garte, kuri pristatydavusi Jung 
tinių Arabų Respublikai sviedi
nių (raketų) dalis. Dr. Kragui, 
49 metų, buvusiam Stuttgarto 
tyrinėjimų sprausminių lėktu
vų varomosios jėgos instituto 
vedėjui, dingus prieš dešimt die
nų, jo žmona pareiškė: “Mano 
vyras buvo pagrobtas”.

įsakė pagrobti visus mokslinin
kus, gaminančius raketas, lėk
tuvus ar atominius ginklus Jung 
tinei Arabų Respublikai arba 
bendradarbiaujančius šiuose pro 
jektuose.

TV iš Vatikano
VATIKANAS. — Visuotinio 

Bažnyčios susirinkimo atidaro
masis posėdis Šv. Petro bazili
koje spalio 11 dieną bus trans
liuojamas į Jungtines Amerikos 
Valstybes Telstar satelito keliu.

ir kariniu paradu. Prieš iškilmes 
stadione, sostinės pakraštyje, 
buvo atiduotas naudojimui nau 
jas tiltas per Basoko upę. Jis 
pastatytas su J. Tautų pagalba 
ir pavadintas Dago Hammarsk
jold vardu.

(Nukelta į 4 pusi.)

“Haboker” pareiškė, jog dr. 
kompanija neseniai ta

rėsi su Izraelio bendrove per
imti verslą ir jo štabą.,

Egiptiečių atsakymas
KAIRAS. — Pro vyriausybi

nis laikraštis “Al Akhibar” pa
reiškė, jog izraelitų žvalgyba

Krago

12-tas rusų atomo
išsprogdinimas

UPPSALA, Švedija. — Sov. 
Sąjunga vakar išsprogdino de
vynių megatonų attominę bom
bą virš Novaja Zemlia. Tai pra
nešė Uppsala Seismologijos in
stitutas.

Sovietų Sąjunga vakar įvyk
dė dvyliktąjį sprogdinimą, pra
dėjus bandymų seriją rugpiū
čio 5 d.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS VYČIAI

Veikli Naujosios Anglijos vy
čių pirminiiikė B. Kavadas iš
rinkta centro valdybos rašti
ninke.

Apskrities vyčiai uoliai rašo 
laiškus Lietuvos laisvės reika
lu žymiesiems Amerikos politi
koje asmenims. Vyčiai liūdi, ne
tekę savo garbingo globėjo 
prel. Prano Strakausko.

Brocktono vyčių I-sios kuo
pos valdyba sudaro šie asme
nys: dvasios vadas kun. A. 
Kneizys, pirm. Vladas Wisiots- 
ky, vice-pirm. Sylvia Shukis, į 
rašt. Sandra Littlefield.

Spalio mėn. 1 d. vysk. V. 
Brizgys išvyks į Romą daly
vauti visuotiniame Bažnyčios 
susirinkime. Vyčiai prašo gany
tojui Viešpaties palaimos, i

103 kuopos rašt. Birutė Pau
lauskaitė pradėjo slaugės stu
dijas. Bostono kuopos vytė pa 
nelė Razvadauskaitė yra aukš
tesnės mokyklos mokytoja ir 
kartu ruošiasi magistro laips
niui.

Naujosios Anglijos rudeninis 
vyčių seimelis vyks rugsėjo 
mėn. 30 d. Petersone, N. J., Šv. 
Kazimiero parap. salėj. Pradžia 
3 v. p. p.

Vyčių dvasios vadas kun. M. 
Tamulevičius paskirtas Aušros 
Vartų parapijos administrato
rium. Garbingas vyčių organi- 
zac. pirmūn.-rėm. prel. Vasys 
dėl sveikatos pasitraukė iš akt. 
veiklos ir parapijos adnfnistra- 
cijos. Tegu Viešpats prailgina 
jo gyvenimo dienas.

Providence vyčių kuopos dva
sios vadas ir šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. Jonas 
Vaitekūnas, sustiprėjęs šv. Juo
zapo ligoninėj, sugrįžo prie se
nų pareigų.

Apskritis sveikina parapijos 
kleboną kun. Narbutą, vyčių 
dvasios vadą kun. Klimą, 27-tos 
kuopos narius ir visus parapie- 
čius lietuviškos - katalikiškos 
parapijos auksinio jubiliejaus 
proga.

Jonas A. Stoškus

CLEVELAND, OHIO

SENJORŲ VYČIŲ IŠVYKA IR 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 9 d. vyčiai senjorai 
turėjo susirinkimą Jono ir Onos 
Mikelickių ūkyje, apie 39 my
lių nuo Clev. Graži rudens die
na leido beveik visiems nariams 
atvykti ir dalyvauti pasitari
muose, kuriems pirmininkavo 
A. Mačiokas, o raštininkavo 
Jurgis Kuzas. Apie įvykusio 
metinio vyčių seimo darbus 
pranešėjo Karklienė. Pranešėja 
priminė, sekdama seimo nutari
mą, labai svarbų jaunamcčiu 
vyčių organizavimo reikalą, šis 
darbas nėra lengvas, tačiau 
vytė Elena (Saulytė rankų ne
nuleidžia ir tikisi surinkti gau
sų jaunųjų būrį po vyčių vėlia
va.

Spalio 7 d. Clev. įvyks L. Vy

čių apskrities seimelis Manger 
viešbutije.

Susirinkimui pasibaigus, da
lyviai buvo gražiai pavaišinti. 
Šių vaišių didžiosios kaltminkės 
— vytė Ona Mikelickienė ir vy
tė Ag. Nav'ckienė. Senjorai 

i nuoširdžiai dėkoja mieliems šei 
mininkams. Senelis

A. A. ELENA KUZIENĖ
Rugsėjo 13 d., 4 vai. vak., su 

šiuo pasauliu atsiskyrė a. a. 
Elena Kuzienė, Clevelando lie
tuvių ilgamečio veikėjo Jurgio 
Kuzo žmona. Sirgo cukrine liga. 
A. a. Elena Kuzienė-Simonaitė 
buvo čia gimusi ir augusi, ta
čiau puikiai naudojo savo tėve
lių kalbą. Atvykusi į Clevelan
dą, 1923 m. iš Christophor, III., 
įsirašė į vyčius, kuriuose daug 
yra dirbusi. Dalyvavo ir šv. 
Jurgio parap. chore. Sukūrė

Hartford, Conn.
Iškilmingai pradėti mokslo 

metai
Hartfordo šeštadieninėje Li

tuanistinėje mokykloje šiais 
mokslo metais mokyklos atida
rymas įvyko daug iškilmingiau, 
negu anksčiau. Mat, mokslo 
pradžia, tai yra rugsėjo 15 d., 
sutapo su prel. Jono Amboto 
50 metų jo klebonavimo lietu
vių parapijoje Hartforde jubi- 
lėjumi.

Rugsėjo 15 d. 9 vai., rytą vi
si šeštadieninės lituanistinės mo 
kyklos mokiniai, mokytojai ir 
dauguma mokinių tėvų susirin
ko į Šv. Trejybės lietuvių baž
nyčią, išklausyti šv. mišių, ku
rias atnašavo ir pamokslą pa-

j ;akė kun. Br. Benesevičius.
Po pamaldų visi mokiniai, tė- 

j vai ir mokytojai nuvyko į pa
rapijos salę pasveikinti prel. 
Jono Amboto jo 50 metų jubi
lėjaus proga. Sveikinimo kalbą 

| pasakė tėvų komiteto pirm. An
tanas Ustjanauskas, po to mo- 

; kine Ustjanauskaitė įteikė pre
latui kuklią dovanėlę ir pasa
kė gražią kalbą.

Prelatas padėkojo už dova
nėlę ir nušvietė mokyklos kūri
mosi istoriją. Esą, kai 1924 me 
tais buvo įsteigta lietuvių pa
rapijos mokykla, tada lietuvių 
mokinių buvę du šimtai. Dabar 
gi likę lietuviukų gal tik de
šimt. Aukštesnioji mokykla y- 
ra išleidusi 12 laidų ir dar bus 
2 laidos. Vadinasi, už dviejų me 
tų lietuvių parapijoje aukštes
nioji mokykla turi užsidaryti, 
nes Hartforde pastatytos trys

didžiulės moderniškos .katalikų 
aukštesniosios mokyklos. Tad, 
klasių laisvų yra ir liepė jomis ' 
naudotis šeštadieninės mokyk
los pamokoms.

Sekmadienį gi, po 10 vai. pa
maldų, įvyko gausus šeštadieni
nės lituanistinės mokyklos mo
kinių tėvų susirinkimas. Ap
svarstyta daug svarbių reikalų, 
ir išrinktas naujas tėvų komi
tetas: K. Mikalauskas — pirm., 
Aleksandravičienė — sekr., Pil 
velienė — ižd. ir nariais liko 
Z. Dapkienė ir A. Ustjanaus
kas. Daug ginčytasi dėl mokyk 
los dienos pakeitimo. Kai kas 
siūlė lietuvių k. pamokas per
kelti iš šeštadienio į penktadie
nio vakarą. Bet tai būtų nesą
monė su mažais vaikais po die
ninės mokyklos darbo, vėl vaka
re dar tris valandas juos var
ginti. Pasilikta prie senos tvar
kos pamokas turėti šeštadie-j 

niais dienos metu.

Mokinių šiais mokslo metais 
bus tiek pat, kiek ir pernai — 
apie 40. Manoma turėti keturis 
mokytojus, nes yra šeši sky
riai, o juose susidaro ir atskirų 
grupių. Pernai buvo 3 mokyto
jai. J. B-tas

Homestead, Pa.
Misijos lietuviu kalba

Misijos ir 40 vai. atlaidai pra 
ėjo. Jie buvo vedami vien tik 
lietuvių kalba, kas pas mus ne 
buvo daroma jau apie 20 metų. 
Gaila, daug lietuvių, kurie ge
rai supranta lietuviškai, misi
jom nepasinaudojo.

Pereitą žiemą Misijos buvo 
vedamos vien tik anglų kalba, 
bet irgi lietuvių nepatraukė.

— A. a. Andrius Litvinavi- 
čius (Leech), buvęs parapijos 
choro narys, neseniai mirė.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 5 
8:30 — 5:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00.
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geninėje. Yra parapijos komite
to narys. Linkime greito pas
veikimo. A. Ž.

Philadelphia, Pa.
BALFO SUSIRINKIMAS

įvyks Balfo 52 kp. visuotinis 
j susirinkimas. Po susirinkimo 
(bus kavutė, o vienas laimingas 
svečias’ gaus įėjimo dovaną.H ' .

Visį lietuviai kviečiami gau-
! šiai šiame susirinkime dalyvau

j Rugsėjo 23 d., sekmadienį, 4 
Augustas Zubkus sužeistas vai. po p. Lietuvių Banko pa

talpose, 202 North Broad Str.,automobilio guli Homestead li-

ti. Valdyba

Perskaitę “Draugą", duoki
te jj kitiems pasiskaityti.

šeimos židinį su Jurgiu Kupu, 
taip pat vyčiu veikėju, ir išau
gino ir išmokslino sūnų Jurgį 
ir dukterį Eleną. A. a. Elena 
palaidota Kalvarijos kapinėse. 
Ilsėkis ,geroji lietuve ir motina, 
ramybėje. Pavyzdingas tavo 
nužygiuotas gyvenimo kelias.

VYČIŲ PARENGIMAS 
NEWARKE

j Lietuvos Vyčių 29 sk. Newar- 
ke, N. J., rugsėjo 29 d. Šv. 
Jurgio salėje, 180 New York 

į Avė., ruošia banketą. Durys 
atidaromos 7 v. v., vakarienė 
8 v. v. Visi kviečiami šioje pra- 

įmogoje dalyvauti. Vakarui va
dovauja J. Remeika, pavaduo
tojas Christina Korbet.

F. V.

Chicagos miesto 125 m. sukakties minėjimo proga veikliai dirbusi parodos rengime lietuvių grupė. 
Iš k. į d. sėdi: Dalia Indrcikaitė. Rita Gorb; stovi: Wąlter Tekslinder, Frank Švelnis, Eleonor Laurin 
ir prof. Balys Vitkus. V. Noreikos nuotr.

MOVI
Apdraustas perkraustymas iš 

Įvairių atstumų
A VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė 
Te! FRontier 6-1882

F 0 S T E R HOMES W A N T E D
For children ages 3 to 17. Served by štate child care agency. 

Children are from broken homes and reųuire special understanding 
and help.

Families interested are urged to contact agency for Informa
tion. Board. clothing and medical expenses paid. Write or Plūde:

HOME FINDING ILLINOIS DIVISION OF CHILDREN
160 North LaSalle St., Room 1500. FI 6-2000 — Ext. 644

the greatest 2-pant 
wool suit value in the eonntry

400 XP

vyrai — apziurekit bet kur, lygmkit su bet kuo — jūs sutiksite, 
kad elegantiškai išvaizdai nuosaikiomis kainomis, mūsų garsūs 
CRANDON 400 XP yra geriausia kostiumų vertybė šiandien 
Chicagoje. Gražios pilnai vilnonės medžiagos naujausių rudens 
spalvų ir raštų ... aukštos kokybės pasiuvimo... plūs dvi poros 
kelnių dvigubai ilgesniam nešiojimui. Dydžiai reg. 34—50; 
trumpi 35—44; ilgi 36—50; stambūs reg. 39-—52; Stambūs trumpi 
39—46; ekstra trumpi 35—42 ; ekstra ilgi 38—50.' Atsilankykite 
dabar, kai pasirinkimas yra toks didelis. Nemokamai pataisymai 
— jokio primokėjimo perkant mėnesiniu planu. Sutaupykit $20 
iki $24.50 dabar!

