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Prez. Eisenhoiueris pamokė diktatorių Chruščevą
STIPRI IKE KALBA

Siūlo leisti laisvus rinkimus
CHICAGO. — Triumfališkai milijono čikagiečių sutiktas 

prezidentas 'Eisenhoweris antradienio vakare respublikonų kon
vencijoje pasakė pagrindinę kalbą.

Didižausių plojimų susilaukė, ( 
kai jis užšachavo sovietinį im
perializmą, tardamas:

— Kai Kremliaus žmonės gru 
biai iškraipo faktus, skelbdami, 
kad mes norime pavergti vieną 
iš savo artimiausių kaimynų
(čia prezidentas tarėjo min- i cUa papildoma naujais, greites- 
ty Kubą), kai sovietai mums<niais už garsą B—58 lėktuvais,

Sudaryta raketų daliniai, kurie 
jau yra vakarų Europoje, ir jau 

dėmesį nuo fakto, jog jie pa- i yra paruoštos p’irmosios tarp- 
tyB dabar kontroliuoja kitados kontinentinės raketos. Preziden- 
buvusius laisvus žmones, ir tai tas drąsiai pabrėžė: 
tokiuos žmones, kurie niekuo ki-, — Jungtinės mūsų, NATO,
tu pasaulyje nėra nusikaltę,, SEATO y- kitų sąjungininkų | Biaiz House, prezidento Eisen- 
kaip tik troškimų gyventi taip,! jėgos, kurias laisvasis pasaulis i howerio svečių rezidenciją, 
kaip jie patys laisvai pasirenka. | yra paruošęs sutikti bet kokią Kongo premjeras prašya JAV 

Sovietų diktatorius. — kalbė- grėsmę, ir ypač savo atkerta-‘ ekonomin6s pagalbos naujai af-

graso raketomis, aiškiai matyti, 
kad jie nori nukreipti pasaulio

jo toliau JAV prezidentas, — 
yra pareiškęs, kad jisai savo
paskutinėse kelionėse ir savo rių su ga’inga atbaidančia jė- 
pasakytomis kalbomis įstengė ga... Ir pasaulis žino, kad ši bai 
sumažinti JAV prestižą. si jėga laikoma tik tuo pagrin-

Kas liečia tą valstybių pres-■ diniu tikslu: karą padaryti vi- 
tižo palyginimą, aš kviečiu jį (Nukelta į 6 psl.)
(Chruščevą) atlikti šį bandvmą:
ar jisai sutiktų pravesti laisvus 
rinkimus, Jungtinėms Tautoms globojant, leidžiant visiems NEW YORKAS. — New Yor-
žmonėms — visose valstvbėse, ispanų kalbų dienraštis EI 
visuose kontinentuose, balsuoti Diario antradienį Kubos dikta- 
tuo vienu paprastu klausimu: i torių pavadino Fidel Caatro-
“Ar jūs norite gyventi komunis 
tų režimo valdžioje, ar besitvar
kant pagal tokią laisvą sistemą. teJe 
kokia randama Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse?

Ar Sovietai sutiks išmatuoti 
savo prestižą pasaulyje tokių 
balsavimų rezultatais. JAVmielai su tuo sutiktų”. ! jaPonl* kairiojo sparno Sohyo

Tie žodžiai konvencijos daly- darbininkų federacijos nerių | 
vių buvo sutikti tvirtu pritari- antradlcni demonstravo Tokio, rytų BERLYNAS. — Rim
am. ir jie rado gyvą atgarsi vi- Ratv5s<“: i taa perspėjimas Korėjos fron-

Korėjos fronte

šame kraite. Htieas astuonias Amerikos Valstybių
minute, konvencijos dalyviai - ir JaP°"i'°» saugumo sutartį ir 
iš viso 12,000 žmonių _ plojo ™kalaudam i premjerą Hayato
dar tik pasirodžius Eisenhovve-Dasi 

Ibėto iriui kalbėtojo platformoje.
Prezidentas peržvelgė savo 

administracijos per 7'A metų 
nuveiktos darbus, pažymėda
mas ^krašte atsiektus stambius 
ekonbminius laimėjimus, rūpes
tingai išvystytą gynybą, kad 
šiandieną Jungtinės Amerikos 
Valstybės yra tapusios galin
giausias kraštas visame pasau
lyje.