Natūralių pečių su liemene stilius (neparodyta)

Tos pačios garsios CRANDON 400 XP 
vilnonės medžiagos jūsų prašomo stiliaus 
natūralių pečių švarkas, liemenė, ir dvi poros 
kelnių. Reg. 34-46; trumpi 35-44; ilgi 
36-4 6; ekstra ilgi 38-46.

Atidarą pirmadienį ir ketvirtadienį vakare miesto 
centre — State ir Monroe, pietuose — 6638 S. Halsted



. Klaidingos prielaidos —>

PAVOJINGOS IŠVADOS
KRISTAUS BAŽNYČIA - TAUTŲ ŠVIESA

Šv. Tėvo Jono XXIII radijo kalba, pasakyta rūgs. 11d. prieš visuotinį Bažnyčios susirinkimą
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Braižytojai žino, kad ir ma
žas linijos nukrypimas tolimes 
nėse išdavose yra kliūtis gauti 
reikiamą rezultatą. Jei tokia 
linija panaudojama statyboje, 
ji pasidaro pavojinga, nes krei
vas namas gali nugriūti. Ir juo 
didesnė statyba, — juo pavo
jingesni tokie nukrypimai. Tas 
pat yra ir filosofijoje, kur pra 
džioje pastatoma klaidinga prie 
la.’da, kuri išvadose gali būti 
pavojinga žmonių moralei, pa
saulėžiūrai ir gali pastūmėti 
juos pasirinkti klaidingą gy
venimo kelią. Iš netblimos pa
tirties žinome, kaip Nietzschės 
“antžmogis” tapo nacistine pa
baisa, naikinančia ištisas tau
tas, arba kaip marksistinė kla
sių kova išvirto į diktatūrą, pa 
dariusią daugelį tautų valsty
biniu kalėjimu.

Komunizmą mes pažįstame 
ne tik teoretiškai, bet ir sava 
patirtimi. Jo propagandoje 
mes, atrodo, turėtume sugebėti 
atskirti grūdus nuo pelų ir ne 
tik patys jo melą, klastą, 
skverbimąsi į svetimas tautas 
turėtume pažinti, bet ir būti 
akivaizdžiais liudininkais tiems, 
kurie jį tepažįsta tik iš spau
dos ir pasakojimų.

Tačiau laiko nuotolyje mes 
pradėjome prarasti tikrąjį ko
munizmo vaizdą ir apdengėme 
jį jo paties propagandos 'bur
bulais. Jau atsirado prielaida, 
ne vieną nuvedusi komunizmo 
propagandos tarnybon, jog 'ko
munizmas jau yra tiek pasi
keitęs, kad mes su juo galime 
bendradarbiauti. Pateisinimui 
dar skelbiama, kad toks bend
radarbiavimas yra tik tautos, 
likusios savo krašte, ir išeivi
jos, pradedančios prarasti sa
vo tautinį veidą, didesniam la
bui ir tarpusaviui rėmimui. 
Kad tai yra atidarymas durų 
komunizmo skverbimuisi į mū
sų eiles, pasirodys tik tolimes
nėse išvadose. To nereikės il
gai laukti, nes jau turime pa
vyzdžių, kurie, pasirėmę klai
dinga prielaida, atsidūrė ko
munizmo gynėjų eilėse. Jie tei
sina ir gina beveik viską, ką 
okupantas daro, užmiršdami 
savo tautos nelaisvę, jos vai
kų kančias ir vergiją.

¥
Kai komunizmas pralaužė iš

eivijos atsparumo sieną, jo pro 
paganda eina dar toliau. Ant 
sambūvio meškerės pagavę vie 
ną kitą žuvelę, išskyrę jas iš 
bendruomenės, kovojančios už 
savo krašto laisvę, sutelktinės 
veiklos, jie mėgina sau palenk
ti mūsų menines ar sporto pa
jėgas. Siūlymai atsiųsti meni
nius ar sportinius vienetus iš 
pavergtosios Lietuvos ir ten 
įsileisti mūsuosius gražiai ir 
jautriai skamba tėvynės išsi
ilgusiose sąmonėse. Tas siū
lymas jau rado atgarsių net 
mūsų kultūrininkų ir visuome
nininkų eilėse. Jei dar niekas 
jokių sutarčių ir nepadarė, tai, 
nuolat raginami, nuolat naujų 
argumentų įtaigojami, net 
Washingtono politinių sluoks
nių skatinami, jau ne vienas 
galvoja bent mėginti ieškoti 
pateisinimų ir atsiremti tokiais 
principais, kurie būtų verti 
šios aukos.

Ir vėl tų pačių propagandi
ninkų yra mesta ir mūsų a- 
vantiūristų ar neapdairių ide

'r

Spaudoje ir gyvenime

“EGLUTE” IR JOS LEIDĖJŲ RŪPESČIAI
Jau vasaros atostogos pasibai

gė, ir vėl paštas atnešė eilinį, 
rugsėjo mėnesio, numerį. Kaip 
kiekvienas “Eglutės” numeris, ir 
šis yra spalvotas, skoningai su
rinktas ir rūpestingai suredaguo
tas. Net vaikams, nemokantiems 
skaityti, jis yra patrauklus, ypač 
kada mamytė gali paskaityti ja
me įdomias pasakėles bei eilėraš
čius ir parodyti jiems gražių pa
veikslėlių. O kiek dar įdomių daly
kų gali surasti vaikai, kurie pa
tys skaito. Jiems nurodyti visokie 
žaidimai, galvosūkiai, rankdarbiai, 
be to, čia. daug galima išgirsti apie 
savo tėvų protėvių tėvynę Lietuvą. 
O ką čia kalbėti apie vaikus, kurie

alistų priimta prielaida, kad 
mes turime 'bendrauti su tau
ta, nors ji yra ir komunizmo 
vergijoje. Patikslinimui dar pri 
dedama, kad mes turime tau
tą jos vergijoje stiprinti, jai 
parodyti savo laimėjimus.

Tačiau čia jau ne meškerė, 
ant kurios tik paskiros žuvelės 
gaudomos, o tikras bučius ar 
net tinklas, kuriuo mėginama 
sugauti iš karto didesnius bū
rius mūsų iškilesniųjų meninin 
,ų sportininkų ir kultūrinin

kų. : u tauta mes bendrauja
me laiškais ir siuntiniais, stip
rindami juos moraliai ir ma
terialiai. Bet bendravimas su 
tauta per tarpininką yra ly
gu bendradarbiavimui su ka
lėjimų viršininkais ir sargais 
ir kartu padėjimas jiems dar 
labiau užversti vergijos pan
čius. Toks bendradarbiavimas 
nėra tautos stiprinimas, bet 
jos idealų išdavimas ir savo 
kovos eilių įlaužimas. Nerei
kia būti net pranašu pamatyti 
okupanto norą — dalį mūsų 
kultūrininkų izoliuoti iš išeivi
jos visuomenės ir juos nutil
dyti. Nieko daugiau jis ir ne
siekia, kaip mus išsklaidyti ir 
padaryti neveiksmingais prieš- 
komunistinėje kovoje.

Klaidingas ir pavojingas y- i 
ra jau pats sambūvio su ko
munistais galimybių svarsty
mas. Nuolatiniai įtaigojimai, 
kad su Stalino mirtimi pasi
baigė komunizmo vergija, kad 
komunizmas pasikeitė, nepa
sako nieko naujo. Juk ir Stali
no valdymo laikais buvo skel
biama, kad žudymai ir perse
kiojimai tebuvo tik revoliuci
jos pradžioje. Ne Stalinas ar 
Chruščiovas yra kalti dėl pilnų 
kalėjimų, mirties stovyklų, re
ligijos persekiojimų, sąžinės 
prievartavimų, ibet pati komu
nistinė sistema, jos utopinė 
prielaida, kurios išvadas mes 
regime dabartyje. Dėlto kal
bėti apie komunizmą mes tu
rime ne tik teisę, bet ir parei
gą, kaip uždarytų lūpų atsto
vai ir didžiosios skriaudos liu
dininkai.

Lietuvių visuomenė nėra dar 
taip susmulkėjusi, kad leistų
si save meškerioti ant to bend
radarbiavimo masalo, kurį lai
ko Kremliaus rankos. Mes dar 
nesame taip užmiršę savo tau
tos kančių, kad galėtume leis
tis tokiai pavojingai praban
gai — prarasti savo geriau
sius menininkus, kultūrininkus 
ar visuomenininkus. Jie turi 
likti mūsų tarpe ir savo suge
bėjimais tarnauti lietuvių tau
tos daliai, esančiai svetimuo
se kraštuose.

Ne mes atkovosime Lietuvai 
laisvę, bet tie, kurie yra likę 
tenai, bet mes tą kovą turime 
pratęsti laisvajam pasauly, 
kad per mūsų lūpas aidėtų pa
vergtos tautos skundas ir pri
mintų žmonijai laisvės pras
mę bei jos vertę. Jei šią parei
gą atliksime vieningai ir stip
riai, mes savo tikslą' pasieksi
me, nes parodysime tikrąjį ko
munizmo veidą. Tik tuo mes 
galime įprasminti savo pasi
traukimą iš krašto ir prisidėti 
prie tautos laisvės atgavimo 
ir žmonijos apsaugojimo nuo 
komunizmo pančių. Pr. Gr.

patys joje dalyvauja su savo kūry
ba bei paveikslėliais.

Ir štai “Drauge” tilpo žinutė, 
kad prenumeratorių skaičius ma
žėja, vadinasi, vėl “Eglutės” lei
dėjai yra susirūpinę, iš kur gauti 
lėšų laikraštėliui leisti; ir vėl at
siranda baimė, kad dėl lėšų stokos 
vienintelis ir taip naudingas vai
kams laikraštėlis sustos eiti. 

Reikėtų LB talkos 
Nejaugi Amerikos lietuvių ko- 

i lonija, galinti leisti enciklopediją, 
, Aleksandryną, romanus ir kitus 
i leidinius, neturės pinigų parem- 
• ti tokį būtiną ir nebrangų leidi
nį, laikraštėlį “Eglutę”.

(Nukelta į 4 psl.)

Pagal paskutinius pasiruošimus taip atrodys iškilmingieji II Vatikano visuotinio Bažnyčios susirinkimo posėdžiai Šv. Petro bazilikoje Romoje, dalyvaujant 
viso pasaulio vyskupams, vienuolijų generolams, abatams (2,800 su teise balsuoti dalyvių) ir kitų religijų stebėtojams.

Savo kalbos pradžioje Šv. Tė
vas Jonas XXIII suminėjo pasi
ilgimą šio didelio Bažnyčios į- 
vykio, kuris prasidės po vieno 
mėnesio. Vieningas trejų metų 
darbas, kurį atliko įvairių tau
tų ir kalbų rinktiniai asmenys, 
pateiks viso pasaulio vysku
pams, susirinkusiem į Vatikano 
baziliką, Kristaus mokslo loby
ną, kuris duoda šviesą jau 20 
šimtmečių Jo krauju atpirktai 
žmonijai. Šiam svarbiam įvy
kiui, anot šv. Tėvo, tinka V. 
Jėzaus žodžiai: “Pažvelkite aukš 
tyn ir pakelkite savo galvas, 
nes jūsų atpirkimas artėja” 
(Lk. 21,28).

Naujas šuolys aukštyn

Svarstant dvasinį pasiruošimą 
visuot. Bažnyčios susirinkimui, 
kuris netrukus prasidės, tinka 
Viešpaties kvietimas: “Žiūrėki
te į visus medžius, kai jie duoda 
iš savęs vaisių, jūs žinote arti 
esant vasarą... Taip pat jūs ži
nokite, kad Dievo karalystė ar
ti” (Lk. 21,29.31).

žodžiai “Dievo karalystė” duo 
da plačią ir aiškią visuot. Baž
nyčios sus-mo darbų išraišką. 
Dievo karalystė reiškia ir iš tik
rųjų yra Kristaus Bažnyčia: 
viena, šventa, katalikiška ir a- 
paštališka, kurią įsteigė Jėzus, 
Dievo Žodis tapęs Žmogumi, ją 
saugoja jau 20 šimtmečių, kaip 
ir šiandien dar ją gaivina savo 
buvimu bei savo malone, nuolat 
atnaujindamas nuostabius pra
eities reiškinius, kad amžių bė
gyje, nors ir sunkiais bei pai
niais keliais, daugintų jos dva
sines pergales. Tiesos pergales 
prieš melą, gėrio prieš blogį, 
meilės ir taikos prieš nesantai- 
kas ir priešybes.”

“Prieštaravimo ribos, — tęsė 
Šv. Tėvas, — gėris ir blogis pa
silieka ir bus ateityje, nes žmo
gus visuomet turi laisvę pasi
reikšti ir galimybę suklysti, bet 
Kristaus ir Jo Bažnyčios bus vi- 

1 suomet galutinė bei amžina per

gyvybingumą, tai yra, kiek Baž
nyčia susiduria su žmonių rei- 

' kalais bei reikalavimais, kurie 
vis labiau reiškiasi žemiškų gė
rybių branginimu bei jų pasi
tenkinimu, ji jaučia garbingą 
pareigą atkreipti dėmesį į at
sakomybę, tariant liturginiais 
Bažnyčios žodžiais: “taip perei
ti per laikines gėrybes, kad ne- 
pamestum amžinųjų” (III s. po 
Sekminių). Šv. Tėvas pabrėžė 
taip pat atsakomybės jausmą, 
kad krikščionys savo pavyzdžiu 
paskatintų kitus tapti krikščio
nimis.

Kristaus žodžiai “mokydami 
laikyti visa, ką tik esu jums 
įsakęs” atidaro duris išorinei 
ir apaštališkai Bažnyčios veik
lai. “Pasaulis yra reikalingas 
Kristaus, ir Bažnyčia privalo 
duoti Kristų pasauliui”, — kal
bėjo popiežius. “Pasaulis turi 
savo problemų, kurias išrišti 
ieško su dideliu susirupinimu”. 
Gi šis slegiantis susirūpinimas 
gali būti kliūtis tiesai skelbti 
ir malonei, kuri pašvenčia, veik
ti.

“žmogus ieško šeimyninės 
meilės namų židinyje; jis susi
rūpinęs kasdienine duona sau 
ir savo artimiems — žmonai ir 
vaikams; jis trokšta ir jaučia 
pareigą gyventi ramybėje savo 
tautos aplinkoj ir santykiuose 
su kitais pasaulyje; jis yra 
jautrus polėkiams patirti ir pa
kilti; godus savo laisvės; skai
tosi su teisėtais reikalavimais, 
kad geriau galėtų atlikti savo 
visuomenines pareigas”, — kal
bėjo popiežius.

Aktualios visuot. Bažnyčios 
sus-mo temos

Šv. Tėvas suminėjo, kad vi
sos šios svarbios {problemos la
bai rūpi Bažnyčiai. Ji atidžiai 
studijuoja, ir visuotinis susi
rinkimas aiškiai galės pateikti 
jų išrišimą, kuris tinka žmo
gaus vertybei ir krikščioniškam 
pašaukimui. Savo kalboje jis

galė kiekvienoje rinktinėje sielo
je ir kiekvienos tautos tauriose 
asmenybėse”.

Neišsenkąs vidinis 
gyvybingumas

Aukščiausias Bažnyčios Gany
tojas priminė velykinę žvakę, 
kaip simbolinį ženklą pavaizduo
ti Kristui ir Bažnyčiai. Velykų 
naktį giedamų žodžių Lumen 
Chiisti — Kristaus šviesa atgar- 
sys tebeskamba, ir V. Jėzaus 
Bažnyčia iš visų žemės dalių at
sako Beo gratias — Dėkui Die
vui. Iš tikrųjų, Kristaus šviesa 
— Bažnyčios šviesa — tautų 
šviesa.

“Kas gi tat yra visuot. Bažny
čios sus-mas, jei ne atsinaujini
mas, susitinkant su prisikėliusiu, 
garbingu ir nemirtingu V. Jė
zumi ir skleidžiant visai Bažny
čiai išganymą, džiaugsmą bei vi
sos žmonių giminės išaukštini
mą?” — klausė ir atsakė patsai 
popiežius. “Tikras džiaugsmas 
visuotinei Kristaus Bažnyčiai 
bus naujas visuotinis susirinki
mas.”

Apaštališkoji veikla

Visuot. sus-mo reikalas yra 
tąsa arba, geriau sakant, viso 
pasaulio, ypač modernaus pa
saulio, nauja energinga veikla 
vykdyti Viešpaties testamentą, 
kurį Jis iškilmingai paskelbė 
visam pasauliui: “Eikite tat ir 
mokykite visas tautas, krikšty
dami juos vardan Tėvo ir Sū
naus ir Šv. Dvasios ir mokydami 
juos laikyti visa, ką tik esu 
jums įsakęs” (Tt. 28,19—20).

Pagal vidinę santvarką Baž
nyčia savo gyvybingumu teikia 
visa savo vaikams, būtent ap
šviečiančio tikėjimo ir pašven- 
čiančios malonės turtus. Gi 
Kristaus aukščiau minėti- žo
džiai išreiškia Bažnyčios vyrau
jantį uždavinį, jos patarnavimo 
ir garbės titulus; gaivinti, mo
kyti ir melstis.

Žvelgiant į Bažnyčios išorinį

nurodė keletą pavyzdžių. Pa
grindinė visų tautų lygybė, pa
reiškiant savo teises ir pareigas 
visos žmonių giminės akivaiz
doje, Nepaliaujamas gynimas 
švento moterystės ryšio, kuris 
įpareigoja sutuoktinius jautriai 
ir kilniai meilei. Iš čia einąs 
vaikų gimdymas, svarstytinas 
socialinės atsakomybės rėmuo
se religiniu ir moraliniu atžvil
giu šiam gyvenimui ir amži
nybei.

Ideologijos, palankios religi
niam indiferentizmui ir neigian
čios Dievą bei antgamtinę tvar
ką, ideologijos, kurios neigia 
Dievo Apvaizdą istorijoj ir per
daug išaukština atskirą asme
nį, atpalaiduojant jį iš visuome
ninės atsakomybės, iš Bažny
čios turi išgirsti drąsų ir ener
gingą žodį, kaip jau išdėstyta 
svarbiame Mater et Magistru 
— Motina ir mokytoja doku
mente, primenant dviejų tūks
tančių metų krikščionybės pa
žiūras.

“Kitas šviesus taškas, — pa
reiškė; Šv. Tėvas, — atsilikusių 
kraštų akivaizdoje Bažnyčia pa
sirodo, kokia ji yra ir kokia 

i nori būti, būtent, visų Bažny
čia ir ypatingai vargšų Bažny
čia”.

Teisingumas ir taika

“Kiekvienas užgavimas ar pa
žeidimas V ir VI Dievo įsakymo, 
prasilenkimas su VII Dievo 
įsakymu, socialaus gyvenimo 
skurdas, kuris šaukiasi į dan
gų keršto, visa tai turi būti aiš
kiai priminta ir apgailėta. Kiek
vieno žmogaus pareiga, kiek
vieno krikščionio neatidėlioti
na pareiga svarstyti savo per
teklių pagal kito reikalą. Rei
kia gerai budėti, kad žemiškų 
gėrybių administravimas ir da
linimas išeitų visų naudon”, — 
sakė popiežius. — „Tai visa 
yra tikroj krikščionybėj glūdin
čios nuojautos paskleidimas.

Visa tai energingai patvirtina
ma”.

Religinė laisvė
Ką gi sakyti apie Bažnyčios 

ir valstybės santykius? Mes 
gyvename politiškai naujo pa
saulio akivaizdoje. “Viena pa
grindinė teisė, kurios Bažnyčia 
negali atsižadėti, tai religinė 
laisvė, kuri nėra tiktai kulto 
laisvė”, kalbėjo popiežius. “Ši
tą laisvę Bažnyčia savinasi, ją 
skelbia ir dėl jos nesiliauja ken
tėti daugely tautų baisias kan
čias”.

“Bažnyčia negali' atsisakyti 
šios laisvės, nes ji yra surišta 
su jos patarnavimu ir privalo 
ją įvykdyti. Šito patarnavimo 
nevartoja, kaip kokio papildy
mo, ką turėtų daryti kitos ins
tancijos, bet tai pagrindinis ir 
neatmainomas Dievo Apvaiz
dos reiškinys pastatyti žmogų 
į tiesos kelią. Tiesa ir laisvė 
yra pastato akmenys, ant ku
rių stovi žmonijos kultūra”, — 
pabrėžė popiežius.

Šv. Tėvas pareiškė, kad pir
mą kart istorijoj dalyvaus vi
suot. susirinkimo Tėvai iš įvai
rių tautų ir kiekvienas parodys 
savo išmintį bei patirtį užgy
dyti dviejų karų žaizdas. Baž
nyčia, visų motina, pakels sa
vo maldaujantį balsą už taiką. 
Suprantama, kad vis. sus-mas 
savo nutarimais bendradarbiąus 
taikos pergalei, kuri garantuo
ja visiems kilnų, teisingą ir nuo
pelningą žemišką gyvenimą.

Gražus gyvenimas visiems
“Vyskupai, Kristaus avidės 

ganytojai, iš visų po dangumi 
esančių tautų”, — kalbėjo po
piežius, — “patikslins taikos 
sąvoką ne tik negatyvioj jos iš
raiškoj — baisėtis ginkluotais 
kivirčais, bet labiau pozityviai 
išreikš taiką, kuri reikalauja 
iš kiekvieno žmogaus pažinti ir 
pastoviai praktikuoti savo pa
reigas : išlaikyti dvasinių ver-

(Nukelta į 4 psl.)
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Pradėta Jungtinių Tautų sesija
CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

REAL ESTATE

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomi JUOZAPAS RIMUTIS, 

kilęs iš Akmenės, ir jo vaikai Mar
celė ir Vladas. Taip pat jieškoma 
ONA SURVILIENĖ ir jos vaikai. 
Atsiliepti šiuo adresu: A. Kiudu-

Sykiu su Jungt. Tautomis ,as> 2627 S. Drake Avė., Chicago
v j • -r. . . 23, Minois.bruzda ir Pavergtosios Europos --------

Pirmasis J. Tautų posėdis Tautos. Su atitinkamomis iškil-  ---------------------- aTi<T~”"”*
praėjo darnioje nuotaikoje — mėmis prieš Jungtinių Tautų —------- -------------------------- -——
be šaltojo karo atgarsių. Po- būstinę jos iškėlė savo pusiau $11,300 už 2-jų butų mūrinį. 2
sėdį atidarė paskutiniosios se- stiebo nuleistas vėliavas ir pa- j po 4 kamb. Gazu apšild. Apylin-
sijos pirmininkas Mongi Slim, kabino naują įspūdingą plaka- ,ke^. 27-os ir St. st. Louis. Mo-
— . . . . . , , . , ; „ kesciai tik $125. Įmokėti $1,500.
lunisijos atstovas, dabar jau tą, vaizduojantį gėdos sieną Ber, gvoBODA, 3739 W. 26th St. 
Tunisijos užsienio reikalų mi- lyne, su spygliuotomis vielomis
nisteris, palinkėjęs, prancūziš- i virš ja ir vielose įsipainiojusias

(Atkelta iš 1 psl.)

LA 1-7038.

MARQUETTE PARKO CENTRE
2 hutu 7 metų mūras arti parko, ' mūrų, du butai — didelis ir mažas,

dideli modernūs kamb., alum. lan- labai gera vieta ir didelė klientūra, 
gai, garažas. $41,000. i Savininkas užaugino geimą, ir pada-

3 hutų mūras arti Maria High, rė atsargai pinigų.

► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦-♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦<
REAL ESTATE

Mūrinis 7 metų, 3 mieg.. kilimai, ’ Mūrinis 4 mieg., garažas, į rytus
garažas. Bargenas už $20,900

Mūrinis 1% a., 5 ir 4 viršuj su
dviem įėjimais. M. p. Tik .$21,900. 

Medinis 4 kamb., rūsys rad. šildy
mas gazu. M. p. $10,400.

nuo Western, $10,500.
Mūrinis 8 metų, 3 mieg., garažas,

įrengtas rūsys su baru ir baldais, 
M. parke, $22,700.

Murins naujas 2x5% su 3 mieg.,

kai tartame žodyje, sesijai vai
singų darbų. Jam vadovaujant, 
17-sios sesijos pirmininku iš
rinktas Pakistano atstovas Mu- 
hammad Zafrulla Khan, jau se
nyvas žmogus (g. 1893 m. va
kariniame Pakistane), pirmasis 
Pakistano užsienio reikalų mi
nisteris, vėliau Tarptautinio Tri
bunolo Hagoje narys, vėliausiai 
nuolatinis Pakistano atstovas 
prie J. Tautų. Daug kartų va
dovavo Pakistano delegacijai J. 
Tautų sesijose ir atstovavo sa
vo kraštą Saugumo Tarybai nag 
rinėjant Pakistano - Indijos gin 
čą dėl Kašmyro. Auklėtas An
glijos mokyklose Indijoje ir pa
čioje Anglijoje. Juristas, diplo
matas, teisinių veikalų rašyto
jas.

Savo žodį, pradėdamas pir
mininkauti, Zafrulla Khan taip 
užbaigė:

— Šiandien visos tautos gei
džia laisvės ir taikos santykiuo
se su kitomis tautomis. Jums 
patiekta darbotvarkė pilna klau 
simų, liečiančių laisvę, taiką, 
pažangą ir gerovę. Aš nuolan
kiai maldauju Dievą, kad duotų 
mums išminties, supratimo, to
lerancijos, kad taip tvarkytu
me darbus ir darytume nutari
mus, jog jie prisidėtų prie žmo

dvi rankas žmogaus, bandančio 
tą gėdos sieną perlipti ir lais
vėn pabėgti, šį kartą plakatu 
labai domisi praeiviai. Manyti- 
na, kad juo domisi ir J. Tautų 
nariai — vieni pyksta ir nervuo 
jasi, kiti neabejotinai patenkin
ti.

_D E M E S I O !

Attention, Property Ovvners!
W E STOP B C E

from DAMAGING 
GUTTERS and DOWNSPOUTS 

ELECTRIC HEATING CABLES
.. .installed in gutters and down 
spouts. Eliminates costly repairs 
and icing of porches and stairs. 
Low installation cost. Only pen- 
nies a day for operating costs.

Install Novv — Before Cold 
VVeather Starts!

SHAMROCK
ELECTRIC C'O.

1702 West Fosteir Avė.
Free Estimates — LO. 1-8888 

Licensed and Bonded

NAŠLIAMS — NAŠLĖMS 
Virš 30 m.

šokių klasės. Kiekviena pirmadieni 
S iki 10

TEBESĄ DOLAN SCHOOL 
7938 S. Halsted

Susitarus duodamos ir privačios 
pamokos

RA 3-9309 SO 8-2168

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Savininkas parduoda 2-jų aukš
tų mūr. namą su butu rūsy. Pri
einama kaina. 4320 S. Washtenaw 
Avė. Apžiūrėti galima tik susita
rus tel. LA 3-2675.

naujas gazu šildymas, garažas. 
$34,500.

Pajamų bungalovv, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū
ras, aukštas stogas, garažas, $18,800.