Pabrėžė, kad šiuo metu svar
biausias JAV siekimas yra 
teisingumas ir taika pasaulyje, 
o taipgi gerbūvis. Pačiose 
Jungt. Ameirkos Valstybėse 
per paskutinius 7>/2 metų (kada 
kraštą valdė dabartinė administ
racija), krašto gynyba paaugo 
100 bilijonų dolerių, kas sudaro 
net 25 procentus.

Pažymėjo, kad respublikonai 
yra to nusistatymo, jog perdi- 
delis švaistymas iš federalinioiždo vestų tik prie inflacijos ir «prausminė lėktuvą liepos 1 die- 
kitų neigiamų padarinių: tik-1 nužudant vieną amerikietį lakūną, du paimant rusų nelais-

KALENDORIUS.

Liepos 28 d.: šv. Viktoras; 
Agarė.

Liepos 29 d.: < šv. Morta; 
Mantvydas.

ORASIOro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
saulėta, apie 80 laipsn.; rytoj 
— daugiausia saulėta, vėsiau.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 8:15. tuvas buvo ne arčiau, kaip 30

Price 7 cente

RAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

KETVIRTADIENIS, LIEPOS (JULY) 28, 1960 Kaina 7 centai

riausias kelias yra sudaryti są
lygas, kad pati žmonių privati; 
iniciatyva atsiektų reikiamus 
laimėjimus.

Prisiminęs krašto saugumą, 
prezidentas paskelbė, kad avia-

mąja (retaliacijos) galia, gali 
sutikti bet kokį g'alimą agreso-

Kuboje naujas vardas

vich. Jis taip pavadintas laik
raščio pirmojo puslapio antraš-

5,000 japonų 
demonstravo

TOKIO. — Penki tūkstančiai

Ikedą atsistatydinti.
Demonstraciios tvarkingos,

nieko nepranešta apie smurtą.

Konęo pabėgėliai
BRIUSELIS. — 32,178 pabė

gėliai iš Kongo atskrido į Briu
selio Aerodromą nuo liepos 9 d.

JT Saugumo taryba atmete 

Maskvos kaltinimus prieš JAV
I •NEW YORKAS. — Jungtinių mylių nuo Rusijos pajūrio. Re-

Tautų Saugumo taryba 9 bal
sais (prieš 2) antradienio va
kare atmetė Sovietų Sąjungos 
rezoliuciją, reikalaujančią pa- 
smerti Jungtines Amerikos Vals 
tybes kaip agresores, kad ame
rikiečių lėktuvas RB—47 skri
dęs virš Berento jūros.

Rusų kovos lėktuvas numušė

vėn (trys yra dingę).
Nepravertus Maskvai savo siū

lymo, V. Kuznecov. Rusiios už
sienių reikalų viceministeris, pa- 
naudoio rusų 88-ta Ir 89-ta ve
to atmesti vakariečių pasiūly
tas rezoliuciias.

Pirmoji rezoliucija, pateikta 
Jungtiniu Amerikos Valstybių, 
siūlė ištirt! rusų kaltinimą, jog 
RB—47 pažeidęs Rusiios oro 
erdve, ir JAV teigimą, kad lėk-

Lumumba atskrido
į Washingtonę

VVASHINGTONAS. — Kongo 
ministeris pirmininkas Patricėj 
Lumumba vakar atskrido iš i 
New Yorko į Washingtoną pa
sikalbėti su valstybės sekreto
rium Herteriu ir kitais JAV pa-kreigūnais apie jo jaunos valsty
bės ateitį.

35 metų afrikiečių vadas ir 
septyni jo pagelbininkai bus pa
sveikinti su pilna karine garbe, 
atskridus jiems JAV aviacijos 
lėktuvu. Herteris ir kiti diplo
matai pasveikino kongiečius.

Lumumba, pasikalbėjęs su 
Jungtinių Tautų gen. sekreto
rium Hammarskjoldu New Yor- 
ke, iš VVashingtono aerodromo 
važiavo kartu su Herteriu .

rikiečių valstybei.
100 kongiečiŲ grąžinti 

namo
PRAHA. — Apie 100 kongie- 

čių jaunuolių, studijavusių Če
koslovakijoje ir rytų Vokietijo
je per paskutinius trejus metus, 
staigiai buvo išsiųsti namo. Ko
dėl? Kad marksistiškai lavinti 
studentai galėtų užimti svar
bius civilius postus.