Moderni reziedneija 7 kamb. ant 
55 pėdiĮ loto prieš parką — tinka 
žmogui, kurs matė ir lygino gerus 
namus. $35,800.

Naujas gražus biznio mūras — li
kerio prekyba, taverna ir didelis lu- 
xus butas, kaina numušta, matysite 
patys.

6119 S. TALMAN AVĖ.
Atdaras apžiūrėjimui sekmad.

1 iki 5 v. Didelis mūr. bu.ngalow, 
spintelės plytelių virtuvėje, plyte
lių vonia, nuo sienos iki sienos ki- 1 
limai, alyva-karštu vand. apšildo
mas. Priedai. i

Savininkas parduoda 7 butų po 
4 kamb. mūr. namą. Autom, aly
va apšild. Naujai dažytas; .mūras 
“tuckpointed” — perceanentuotas; 
žiem. langai ir sieteliai. Daug prie
du. Geros pajamos. Virš $60,000. 
Tel. PO 7-0417,

6825 S. MAPLEVVOOD 
Mūr. 2-jų butų po 4 kamb. Karš
tu vand. apšild. Tuojau galima 
užimti. Atdaras apžiūrėjimui šešt. 
nuo 1 iki 5 p. p.

VAN BEVEREN & GLOMB 
6336 S. VVestern Avė. VVA 5-0200

Išnuom. 4 kamb. butas sų apšil- 
nijos senųjų baimių sunykimo, . dymu, gazu ir elektra. Gražioj 

ir ramioj gatvėje. 1818 S. 49 Ct.,suminkštintų jos skausmus ir 
priartintų prie jos amžinųjų vil
čių įsikūnijimo. Amen.

Asamblėjos pirmininkas ren
kamas slaptu balsavimu, pap
rasta dauguma ir nestatant kan 
didatų. Aišku, kad dėl kandida
tų yra šiokių tokių užkulisinių 
pasitarimų. Šį kartą vakariečių 
kandidatas buvo tą postą lai-

Cicero, OL 6-0412, po 6 v. v.

Išnuom. 3 k. butas 3-čiam aukš
te. “Showęr”. Gazu apšild. Kreip
tis 2-me aukšte. 2617 VV. 40 Place

Išnuom. 5 kamb. butas, be vo
nios, pečiais šildomas. Kreiptis — 
4508 S. Honore St. (2-me aukšte 
iš šono).

HOUSES FOR RENT. Children & 
j Pets Welcome. New, large 3 bdrm. 

mėjęs pakistanietis, o sovietinio! Jįouses in south chieago suburbs.•>* r ’ Gar. att., appliances available. Rent
bloko — Ceilono atstovas. Za- į may be applied to purchase. VERY
frulla Khan gavo 72 balsus, cei- REAS- RENT- no securtty de- 
, , . , j POSIT. Call 681-2433, ai«a code 312
lometis — 27. Reikalinga išrink —

51 balsas.

Ne paloeių, bet gavome puikų mū- j gilįyniaa; 59_ta ir Mozart. $16,800'. 
ro namą. 6 kaino, air cond., karpe- j Mūrinis 3 butai, šalia mūsų įstai.
tai, sausas, medžiu iškaltas rūsys — 
baras — naujas gazu šildymas, mo
derni vonia ir virtuvė, garažas, daug 
priedų. $18,800.

Atskiri du namai už $22,000, mū
rinis ir medinis, keli blokai nuo par
ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku 
matysite.

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū
sų ofiso yra puikus G kamb. mūras 
ir 2 auto mūro garažas už $18,500.

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mu-

Apkaltas medinis 5 kamb., naujas i į.o namOj kurio kaina tik $19,950.
šildymas gazu, garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 butų mūras, ir dar 3 
kamb. sausam rūsy, atskiri gazu
šild., muro garažas. $27,700.

Didelis 6 kamb. muras, garažas,
alvva šild., tvirtas namas, gera vie
ta' $19,950.

Savininkas lietuvis parduos pigiai

Jeigu sau gyventi arti Jaunimo 
centro —- 9 kamb., 4 mieg. muro re
zidencija, ant 60 pėdų sklypo, gara
žas. sodas, kaina pavydėtina.

Medinis apkaltas, 3 butai, šalia 
tuščias lotas — prie Jaunimo Centro

15 metų maisto prekybą. 2 aukštų ' $20,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 si Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

ti dauguma

Kredencialų komitetas

BARGENAS — Mūrinis l’/2 
aukšto, 10 metų senumo, 5 ir 4 
kaimb., šalia sklypas, 64 ir Kolin 
Avė. RE 7-8823.

Savinipkas, parduoda 2-jų butų 
mūr., 5 ir 6 kamb. Garu apšild. 
2 maš. garažas. Tuojau galima 
užimti. Prieinama kaina. 5538 S. 
VVood St. HE 4-4164.

BICYCLES FOR SALE

(DVIRAČIAI IR TRIRAČIAI —
Į suaugusiems ir mažiems. Atnau
jinti ir pagražinti, atrodo ir vei
kia kaip nauji. Parduodami ma
žiau pusę kainos. Kreiptis:

3508 VV. 61st St. iš kiemo

^reOGOS^GPPORTUNIT^^

PARDUODAMA KRAUTUVE. 
Pelninga vieta. Pamatę įvertinsite. 
RE 7-1672.
------------------------------------------- ;---------------
DAYTONA BEACH, FLORIDA
Parduodama kampinė nuosavy

bė — Motelis ir baseinas, sklypas 
160 x 216, yra vietos bizniui pra
plėsti. Tinka sindikatui, rea,Ko
riui, statybininkui, laivelių ben
drovei, gazolino stočiai, krautu
vių centrui. Klestenti apylinkė. 
Prieinama kaina. Informacijai ra
šykite savininkui — 818 S. Maple 
Avė., Glen Rock, New Jersey.

i NAMŲ SAVININKAI!
TARPININKAUJAM BUTU IŠNUO
MAVIMUI. PATARNAVIMAS VEL- 

Be ginčų ir kalbų kredencia- TT-ii. turime laukiančiųjų 
SĄ.RASĄ.

lų komitetas sudarytas šios su- ! BELL-VARPA REAL ESTATE 
dėties: Kanada, EI Salvadoras, 6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Graikija, Gvinėja, Indonezija, —
Meksika, Nigeria, Sov. (sąjunga , išnuom. du butai, 3 ir 2 kamb. * 
ir JAV. 'Apačioj 3 kamb. nuomininkui ir 1

i kamb, naudosis savininkas. Elekt
rą, dujas ir šiltą vandenį apmoka

HELP WANTED — VYRAI

Reikalingas
Duonos Kepėjas

Skambinkit — LA 3-1510 arba 
FR 6-0656

Naujų narių priėmimas 

Saugumo Tarybai pritarus,

PUIKI PROGA, 
Galima pasinaudoti tuojau,

KIRPĖJUI 
PLAUKŪ ŠUKUOTOJAMS

Mūrinis 5 kamb., garažas, naujas 40 p. lotas, atsk. šild. gazu, Gage 
p., $39,800.

' Mūrinis 3 mieg., garažas, arti M. 
.papko apylinkės, $11,900.

Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva 
šild., 61 ir Talman. $26,800.

’ Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

gos. Naujas šildymas. $30,900.
Mūrinis 2x4, garažas. 30 p. lotas,

M. p. Tik $20,000.
Mūrinis naujas: butas ir pilnai

įrengtas grožio salionas. $34,500. 
Mūrinis 2x5, garažas, 69 ir Tal

man, skubiai už $27,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 6Sth St., HE 6-5151
2-jų aukštu mūr. 5 ir 6 kamb 4 butų mūriniai Marąuette Parko 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil- i apyl. Pasirinkimas iš 8 namų. Sal
dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os Į nos nuo $49,500.
ir Campbell $27,500. 1% aukšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla-

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. , tus .sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw. vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash- 

onn tenaw. $23,900.
„ / , ' 2850 S. Homan Avė. $22.500. 22-jų ankstų med. su moder. “face ! mai; 1_aa 2-jų lukštų mūrinis, 4 ir 

tone priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu g kamb.: 2-ras 5 kamb. mūrinis.
tvarkingas namas — dideli butai. ; šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir 

Washtenaw. $17,900.
2-jų butų, 6 metų mūr. 2% vo

nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750.

Turime daug apartmentinių namų, 
senesnių ir naujų. Pora iš jų geri 
pirkiniai. Pasiteiraukite-

9 visai nauji mūr. modernūs na- 
Atskiri šildymai gazu. mai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 
nuo potvynio rūsys, iki $22,500.

<i kamb. mūras, puikiai įrengtas 
rūsys, nauja elektra, 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16.900.

2 po 4 kamb. beveik mm jas. 30 
p. sklypas.
Apsaugotas 
Alum. langai, 2 a. garažas. M. parke, 
$37.400.

Gražus 4 kamb. med. Galima 
Įrengti 2 k. viršuje. Apsaugotas nuo 
potvynio rūsys. Puiki vieta M. par
ke. $16,800.

Baigiamas statyti. Liuksus 6 ir 3 
kamb. viename aukšte, dviem šei
mom namas - rezidencija. Pora blo-

1% a. mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900.

8 metų mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios, šildymas gazų, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $23,000.

7 kamb. mūr. Moderni virtuvė, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu, 
2 auto. garažas. M. parke. $18,600.

5 lr (> kamb. Naujas šildymas
ku į pietus nuo M. parko. Pamaty- gazu. Modernios virtuves, kilimai 
kitę, sužavės jus. abiejuose butuose. 2 a. garažas. M.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. rūsys, parke. Tik $26.900.
Mūras. Pilna apsauga nuo potvynio. 1 3 butų mūras, šildymas gazu, ply-
Platus sklypas, alumin. langai, 2 a. tolių vonios, garažas $27,500. 
garažas. Arti Maria High. $31.900. | Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 

Prieš M. parką beveik naujas 5 kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū- 
kamb “expandable”, 2 a. garažas, sys, alum. langai, garažas, platus 
Tik $22,500. sklypas. $21,600.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321

3—4 gražus mūr. Brighton Parke, i UŽ $19,500 NAMAS SU PAJAMOM 
Centr. gild. 2 maš. gar. 30 p. skly- 1 8 metų mūr. Apačioje 4 kamb.
pas. $21,900. | butas. Viršuje 2 kamb ir vonia, su

i visai atskiru Įėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pėdų sklypas.

TIK $16,500

3—fi labai gerai užlaikytas mūras 
Aušros Vartų parap., gazu šild. gar. 
$19,000.

2—6, 1—4 Brighton Park, centr. 
šild. 30 pėdų skl., garažas. $26,500. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

ŠIMKUS 
4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
Ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen
tinių ir rezidencinhĮ sklypų. Sau
gam investavimui farrnos, žemės 
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE
110 — 127 St., Lemont, III. 

(1-as ūkis į vak. nuo State g-vės) 
CL 7-7388

BEAVER DAM LAKE 
Open Sat. & Sun. 11 to 6 P. M.

A beautiful 14-mile-long lake, 
15th largest lake in VVisconsin. 
Excel. fishing—Northerns, Wall- 
eyes, Crappies, Perch & Catfish. 
All-year-ro’und fun. Easy driving 
distance. 2 & 3 bedroom Ho.mes, 
$3,650 to $4,795 Ineluding lake 
front lot, $200 down. Easy month

Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

3 but. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 67 ir Campbell, Nužem. kaina. 
$24,900.

Drandimo Agentūra Patarnauja Visais Drandimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE . NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p.
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8*2233

Mūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po fi, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5% kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 Ir 6 kamb. Brighton Parke.

$22,500.

CICERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 lr 4 Švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
S butai po 5 kamb. (8 mlegamle.1l). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 
Tel. ČLiffside 4-2390

4936 VV. I5th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

Pajam jį nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verčia 
parduoti, Įmokėti tik $500. Savininkas duos morgičių 5<%.

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, reikia pamatyti, pigiai. 
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1.500 įmokėti, už $16,500.

7 metų namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj. 
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, Iii., CL 7-6675

6 kamb. mūr. rezidencija Mar
ąuette Pk. Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAI
Ant vieno sklypo. Vienas — krau

tuvė ir 3 butai, kitas —■ vieno buto.
$280 mėn. pajamų. Pigu. Verta dė
mesio !

GERAS PIRKIMAS
PietjĮ Vakaruose ant 45_pėdų skly- 2742 VV. 43rd Str. 

po 7 metų 5% kamb. mur. namas.
Garažas. šoninis įvažiavimas. Arti 
mokyklos.

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6, mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Marąuette Parke, mur. 1% aukšto 
6 ir 4 kamb., nebrangus.

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 5 
butu. Geras pirkinys.

69-ta ir Oakley. Nauji bungalovv 
po 5% kamb. Tik $17,500.

VAINA REALTY
2617 VV. 71 st St. RE 7-9515

Našlė išvyksta į Florida, par
duoda. labai modernišką 2-jų aukš
tų. 3-jų butų mūr. namą, 3—5—6 
kamb. ir krautuvė. Gazu apšild. 
.Alum. langai, veneciškos užuolai
dos, apsauga nuo potvynio. Geros

Marą. P. 1 % mur., 6-4k., gar. $22,900. Gage Parke, arti Jaunimo Centro. 
Mur. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900. parko, mokyklų ir bažnyčių už ge-
Pigiai, nes sav. išvyksta. riausią pasiūlymą turi būt parduotas

__  ___ . 7 kamb. mur. rezidencija. DidelisTurime gerų bargenų, patikrinkite, sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su
vaikais.

BUDRECKAS A. Norkus Real Estate
LA 3-3384 2405 W. 51st St. VVA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS R E ZI DENCI NIU8 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69tb St.. Chicago

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Slogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing". Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną lr naktį bei sekmadie. 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

, --..i, •• i - -i Išnuom. 6 kamb. apšildomas bu-buvo priimti aklamacijos budu tas Nuq 3jenog iki gienog kiUmai 
4 nauji nariai: liepos 1 d. ne- Kampinis namas. Skambinti — 
priklausomybę gavusios Rwan- ! LA 3-2021 arba PR 8-8869 
ida ir Burundi (Belgijos valdy- ''
tas J. Tautų protektoriatas), 
rugpiūčio 6 d. nepriklausoma 
tapusi Jamaica ir rugpiūčio 31 
d. — Trinidadas ir Tobago. Da
bar Jungtinės Tautos turi 108 
narius. Sesijos gale gali ir dau- ' 
giau atsirasti.

savininkas. 6830 S. Campbell Avė. Europoje jreniruotam,^ kirptk^nudai- FOX RIVER H0MES _ Li 2_3H2

pajamos. Kreiptis 2-me aukšte iš 
ly terms. Directions: Take Hiway priekio, 5124 S. Kedzie Avė.
41 to Hiway 33, then West on PR 6-6502
Hiway 33 to Beaver Dam. Then ...... ...............
take Highway 151 from downtown Arti 'Vestern parduoda-
Beaver Dam to South .City limits, mas 2-jų aukštų medinis namas, 
then West 10 miles on County,3 įrjt kamb. Geram stovy. Gazu 
trunk “G”, then turn right on
F W to our sign.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Co.
2523 VV. 69th St. PR 8-3792

linti plaukus žirklėmis ir skustuvu. | 
Išmokins garbanuoti plaukus džio
vintuvu. Tinkamas vyras gali už
dirbti $300 ir daugiau į savaitę. Tu
ri kalbėti ir suprasti angliškai. 

BIS M ARK HOTEL 
NEW CONTINENTAL BARBER 

SALON
Susitarimui skambinkite 

DI 8-9195

Reikalingi vyrai fabriko dar
bams. Turi būti blaivūs, pastovūs 
ir patikimi. Kreiptis —

2524 S. Blue Island Avė.

apšild., kamb. žiem. langai ir sie
teliai. Priimsime geriausią pasių- 
lymą. BE 8-0989 arba PR 6-9354

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S 

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vienintėllai iš lietuvių turi
me miesto leidįmą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2481 So. Kedzie Avenne 

Cliicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272 J

Tikimasi, kad ši sesija bus! 
ramesnė, tačiau bus ir didelių 
ginčų, kadangi dienotvarkėje 
jau yra ir dar gali atsirasti 
karštų klausimų, abiejų šaltojo 
karo pusių įneštų. Neabejotina, 
kad. Sov. Rusija ateis su Kinijos 
reprezentacijos klausimu, bus 
gyvas P, Korėjos klausimas ta 
prasme, kad Sov. Sąjunga pa
reikalaus svarstyti karinių pa
jėgų ištraukimą iš P. Korėjos. 
Ji laiko savaime suprantamu 
dalyku, kad Š. Korėjoje svetimų 
valstybių karinių pajėgų seniai 
nebesą. P. Korėjoje dar yra JA 
Valstybių dalinių, saugojančių 
demarkacijos liniją.

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

Alumin. langai, durys ir langų stoge
liai įdedami papigintomis kainomis.

JUOZAS VENČKAUSKAS
5532 Šo. Hermitage Avenne 

Tel. HE 4-0626, po 6 vai. vakaro

HELP VVANTED — MOTERYS

LABORATORY
TECHNICIAN

Experienced
75-bed General Hospital with 

62-bed expansion in near future. 
College town of 12,500. Hospital 
Service area pop. of 25,000. Mid- 
way between Chicago and Detroit, 
on Rte. 1-94. Salary open. Excel- 
lent Fringe Benefits. VVrite:

Mrs. R. D. Globensky, 
Sheldon Memorial Hospital

Albion, Michigan

WAukesha or Li 2-5580 Eves. 
OED REALTY, INC., Sales Agent

YVaukesha, Wisconsi»

CICERO. Apartmentinis, nebran
giai. Apylinkėje 16th ir Austin.
5 butai — 2 po 4 kamb.; 2 po 3 
ir 2 kamb. Karštu vand.-alyva 
apšild. 2 auto. garažas. 37 p. skly- i 
pas. Pajamų apie $3,600 per me-; 
tus. $32,000; įmokėti $8.000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd., 
Cicero, OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162.

Brighton Parke parduodamas 
2-jų aukštų mūr. namas, geram 
stovy. 2 po 5 kamb. Atskiros cen- 
tralinės šildymo sistemos gazu. 
4432 S. Talman Avenue. Tel. CL 
4-0511 arba LA 3-3758.

$14,000 PILNA KAINA. 4 bu
tai. Gazu apšild. Pilnas rūsys. 
Skalbimui kambarys. Naujai atre
montuotas. Tik $2,000 įmokėti. 
Apylinkėje 26th ir S. Sawver Avė. 
SVOBODA, 3739 West 26th St. I 
LA 1-7038.

PER ACRE
Dn. & $1 per aere per m. Enables 
you to invest in good ridi land with 
plenty of water available. Land 
is part o f God’s estate in th e 
globė; vvhcn you buy a piece of 
ground and wal'k over it and call 
it your own, it seems as of you 
liad come into partnership with 
the original proprietor of the 
earth. Make today your day to 
become a partner. You can afford 
it. 5-10-100 aeres. We trade — 

NEW MEXICO LAND 
WHOLESALERS 
3 20 PENNSYLVANIA AVĖ.. 

ALBUQUERQUE. NEW MEXICO

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlie
ka visus skardos darbus.

7304 So. Rockvveil Sfreet
Tel. GRovehilI 6-7875

REZIDENCINIAI,
IKOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAU

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

PROGOS-OPPORTUNITIES

PLATINKITE “DRAUGĄ”

T A V E R N A — 'ĮSIGYVENĘS, PELNINGAS BIZNIS.
Savanna.lt, TU. — Geriausia kampinė vieta. Nori tuojau pat par

duoti. Pilni įrengimai tr namas su trimis butais., plius gyv. patalpos 
2-me aukšte. Apačioje taverna ir grožio salionas. Nantas 75 procentų 
išnuom. "leased”. Metinės pajamos $7,600. Pilna kaina už biznį ir 
nuosavybę $52,500, įmokėti $20,000. Skola pagal sutartį—“contraot".

PAUL 1IOLSHOUSER, Savininkas
Rural Route L, 'Thomson, Illinois Telefonas 3443

FIRST OFFERING • DIRECTLY FROM PRINCIPAL 
ESTABLISHED AND SUCCESSFUL

RESTAURANT
TOO MUCH BUSINESS. Near large air base. Have four other thrivlng 
ve’ntures. Wil sėli RESTAURANT AND GOVERNMENT CONTRACT. 
Two 1 959 Ford Vanettes, generators, Ice Crcam Freezers, all neces
sary eąuipment. Four bicycle carts, freezers, and building. Restaurant 
seats 48, modern eąuipment. Mušt be responsibl.e party to transfer 
contracts.

TOTAI, CASH l’RICE $43,975.
Inėlude land and buildings. — VVrite, Wirc or Call Otvner

ROBERT MATFORD, BOX 2A, Gwinn, Michigan 
Phone Area Code 906 — DI 6-5746

Perskaitė dien. “Dran^”. duokite jj kitiems

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning Į nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit lr sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western. Chicago 9, Ui.

“NIDA” BUILDERS, ING.
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMŲ 

PATAISYMUS PAGAL JCSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago. IU.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”
Apsimoka skelbtis ‘‘DRAUGE’ 

nes jis plačiausiai skaitomas Vata 
vių dienraštis. GI skelbimu katant 
visiems prieinamos.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Savanna.lt


| Kristijono Donelaičio Lituanistikos Mokyklos 250 Mokinių Kviečia Jaunimų, Tėvus ir Plačiųjų Chicagos Visuomenę Atvykti į |

I JAUNIMO SU VISUOMENE SUARTĖJIMO ŠVENTE S
Atviroje gamtoje bendrai atsisveikinti su vasara !
PROGRAMOJE................. tautiniai žaidimai, dainos ir muzika
šventės pradžia.......................................  I valandų po pietų

-U , ■ Lę
Tėvų Marijonų Ūkyje, (prie 83 kelio ir 63 gatvės) j

Veiks speciali virtuvė su šiltais kepsniais ir gėrimais. Vi- ft 
sų lauksime atsilankant į mūsų parengimų. Iki pasimatymo! |

J

VISI l KOVĄ UŽ SKUBŲ 

REZOLIUCIJŲ PRAVEDIMĄ

Visi geros valios lietuviai kviečiami į skubų žygį, Laiko 
likę nedaug — turime veikti labai skubiai. Apipilkime 

dar kartą laiškais ir telegramomis Kongreso narius 
Lietuvos bylos reikalu.

LOS ANGELES, Calif. — JA 
Valstybių kngresas duoda Lie
tuvos laisvės reikalu rezoliuci
joms pilną eigą, ir mes negali
me likti pasyvūs šiuo klausimu. 
Savo laiškais ir telegramomis 
parodykime kongresmanams, 
kad mes tikrai įvertiname jų 
pastangas Pabaltijo kraštų by
los reikale ir kartu einame į ko
vą už L:etuvos, Latvijos ir Es
tijos laisvę bei nepriklausomy
bę.

Atstovų rūmų pirmininkui 
John E. McCormack pavyko pa
lenkti mūsų reikalui kongresma 
ną Thomas E. Morgan, kurio 
rankose yra tolimesnė rezoliuci
jų eiga. Kongresmanas Thomas 
E. Morgan, Atstovų rūmų už
sienio reikalų komisijos pirmi
ninkas, yra davęs pažadą re
zoliucijų reikalų savo komisijo
je prie pirmos progos svarsty
ti. Turime visi mes dar kartą 
priminti jam ir visiems tos ko
misijos nariams, kad mes esa
me už tas rezoliucijas ir nori
me, kad jos būtų Atstovų rū
mų priimtos dar šios sesijos 
metu. Už poros savaičių kon
gresas išsiskirsto atostogoms. 
Turime veikti labai skubiai.

Užverstame laiškais ir 
telegramomis Wasliingtoną

Kam ir ką rašyti? Laiškai ir 
telegramos siųstinos minėtos 
komisijos pirmininkui kongres-

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 pusi.)
Atrodo, kad kaip tik Lietuvių 

Bendruomenes uždavinys susirū
pinti šiuo klausimu ir priimti 
“Eglutę savo globon, kaip tai da
rydavo Lietuvoje nepriklauso
mybės laikais Švietimo ministe
rija.

Neturime užmiršti, kad dabar 
yra visai skirtingos sąlygos, kaip 
buvo Lietuvoje. Ten vaikai buvo 
pamilę savo laikraštį ir bijoda
mi jo nustoti, prašė savo tėve
lių apmokėti prenumeratą. Čia jau 
tėvų pareiga rūpintis, kad jų vai
kai išmoktų iš mažų dienų skai
tyti lietuviškai, o tam labiausia 
tinka “Eglutė”.

Galima būtų padėti “Eglutei”, 
renkant pinigus per ratelius, kaip 
tai daroma Vasario 16 gimnazi
jai, bet ir atskirai kiekvienas 
lietuvis turėtų nepagailėti bent 
vieno dolerio nusiųsti “Eglutei”: 
Immaculate Conception Ccnvent, 
R. F. D 2, Putnam, Conn.

Svarbus darbas

Neužmirškime, kad seseles, leis
damos vaikams laikraštėlį, dirba di 
delį tautinį darbą. Jos ne tik pra
tina vaikus pamilti Lietuvą, lie
tuvių kalbą ir jos raštus, bet kar
tu ragina pačius vaikus siųsti sa
vo rašinėlius ir fotografijas. Sese
lės žino. kad vaikai mėgsta para
ginimą ir pagyrimą ir labai verti
na už geriausius kūrinius skirtas 
jiems premijas. Deja, kol kas tik 
kun. dr. J. Prunskis atėjo seselėms 
į pagalbą, skirdamas pinigines 
premijas už geriausius vaikų pa
rašytus kūrinėlius. Ar nevertėtų ir 
kitiems pasekti kun. Prunskio pa
vyzdžiu.

Norėtųsi, kad visi lietuviai neuž
mirštų, jog geriausia Kalėdoms 
dovana savo ir draugų vaikams 
bus “Eglutės” prenumerata 1963 
metams.

N. Butkienė

Kristaus Bažnyčia - tautų šviesa
(Atkelta iš 3 pusi.) apaštališkos katedros dvasinę 

vadovybę visai žmonijai.

D. C. Atstovų rūmų pirminin
kui laiškas adresuotinas: The 
Honorable John W. McCormack,
Office of the Speaker, House I 
of Representatives, Washington 1
25, D. C. į tybių hierarchiją, darnumą ir ,

Kongresmanui Morgan dėke- jas teikti visiems, turėti ir nau- Šv. Tėvas suminėjo, kad da-
ti už puikų jo pažadą ir prašyti, ! doti gamtos bei technikos jėgą bar jaučiamas noras ir troški-

manui Thomas E. Morgan (D.
— Penn.) ir visiems kitiems šios 
komisijos nariams:
Rep. Clement J. Zablocki (D. —- 
Wisc.); Rep. 'Omar Burleson 
(D. — Texas); Rep. Edna F. 
Kelly (D. — N. Y.); Rep. Way- 
ne L. Hays (D. — Ohio); Rep. 
Armistead I. Selden, Jr. (D. — 
Ala.); Rep. John L. Pilcher (D. 
Ga); Rep. Barrat O’Hara (D.
— III.); Rep. L. H. Fountain 
(D. — N, C.); Rep. Dante B. 
Fascell (D. — Fla); Rep. Leo
nard Farbstein (D. — N. Y.); 
Rep. D. S. Saund (D. — Calif.); j 
Rep. Craries C. Diggs, Jr. (D.
— Mich.); Rep. Lindley Beck- 
worth (D. — Texas); Rep. Har
ris B. McDowell, Jr. (D. — 
Del.); Rep. William T. Murphy' 
(D. — III ); Rep. Cornelius E., 
Gallagher (D. — N. J.); Rep. į 
Robert N. C. Nix (D. — Penn.); I 
Rep. Thomas F. Johnson (D. 1
— Md.); Rep. John S. Mona- 
gan (D. — Conn.); Rep. Ro
bert B. Chiperfield (R. — III.); 
Rep. Frances P. Bolton (R. — 
Ohio); Rep. Peter Frelinghuy- 
sen, Jr. (R. — N. J.); Rep. 
Chester E. Merrovv (R. — N. 
H.); Rep. Walter H. Judd (R.
— Minn.); Rep. Marguerite 
Stitt Church (R. — III.); Rep. 
E. Ross Adair (R. — Ind.); 
Rep. Laurence Curtis (R. — 
Mass.); Rep. William S. Mail- 
liard (R. — Calif.); Rep. Ho- 
race Seely - Brown, Jr. (R. — 
Conn.); Rep. Robert R. Barry 
(R. — N. Y.); Rep. J. Irving 
Whalley (R. — Penn.); Rep. 
VVilliam S. Broomfield (R. — 
Mich.).

Parašykime nors tiems, kurie 
yra iš mūsų valstybės. Pietinė
se valstybėse lietuvių yra labai 
mažai. Parašykime po trumpą 
laiškutį komisijos nariams iš 
pietinių valstybių. Kitaip ta
riant, parašykime po laišką ar 
pasiųskime „telegramas šiems: 
kongresmanui Thomas E. Mor
gan, komisijos nariams iš savo 
valstybės ir komisijos nariams 
iš pietinių valstybių. Tai bus 
apie 6 - 8 laiškai. Nepamirški
me Atstovų rūmų pirmininko 
John W. McCormack. Jis tikrai 
vertas visų mūsų padėkos. Laiš
kai kongresmanams adresuoti- 
ni: The Honorable (kongresma
no vardas ir pavardė), House 
Office Building, Washington 25,

-OO^^vOOO-OOOOOOOOOOOOOOOOt
POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................... $2.0t
. Redagavo J. Daužvardienė

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ....................... $3.5d

Parašė Dr. A. Šapokai

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.0t

Paraše Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ............................... $1.25

Išleido Marlborough

Užsakymus su ninlgals prašome siųsti

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III
O-OOO-O-OOOOOOOOOO-CYO-O-O-OO-O-O-O-O*

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi

MOŠŲ KOLONIJOSE
imu......iimimmmmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmmimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiii

kad jis ir jo komisijos nariai 
pasisakytų teigiamai už rezoliu
cijas ir perduotų jas Atstovų vas taip pat pagyrė tarptauti- 
rūmams dar šios sesijos metu. ■ nių suvažiavimų keliamus bend- 
Komisijos narių prašyti, kad, radarbiavimo principus, 
jie visi balsuotų teigiamai už

tiktai tautų dvasiniam ir ekono- mas broliškai įsijungti į šven- 
miniam būviui pakelti”. Šv. Tė- tos ir visuotinės Bažnyčios glė-

“Baltic resolutions that call for 
freedom for Lithuania, Latvia 
and Estonia.”

Visi jungiamės į šį žygį!
Į šį laišką ir telegramų siun

timo darbą turime jungtis visi:

Visuotinis susirinkimas at
kreips ypatingą dėmesį į bro
liškumo ir artimo meilės nuosta
tus, kurie remiasi prigimties 
teise ir tvarko žmonių bei tau
tų tarpusavio santykius.

bį. “Koks gražus liturginis pra
šymas : visai krikščionijai tai
ką ir vienybę duoti teikis. O 
koks didelis džiaugsmas, skai
tant šv. Jono evangelijos XVII 
skyrių: kad visi būtų viena. 
Viena — mąstyti, kalbėti ir 
veikti”.

Baigdamas savo kalbą, popie
žius Jonas XXIII

Brockton, Mass.
A. a. prel. Strakausko 

laidotuvės
Gedulo varpams suskambėjus, 

lydint “Kardinolo O’Connell” 
Kolombo Vyčių 4-to laipsnio ri
teriams, prasidėjo dvasiškijos 
eisana į Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčią. Dalyvavo lietu
viai kunigai iš visų Bostono ar
kivyskupijos parapijų. Keturi 
vietinės vyskupijos prelatai ir 
virš 30 svetimtaučių kunigų at
vyko atsisveikinti su a. a. pre
latu. Iškilmingas gedulo šv. mi
šias laikė prel. Pranas Virmaus- 
kas, diakonu buvo prel. Pranas

suminėjo juras subdiakonu kun. švagž- 
organizacijos, jų valdybos ir pa- Apaštališkos katedros dvasinė apaštalų kunigaikščius šv. Pet- j dys, buvęs gios parapijOs klebo- 
vieniai asmenys. Tai atlikime vadovybė *r faV' Šv. Povilas nag ^koletais mišių metu bu-
dar šiandien. Laiškus siųskime Yra tautų apaštalas, šv. Petras VQ kun zuromskis įr kun Ky.
oro paštu. Tenelieka nė vieno Pats visuotinio susirinkimo j jau 20 šimtrnečių sėdi pirmoj mag, ceremonįjų vedėjas kun. 
lietuvio, kuris neprisidėtų prie įvykis ypatingai išryškina Baž- katedroj atidaryti ir uždaryti Baltrušaitis.
šio žygio! IT. nyčios patarnavimo uždavinį ir dangaus duris dabar ir amži

nybei.
Vysk. J. Mininhan dalyvavo 

šv. mišiose ir suteikė absoluci-

jos Anglijos Vyčiai ir Moterų 
sąjunga — didelio rėmėjo. Vi
sos Amerikos lietuviai liūdi gar
bingo Bažnyčios ir tautos išti
kimo sūnaus, jo įbroliai kunigai 
— mielo konfratro. Prelatas 
nuėjo į savo amžino atilsio vie
tą. J. A. Stoškus

Kanadoje
Sudbury, Ont.

ĮSPŪDINGA ŠVENTE

Tautos šventė ir Maironio 
minėjimas, kurį suruošė veik
lioji KLB Sudburio skyriaus 
valdyba gražiojoj ukrainiečių 
salėj, praėjo labai įspūdingai. 
Susirinkimą atidarė pirm. St. 
Krivickas. Vienas vilnietis skai
tė turiningą ir labai kruopščiai 
paruoštą paskaitą. Pasirodo, 
kad mes savo kolonijoj turime 
daugiau paslėptų talentų negu 
manome. Meninę dalį, kuri buvo

Mažoji stebi kaip tėvas Flink sveikinasi su motina Howard 
Beach, N.Y. Flink buvo amerikietis seklys, paėmęs iš sovietų am
basados tarnautojų 3,000 dol. neva už tai, kad jiems suteiks apie 
JAV vidaus tvarką informacijų. Minėtieji tarnautojai .jau yra iš 
Amerikos išvykę.

Į LAIŠKAI "DRAUGIU’
irimo šešėlio jį bendradarbiavus 
su lietuvių tautos priešais, ar 
kaip kitaip kenkus savajai tau
tai. Maniau, kad nuo to praėjus 
ilgai metų eilei šis įvykis turi 
būti atžymėtas jau kaip istori
nis mūsų tautos martirologijoj. 

Jus gerbiąs

Kaip tinkamą šiame laukimo'3U- Vyskupų palydovai buvo tė- i Į*£ai *vain pU?iai LvR;eme.1‘ 
laikotarpyje visuot. sus-mui pa- vų marijonų provinciolas kun. i paiuos a> lspi ® ses *e
siruošimą Sv. Tėvas nurodė li- Jonas Jaučius ir Sv. Kazimiero , Gatautytė) z Griškonytė> Irena 
turginę Bažnyčios maldą, kuri Į parapijos Providence klebonas ir Edvardas Glizickai ‘ D Kugin 
duoda toną visai krikščionijai kun. Jonas Vaitekūnas^ Pamoks gR g Janina Ričardag Luk. 

limnkas kun. Titas Narbutas
nupiešė kun. prelato Prano Stra 
kausko dvasinę darbuotę Kris
taus vynuogyne, taip pat pa-

Rytuose ir Vakaruose giedoti: 
Kristaus šviesa. Dėkui Dievui. 
Ši šviesa spindi ir spindės per 
amžius: Kristaus šviesa — Baž
nyčios šviesa — tautų šviesa.

J. S.

šiai, L. Rukšytė, Emilija ir Vi
da Skvereckaitės, Danguolė ir 
Gediminas Remeikiai, Marytė, 
Kristina ir Rita Zlatkutės. Po

žymėjo jo darbštumą ir įtaką meninės daIieg buvo §okiai įr 
1 jaunimą Bostono lietuvių pa- veikg turtingas iįetuviškas bu-

Archeologų atidarytas 
4,000 metų senumo 
miestas Sichemas

PALESTINA. — Samariečių 
kultūros centras Sichemas, Ef
raimo kalnuose, netoli nuo Nab-

rapijoj, kur buvo didžiausias 
skaičius pašaukimų į dvasinį 
luomą. Po to prelatas dirbo Lo- 
well parapijoj, o vėliau Brock
tone, kur pastatė vieną gražiau
sių Naujojoj Anglijoj bažnyčių. 
Visos prelato pastangos buvo

fetas. Rugsėjo 9, buvo atlaiky
tos šv. mišios už tėvynę, kurias 
užprašė valdybos narys Povilas 
Jutelis.

— šeštadieninė mokykla 
i veiks kaip ir pernai tose pačio- 

didesnei motinos Bažnyčiai ir se Šv. Tomo mokyklos patalpo- 
lietuvių tautos garbei. se, nuo rugsėjo 22 dienos. Pra-

Gedulo mišiose bažnyčia pil- džia 9:30 v. Visi Sudburio ir 
na parapiečių, prelato draugų I apylinkės lietuviai kviečiami 

lūs, kuris dabar vadinamas Tell įr didelis skaičius seselių vie- leisti savo vaikučius mokytis li-
Balata, atidengtas pasaulio švie į nuolių. Šermenų ir laidotuvių 
sai. Amerikiečių archeologai, at- į reikalus tvarkė Šv. Kazimiero 
kasę tą seną miestą, rado ir se- parapijos vikarai ir prelato ben 
novinę procesijų gatvę, kuri jun dradarbiai kun. Abračinskas ir 
gė žemutinį. miestą su seniau- kun. Kneižys.
šiom šventyklom. Jau apie 1850 
m. prieš Kristų, t. y. beveik 
prieš 4000 metų, valdant Egip
to faraonui Sesostriui III, Si
chemas minimas Amarnos laiš
kuose.

Gausus žmonių būrys paly
dėjo prelato kūną į šv. Bene
dikto kapines Roxbury, Mass., 
kur jo kūnas palaidotas prie 
jo mylimų tėvelių. Šv. Kazimie-
ro parapija Brocktone neteko 

Svarbų vaidmenį vaidino Si- dvasiško tėvo ir klebono, Nau-
chcmas izraelitams iš Egipto • 
persikrausčius į Kanaaną, kai jį I 
Abimelechas užėmė. Vėliau Si- Į 
chemas tapo samariečių kultu-i

I. Medžiukas riniu bei religiniu centru.

Misijų studijų savaite

DAR APIE VIŠTYČIO PAREI
GŪNĄ

Dėl mano straipsnio Drauge 
204 nr. apie a. a. kun. J. Paran 
sevičių atsiliepė V. Surma 
(Draugo 209), paneigdamas, 
kad jis kada nors buvęs Višty
čio polic. nuovados viršininku, Liuvene, Belgijoj, baigėsi 33- tuose reikia perorganizuoti visą 
laike kratos pas kun. Paranse- j j misįjų studijų savaitė; tos parapinė sistema ir rūpintis dau 
vičių nedalyvavęs ir niekam studijų savaitės tema šiais me- giau jaunimo organizacijomis, 
apie tai nepasakojęs.

Aš gyvenau Vilkaviškyje 
pažinojau polic. pareigūną

tais buvo: Bažnyčia ir žemdir- veikiančiomis parapijose. 
jr biai misijų kraštuose. — Belgi-1

tuanistinių dalykų. Krsp.

Meilės niekas negali atstoti nei 
maldos, nei išmalda, nei pasnin
kas. Be meilės kitos dorybės — 
tai riešutas be branduolio.

Vysk. K. Paltarokas

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

A. -Į- A.
WALTER NUTAUTAS

Gyveno 5601 S. Windiester Avė.
Mii’š rugsšjo 20 d., 1962, 9:15 v. v., sulaukęs senatvės.
Gim5 Uotuvoje. Kilo iš Raseinių.
Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antoinette (Peti-aseviči li

te), duktė Kugenia, Jaeobsen, žentas Kenneth, 4 aniikai, kiti gimi
nes, draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas John J. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermi- 
tage Av.e.

Laidotuves įvyks _ pirmad.. rugsėjo 24 d., iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėtas ) šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą.. Po pamaldų bus nul.vdettis 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus įr pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkai.

Laidot. direkt. John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

jos katalikai duoda labai daugp.
Surmą, kuris aprašyto įvykio misionierių, ne tik dvasiškių, 
metu buvo Vištyčio polic. punk- Pasauliečių, dėl to misi-
t0 vedėjo ,nuov. viršin.) parei- problemomis domisi visa pla 
gose ir jis man pirmas, atvy- visuomenė. Misijų studijų sa
kęs į Vilkaviškį apie kratą pas Vait®j dalyvavo keletą šimtų as 
kun. Paransevičių ir jo areštą menll, dvasiškių ir pasauliečių; 
pasakojo. Vėliau daug kartų su kuvo padaryti 25 pranešimai iš 
sitikęs su kun. Paransevičium ivairių kraštų. Studijų savaitės 
jau Amerikoje apie šį įvykį esą- sekretorius, tėvas Masson, po- 
me kalbėję, ir jo nupasakoti per sėdžių gale trumpai pakartoda- 
gyvenimai atitiko mano straips mas svarbesnes žemdirbystės 
ny kanstantotiems faktams. j problemas misijų kraštuose, pa 

Įbrėžė, kad labai svarbu pakelti

VIENUOLE PRIŽIŪRĖJO 
JAV PASKOLAS

Peru valstybės džiunglėse, 
kur teka Amazonės upė, dau
giau kaip 700 mylių į šiaurry-1 
čius nuo sostinės Limos gra 
žiai veikia socialinės pagalbos 
seserų vienuolynas. To vienuo
lyno seselė Carinei Luz Peral- 
ta prižiūrėjo paskolų teikimą 
kavos augintojams. Ji tik buvo , 
įgaliotinė Peru Centrinės Kre
ditų unijos, kuri yra gavusi lė- Į

Nematydamas p. Surmos . žemės ūkio produkcija, page- šų iš Tarpamerikinės Pažangos 
prieš akis, negaliu pasakyti, ar , rinti techninį vietos gyventojų 1 banko Washingtone. Buvo gau- 
jis yra tas pats, kuris atsiliepė Į (žemdirbių bei amatininkų) ap-Įta net $1,000,000. Seselei Pe- 
Drauge atviru laišku. Jeigu jis mokymą, išauklėti juose didės- raita, kuri dėvi paprastos tar- 
nėra tas pats asmuo, tai aš jo nį socialinį bedruomeninį jaus- nautojos uniformą, teko prižiū-
ir neliečiau. Ir apskritai šiuo at
veju nenorėjau mesti jokio įta-

mą. Galų gale, kalbėjo tėvas i rėti, kaip ta milijoninė paskola- 
Masson, daug kur .misijų kraš- sunaudojama.

A. -|- A.
PETRONĖLĖ MISŪNAS

(BUTKEVIČICTE)
Gyveno 6528 S. Roekivell St.

Mirė rugsėjo 19 d., 1962, 9:10 vai. vale., sulaukus 69 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Trakų apskr., Varėnos parapijos Pa

liūčių kaimo. Amerikoje išgyveio 50 m.
Pusiliko dideliame nuliūdimo vyras Antanas, 2 dukterys: Ve- 

ronica Molis, žentas John ir Nellie Zopel, žentas Peter, sūnus Alf
red, marti Cheryle, 3 anūkai: John Molis, Jr., Peter Zopel. Jr., ir 
Alfred Misunas, Jr., sesuo Helen Kaledo, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko brolis Juozas Butkevičius.

Kūnas pašarvotas Laekawicz koplyčioje, 2424 West 69th Street.
Laidotuvės įvyks pirmad., rugsėjo 24 d., iš koplyčios 9 vai.

ryto bus atlydėta į švenč P. Marijos Gimimo_ parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, marti, žentai ir anūkai.
Laidot. direkt. Steponas Lackatvicz. Tel. RE 7-1213.



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 22 d.

X Draugo romano ir poezijos 
konkursų laimėtojams premijos 
^us įteiktos kovo 3 d. Marijos 
Aukšt. mok. salėje. Romanų 
rankraščiai turi būti įteikti ligi 
lapkričio 1 d., o poezijos ligi 
gruodžio 1 d.
. X L. B-nės Chicagos apygar
dos Švietimo komisija kviečia 
dirbančius lituanistinėse mokyk 
lose mokytojus atvykti į pasi
tarimą - konferenciją, kuri į- 
vyks rugsėjo 30 d. 11 vai. Jau
nimo Centre. Darbotvarkė nu
matyta ši: pasitarimo - konfe
rencijos atidarymas ir prez. 
kvietimas, P. Razmino paskaita 
— Ieškant lituanistinėms mo
kykloms geresnių darbo rezulta 
tų, J. Vedegio pranešimas—Li
tuanistinių mokvklų veiklos ko
ordinacijos reikalu, lit. mokyk
lų mokytojų pasisakymai ir pa
geidavimai, 1963 mokslo metų 
ųžba'gimo bendros šventės fes
tivalio surengimo klausimas ir 
kiti reikalai ir sumanymai.

Kviečiami konferencijon ir ne 
dirbą lituanistinėse mokyklose.

X Chicagoi Pasaulinė Preky 
bos ir Pramonės paroda 1963 
m. bus nuo birželio 19 ligi lie
pos 7 d. McCormick Place. Apie 
tai praneša Chicago Assn of 
Commerce and Industry. 30 W. 
Monroe st., Chicago 3, III. Šhnet 
parodą aplankė 600 000 ž'ūro- 
vų.

X šv. Ehzab°tos ligoninės, 
1431 N. Claremont avė., seserų 
mokyklon ’stojo šį rudenį 55 
naujos studentės. Ligoninės 
Draugui prisiųstame sąraše ra
sta ir lietuviškų pavardžių, tai 
Dalia Eidimtaitė, Jolanta Gam- 
ziukaitė ir Regina Razminaitė.

X šv. Šeimos metiniam pik
nike, rugsėjo 16 d. Chevrolet 
automašiną laimėjo E. V. Ca- 
£on, 2410 S. Hawthorne Avė., 
Wcstchester, III.
į Televiziją laimėjo Agnės Stof 
iFel, 310 Lawton Road, River- 
side, III.
■į Kavinukus laimėjo K. P. De
veikis, Al Wideman, prel. I. Al- 
bavičius ir K. A. Krueger.

<; Dėžučių atidarytojus laimėjo 
Fred Max, Louis Albert, Eliza- 
Xeth Pauragas, Detroit, ir Er-
vin Wall.*■&*.

X Jadvyga Vitkauskaite, gy
venusi Brighton Parke, dabar 
persikėlė gyventi į Town of 
Lake, Tamaševičienės namus, 
4505 S. Wood St. Jadvyga Vit
kauskaitė yra buvusi ilgus me
tus Town of Lake Šv. Kryžiaus 
parapijos šeimininkė. Prieš ke
letą metų J. Vitkauskaitė buvo 
sunkiai susižeidusi koją, dabar 
įjau sveiksta ir gali vaikščioti. 
‘Ji yra Seserų Rėmėjų amžina 
narė, taip pat priklauso Mote
tų s-gai.

: X Tvardauskas iš mėnulio į 
,mus dar nekalba, bet laikraš
čiai jau skelbia, kiek kainuos 
kelionė į mėnulį. Geru trumpu 
ibangų aparatu, tokiu kai Tele- 
funken, gali girdėti visą pasau
lį. Kelių firmų vokiški ir vieti
niai radijai, televizijos, patefo
nai ir magnetofonai pas Gra- 
linską, 2512 W. 47th St., FR 
£-1998. (Sk.)

'* X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškij pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo
sevelt Road. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v., Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

X Iš Kanados Chicagon at
vyko dail. A. Tamošaitis su 
ponia į savo parodos atidary
mą, kuris įvyksta šį vakarą 7 
v. v. Čiurlionio Galerijoje ir tę
sis iki rūgs. 30 d. Lankymo 
laikas kasdieną nuo 7 v. v. iki
10 v. v., šeštad. nuo 12 v. iki 9
c. v. ir sekmad. nuo 10 v. r. iki 
9 v. v.

Dailininkas sustojo pas A. ir 
K. Veselkas, 6831 So. Maple- 
wood Avė., tel. 436-2520.

X Studentų ateitinilnkų Chi
cagos draugovės susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 23
d. , Jaunimo Centre po 10 vai. 
šv. mišių.

X Sesuo John Patrice, domi
nikone, buvo parvažiavus atos
togom pas tėvelius Kuszlejko ir 
močiutę Elzb’etą Skinderienę, 
10628 So Calumet, Roseland. 
Ankščiau j;e ilgus metus gyve
no Town of Lake kolonijoj.

X Karolis Dmnga, LB Chi 
cagos apygardos valdybos pir
mininkas. dėl sveikatos, iš pir
mininko pareigu nasūraukė, pa
silikdamas ir toliau valdyboje 
dirbti.

Nauiu valdvbos pirmininku 
buvo išrinktas Petras Vėbra, 
kurio adresas: 5731 So Wash- 
tenaw Avė Chicago 29, III., 
tel. 929-0693.

X Kun. St. šantažas š;ą sa
vaitę atliko rekolekcijas kard. 
Stritch knnimi rekolekcijų na
muose, Mundelein, III.

X April Elen Fandell, 10733 
S. Prairie avė., išvvko į St. 
Francis kolegija Joliet, II'., pa
skutiniu metu studijoms. Ren
giasi būti mokytoja April Elen 
yra dukrelė plačiai žinomų vei
kėjų Phvlb's ir Edvardos Ran
delis, kurie daug dirba parapi
jos ir Labdarių d-jos labui. Abu 
yra Labdarių direktoriai. Phyl- 
lis Fandell yra dukra senų Ro- 
selando gyventojų Jurgio ir Ale 
nos Žemaičių.

X šv. Pranciškaus Vienuoly
no Seserų Rėmėjų 2 sk. rengia 
parengimą su daugybe dovanų 
rusėjo 30 d. 2 v. p. p. U. Gara- 
levičienės namuose, 4437 S. Ar
tesian avė. Pavykimu rūpinasi 
pirm. A. Zalandauskienė, S. Jo- 

! cienė, J. Kerulis, H. Širvinskie
nė, M. Paukštienė ir kt. Kvie
čiame gausiai atsilankyti.

X Aleksandra Naujokienė, 
po 5 metų pertraukos, nuo lap
kričio 1 d. vėl grįžta į pirmiau 
turėtą užeigą Bridgeporte, 3529 
S.. Haisted St.

X Algis Juodikis, 6219 So. 
Francisco av., kuris praėjusiais 
metais baigė Illinois universite
tą Urbanoje ir gavo bakalauro 
laipsnį iš elektros inžinerijos, iš 
vyko į Californiją, kur Los An
geles universitete tęs studijas 
magistro laipsniui įgyti.

X Matas Srubas, vienas Šv. 
Antano Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės Cicero direktorių, gu
11 Loretos ligoninėje 406 kamb., 
4 aukšt., po sunkios vidurių ope 
racijos. M. Srubas yra žinomas 
visuomenės veikėjas, nuoširdus 
lietuviškų darbų rėmėjas. Visi 
linki 'Srubui greit pasveikti.

X Palikit rūpesčius namie. 
Spalio mėn. 6 d. 8 v. v. B. Pakš
to salėje (38 St. ir California 
avė.) įvyks Lituanicos Tunto 
Skautų Tėvų rengiamas vaka
ras su įdomia programa. Kvie
čiami visi atsilankyti, maloniai 
praleisti laiką ir drauge parem
ti skautišką jaunimą.

Staliukus iš anksto galima 
užsisakyti pas Balčienę, 3357 
W. 66 St. Tel. GR 6-2009 ir 
Medzinską, 4065 Archer. Tel. 
YA 7-5980. (Pr.)

Kovai su ugnimi savaite skelbiama spalio 7—13 dienomis. Phila- 
delphiė,, Pa., ugniagesių departamento dailininkas Sicilliano nu
paišė priešgaisrinį plakatą, kuriame žmogus panašiai, kaip ir kal
bėdamas prez. Kennedy, rodo pirštu.

Chicagos žinios
PER BRANGI PAŠALPA
Michael J. Howlett, valstybės 

auditorius, pasiuntė inspekto
rius patikrinti d r. Leonard Til-

CH. SHRIVER GAUNA 
AUKŠTESNĘ VIETĄ

Prez. Kennedžio svainis, čika

PROGRAMOJE:
Šokiai, Spaudos karalaitės rinkimai 

Smuikininkas MATIUKAS
Solistė B. KEMEŽAITE

Humoristas A. VALENTINAS
LIETUVIŠKI VALGIAI ir GĖRIMAI

AKTUALŪS TAUPYMO BENDROVIŲ 

REIKALAI

Iš taupymo bendrovių atstovų suvažiavimo

mas išleisti federalinį įstatymą, 
kuris leistų nacionaliniams ban 
kams steigti skyrius visose J- 
AV valstybėse. Kaip žinoma, li
gi šiol Illinois valstybėje ban
kai savo skyrių steigti negali. 
Tie nauji bankų skyriai, be abe
jo, galės sudaryti konkurenciją 
taupymo bendrovėms.

Rugsėjo 16-19 dienomis Dra- priėmė pajamų mokesčių įsta- 
ke viešbuty Chicagoj įvyko Illi- tymą, pagal kurį taupymo ben- 
nois Taupymo ir skolinimo Ben drovės nuo 40% savo pajamų 
drovių metinis atstovų suvažia- j turės mokėti korporacijų mo
vimas. Dalyavvo daugiau kaip kesčius. Tas gerokai pakirs tau 
1,200 delegatų ir svečių, atsto-! pymo bendrovių galimybes su- 
vavusių 523 Illinois taupymo J daryti didesnius rezervus gali- 
bendroves, turinčias 8 biu. dol. | miems nuostoliams padengti.
turto. Delegatų tarpe teko su-i Bankininkai siekė, kad tie mo- . . . .
tikti ii lietuviškųjų taupymo ■ kės čiai būtų dar didesni, tačiau skolinimo ben rovės men oje

Auga ir plečiasi

Savo baigiamajame žody Mr. 
Stipp pabrėžė, kad nepaisant 
visų šių sunkumų, taupymo ir

bendrovių darbuotojų, k. a. 
District Savings & Loan Assn. 
vedėją Albert J. Aukers, Chi
cago Savings & Loan Assn. J. 
Pakel, Sr., Midland Savings & 
Loan Assn. advokatą Franc 
Zogą, Mutual Federal Savings 
& Loan Assn. Peter Kazanau- 
ską, Standard Federal Savings 
and Loan Assiy Justin Miekie- 
wiech, Jr., bei kitus. Lietuvių

auga ir plečia savo veiklą. Šiais

gietis Taikos korpo direktorius, 
kino, eilės senelių prieglaudų! yra Washingtone minimas kaip 
vedėjo, knygas. Jų buvo sura- i kandidatas į aukštesnę valstybi' Apdraustų Taupymo Bendrovių 
sta, kad gydytojas neleistinai nę vietą, nepaisant, kad už tai Lygą atstovavo auditorius Juo- 
panaudojo socialinio draudimo! prezidentui prikišamas nepotiz-'zas P. Varkala ir Frances Sa- 
pinigųs, siunčiamus jo vado vau 1 mas. Ta vieta pramatoma AID dauskas - Buczek, kuriai teko 
jamų įstaigų seneliams. Taip organizacijoj, kuri kontroliuoja s net pirmininkauti suvažiavimo 
pat rasti šeši atvejai iš birželio | visą pagalbą svetimom valsty- atskaitomybės komisijos posė- 
mėn., kad buvo pristatyta Rli- { bėm. Tačiau, nepaisant priekaiš džiui.
nois valstybei 
pacientų 
pacientų aptarnavimo išlaidos 
jau apmokėtos socialinio drau-

sąskaita pinam tų, Shriver net ir priešų yra

organizuotas bendrovių pasi
priešinimas leido šią naują mo- , __
kesčių naštą kiek sumažinti/ vh> turtas PasK,5S rekorfmę 85 
Buvo darytos pastangos bend-;“' do1' sis nepaprastas
rai taupymo bendrovių veiklai I ‘“"M™0 nedrovių pasisekimas
suvaržyti, leidžiant joms daryti 1 rodo naudingumą oyven o 

’ jams. Juk tik taupymo ir skoli
nimo bendrovių dėka daugiau, 
kaip pusė visų Amerikos šei
mų gyvena nuosavose namuose. 
Taupymo ir skolinimo bendro-

metais JA;V taupymo bendro-

paskolas tik vienos šeimos gy
venamiems namams ir panašiai, 
tačiau tie žygiai nepavyko.

Pranešimai apie dividendus

Taupymo ir skolinimo bend
rovių veikėjų pastangomis pa
vyko nugalėti kongrese Kenne- giuo metu joms daromų sunku- 
dy administracijos bandytą pra- mų jų laukia šviesi ateitis.

vės šiandien sudaro labai svar
bų veiksnį Amerikos ekonomi
niame gyvenime ir nepaisant

vesti istatymą, kad nuo div'den 
dų ir palūkanų būtų atskaito-

Sluvažiavime kalbėjo ir Illinois 
valstybės finansinių institucijų

ma 20% mokesčio, prieš divi- l dįrektorius Joseph F. Knight ir 
dendus išmokant. Senatorius vjga ejjg ^įtų aukštų pareigūnų, 
Paul II. Douglas pareiškęs, kad purjų tarpe nemaža buvo spe- 
jis buvo gavęs 70 tūkstančių i cjapaį atvykusių iš Washing- 
laiškų iš taupytojų, kurie pro- Į tonQ
testavo prieš šį įstatymą. Ta
čiau administracijai pavyko kon 
grėsė pravesti nuostatą įparei
gojantį visas finansines institu
cijas, k. t. bankus, taupymo ftlKTRAI IlflIF
bendroves, korporacijas, praneš, Hilo I KflLIJUJfc
ti valdžios mokesčių ištaigoms — Australijos lietuvių met- 
pavardes asmenų, kuriems per raščio jau atiduotas spaudai 
metus išmokama daugiau, kaip paskutinis lankas. Tikimasi, kad 
$10 dividendo ar palūkanų, pirmieji metraščio egzemplio- 
Kartu turi būti praneštas ir to riai pasirodys netrukus. Metraš

| Taupytojų skaičius
ministratorium. Taikos korpo per Įrjs dienag suvažiavimas 
pasisekimas tai kaip tik aiškiai svarstė aktualius taupymo ben- 

dimo čekiu. Dar neaišku, kokių paliudija. Anksčiau jis turėjo drovįų reikalus Iš pranešimų 
priemonių imsis va'stybės pro- aukštą postą Illinois valstybės paaiškėjo, kad Illinois valsty- 
kuroras už federalinės valdžios demokratų partijoje. bės taupymo bendrovėse pini-
apgavimą. j PRAMONININKAS KVIEČIA { gus taupo 3,682,262 taupytojai.

ELEKTRONIKOS SPECIA- įjohn Connor, Merck & Co. pre- Bendrovės suteikusios paskolų 
LĮSTŲ KONFERENCIJA i zidentas, kalbėdamas ligoninių 601,160 šeimų. Per metus 230,- 

,Spalio 8—10 d. McCormick draugijai, pabrėžė, kad yra di- ^79 asmenys atidarė naujas tau 
salėje, Chicagoje, susirinks apie i dėlė problema, kaip palengvinti Pymo sąskaitas. Taupmenos 
18,000 elektronikos inžinierių sene'ių gyvenimą, padedant padidėjo per metus beveik 1 
ir įvairių šios srities .specialis-j jiems apmokėti ligoninės išlai- bil. dol. . Duota paskolų namams 
tų bei pareigūnų metinei kon-.das ir gydymąsi. Keista, sako įsigyti daugiau, kap 1% bil. 
ferencijai. Dalyvaus taip pat iš jis, kad tie, kurie daugiausia dol., kas sudaro 61% visų pas- asmens pOcial Security nume- tis turės 292 psl., gausiai iliu-

apmokėjimui, nors tų laikomas sumaniu ir gabiu ad-

dešimties valstybių kolegijų at
stovai, kurie pateiks savo nau
jausias idėjas elektronikos sri
tyje.

yra nusipelnę valstybei, kaip j kolų Illinois valstybėje. Šiais 
mokytojai, policininkai, ugniage Į metais į tapymo sąskaitas bu- 
siai, senatvėje negauna jokios vo gouta 8% daugiau taupmenų
valstybės paramos.

ILGOS KELIONĖS PO AFRIKA
Walter Rask-Rasčauskas, ži- dalyse, Nazarete, Haifoje,

nomas keliautojas po pasaulį, 
rugsėjo 26 d. išvyksta vėl ilgon 
kelionėn. Jis nori susipažinti su 
naujais kraštais, jų gyvenimo 
sąlygomis, papročiais, na, ir 
aplankyti bet kur esančius lie
tuvius.

Savo kelionę W. Rasčauks- 
pradeda iš New Yorko skris
damas į Lisaboną, Portugalijoj, 
aplankys Ispaniją, Italiją, kur 
pabuvos Romoje ir kituose di
desniuose bei gražesniuose mie
stuose. Iš ten skris į Šv. Žemę, 
kuri dabar yra padalinta tarp 
žydų ir arabų. Jis sustos žydų 
ir arabų valdomose Jeruzalės

X Kristijono Donelaičio Litu
anistikos mokyklos išvažiavi
mas įvyksta šį sekmadienį, rug
sėjo 23 d. tėvų marijonų sode, 
Clarendon Hills, RI., prie 83 ke
lio ir 63 gatvės. Pradžia 1 v. 
p. p. Visa Chicagos ir apylin
kių visuomenė kviečiama paben 
drauti su lietuviška moksleivija 
gražioje rudenio gamtoje.

vė
liau skris į Kairą, Egiptą, Alek
sandriją, Turkiją ir kitus Maž. 
Azijos kraštus.

Didesnė jo kelionė bus po vi
są Afriką. Nors dabar ten yra 
susikūrusios daugelis naujų vai 
stybių, bet jis žada aplankyti 
visus lėktuvu pasiekiamus di
desnius miestus, susipažinti su 
įvairių kraštų gyvenimu ir kul
tūra. Žada taip pat pasiekti ir 
Madagaskarą, kur gyvena buv. 
ministeris Ernestas Galvanaus
kas, ir nuvykti net į N. Gvinė
ją, kur taip pat yra vienas jo 
pažįstamas lietuvis. Ta kelionė 
lėktuvais, autobusais ir auto
mobiliais užtruks virš dviejų 
mėnesių.

W. Rasčauskas vadovauja 
kelionių agentūrai, — Wide 
World Travel Agency, — dėlto 
ir keliauti galimybės yra leng- 
gvesnės ir patogesnės. Be to, 
jis žada įdomesnėmis žiniomis 
pasidalinti ir su mūsų dienraš-

Ad. Baliūnas

IŠARTI IR TOLI

ris. Tai padaryta tikslu, kad struotas.
valdaia galėtų sekti kas gavęs 
dividendą nepraneša apie tai sa
vo mokestiniame pareiškime. 
Pasirodo, kad kasmet valdžiai 
neparnešama daugiau, kaip 4

nei pereitais metais. Daugiausia 
bendrovių (90%) už taupymo 
sąskaitas mokėjo vidutiniai 4% 
proc. dividendo. Už paskolas ikįiĮjonaĮ dolerių gautų dividen- 

bendrovių (85%) jr vaidžia netenka apie 800 
{mil. dol. mokesčių. Naujai mo-

daugumas 
ėmė 6%%.

Sunkumai kesčių tvarkai svarstyti buvo 
skirta suvažiavime daugiausia 
laiko.

Taupymo bankai
Federal Home Loan Bank of 

Chicago prezidentas John E. 
Stipp savo kalboje iškėlė ir ki
tur sunkumus, kurie laukia tau 
pymo ir skolinimo bendrovių. 
Pasirodo, kad į administraciją 
daromas spaudimas ir jau yra 
paruoštas įstatymo projektas

Suvažiavime pranešimus pa
darę Illinois Savings & Loan 
League prezidentas Guy Wood,
Jr., ir Federal Home Bank of 
Chicago prezidentas John E.
Stipp. Abu nurodė, kad nepai
sant Taupymo bendrovių veik
loje daromos pažangos pasta
raisiais metais susidurta su vi
sa eile sunkumų. Komerciniai 
bankininkai pavydėdami taupy
mo bendrovių nepaprastam au- > leisti greta taupymo bendrovių

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Londono lietuviai paminė

jo Tautos dieną rugsėjo mėn. 8 
d. Programoje buvo Lietuvos 
Pasiuntinybės patarėjo V. Bali- 
cko žodis. Meninę programą at
liko Londono lietuvių choras. 
Šiame minėjime muz. V. Mamai 
tis paskutinį kartą prieš išvyk
damas į JAV, dirigavo chorui.

Jieškomas P.ETER GIRCH, 1953 
metais gyvenęs adr.: 1054 West 
59th St., Chicago. Jis pats ar 
jo paveldėtojai prašomi atsiliepti 
arba turintieji žinių pranešti šiuo 
adresu: DRAUGAS, Adv. No. 
5783, 4545 W. 63rd St., Chicago 
29, III.

gimui pradėjo organizuotą ak
ciją prieš taupymo bendroves. 
Bankininkų pastangomis Fede-

steigti ir komerciniais pagrin
dais organizuotus taupymo ban 1 
kus, kurių jau esama rytinėse !

ralinis Rezervų . Bankas leido valstybėse. Taip pat Washing- 
bankams pakelti jų mokamą įone rimtai svarstomas sumany 
procentą už bankuose taupymo
sąskaitose laikomus pinigus.
Nors bankai dėl to mažai lai
mėjo, bet taupymo bendrovėms 
buvo padaryta nemaža žala.
Bankininkams taip pat pavyko 
įtikinti valstybės iždą, kad ,ap-

i

čio skaitytojais. Geriausios sėk-, dėtų taupymo bendroves nau- 
mės kelionėje. [jais mokesčiais. Kongresas jau į

San Diego, Calif., Barbara White ir jos mažieji kalbasi su savo vyru ir tėvu astronautu John, ku
ris parinktas kelionei į erdves. Jis yra aviacijos kapitonas, 31 m. amžiaus, tai pats jauniausias iš 
parinktų 9 astronautų. Dešinėje aviacijos atsargos maj. gen. White su žmona, astronauto tėvas, taip 
pat džiaugiasi savo sūnaus parinkimu.

SIUNTINIA1 Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, IU. Tel. YA 7-5980

1
PRIĖMIMAS IR KOKTEILIAI

pagerbiant
ALFONSE F. WELLS

Demokratų kandidatą į
Aukštesniojo teismo

teisėjus,
(Judge of the Superior Court)

kuris įvyks
SKYLINE TERRACE,

SHERMAN HOTEL 
Trečiadienį, 1962 m. rug* 
sėjo 26 d., 4 iki 7 vai. p. p.

Užsakykite bilietus paštu ar telefonu. Bepartyvinio biznio 
bei profesinio komiteto — Pirmininkas EDW. STASUKAITIS, 
Iždininkas JOHN PAKEL, Sr., 6245 South Western Avenue, 
Chicago 36, III. GRo 6-7575 — ANd 3-1981 — WA1 5-4454,

Visi į Tradicinį Spaudos Baliu! PAKŠTO SALĖJE, 2801 W. 38th Street
Įėjimas nemokamas nariams, o 

$2.50 kitiems, prie įėjimo.

Š. M. RUGSĖJO 22 DIIENĄ, 8 VALANDĄ 
ŠEŠTADIENĮ