Viceprezidentu* N1xoimm nominuotas j JAV prezidentus. Prieš 
duodant vakar vakare laikraštį į mašinas, buvo tikra, jog vice
prezidentas Nixonas Gus nominuotas į JAV prezidento postą.

——- — -- -----

Nauja Italijos vyriausybė
Faniani sudarė naują italų vyriausybę

ROMA. —• Prezidentas Giovanni Gronchi antradienio vaka
re paskyrė Amintore Fanfani ministeriu pirmininku vadovauti 
Italijos 22 vyriausybei nuo fašizmo kritimo prieš 17 metų liepos 25 d.

'Gronchi taip patvirtino 24 ■■■ 1 
vyrų kabineto sąrašą, pateiktą ni vyriausybėje/ pasiliks tame

vTsV^m.r^iZlrimo^polirinl^^^^1’ 52 metų' krikščionių pačiame poste naujame kabine- ---—partijos kairiojo te.

Prašo lietsargių
LONDONAS. — Britų parla

mento narys Ronald Russell ant 
radienį pasiūlė, kad Londone 
lietingiausią vasarą būtų leista
kams turėti lietsargius.

j — Prezidento Ehenhowerio 
kalba, pasakyta antradienio va
kare respublikonų konvencijo
je Chicagoje, buvo pertraukta 
ovacijomis 69 kartus.

te. Iš patikimų šaltinių sužinota, prješ savaitę, 
jog Rusija ir jos satelitai Len
kija ir Čekoslovakija paskuti
nėm savaitėm smarkiai padidi
no karinės aprangos siuntimą 
į šiaurės Korėją.

zoliucija siūlė, kad faktai būti; 
pateikti bešališkai tyrinėjimo 
komisijai, atstovaujančiai Jung
tines Amerikos Valstybes, Ru
siją ir, abipusiškai sutarus, tre
čiąją valstybę ar agentūrą.

Antroji rezoliucija, pateikta 
Italijos, siūlė, kad Tarptautinis
Raudonasis Kryžius aplankytų' nių reikalų ministeris Tambro- Jungtines Amerikos Valstybes
du amerikiečių lakūnus, kurie 
yra rusų nelaisvėje. Prieš abi 
rezoliucijas balsavo komunistų 
valdoma Lenkija ir Rusija.
JAV ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Lodge pateikė medžia
gos apie rusų šnipinėjimą JAV 
pajūryje, Lodge, kreipdamasis 
į Sovietų Sąjungos atstovą, pa
sakė:

— Jūs numušate mūsų lėktu
vus ir žudote mūsų lakūnus, o 
verkšlenate, kad mes foto ka
meromis nufotografuojame jū
sų lėktuvus...

demokratų 
sparno vado.

Visi nauji ministeriai 
krikščionys demokratai.

Fernando Tambroni vadovau
jama vyriausybė atsistatydino

yra

Fanfani penktadienį buvo pa
prašytas sudaryti naują vyriau
sybę. Jis prašymą priėmė tik 
pasitarus su krikščionių demok
ratų, socialdemokratų, respubli
konų ir liberalų partijų vadais.

Socialdemokratų,' respubliko
nų ir liberalų partijų vadai pa

ALEKSANDRIJA, J. A. R. 
— Jungtinės Arabų Respublikos 

žadėjo remti krikščionių demok- Paridentas Nasseris antradienį 
ratų sudarytą vyriausybę. Jų kritikavo Jungtines Amerikos 
parama išlaisvins krikščionis Valstybes ir pažadėjo Kubai pa- 
demokratus nuo 24 neofašistų Kalhą-
atstovų parlamente.

Komunistai sukurstė demonst 
racijas prieš šią neofašistų (ita
lų socialinio sąjūdžio) paramą, 
kuri buvo suardyta liepos pra-
džioje. Demonstracijose 10 aa- įį Kubą kovoje prieš “užsienių 

agresiją”. Nasseris pareiškė, jog 
J. A. R. yra su Castro, bet jis 

Fanfani buvo premjeru 12 die neišvardijo pagalbos rūšies.
nu 1954 m. sausio m., ir vėl nuo Nasseris taipgi pranešė, jog 
1958 m. liepos m. iki 1959 m. J° tauta nutraukė diplomatinius vasario m. santykius su Iranu, kuris pri-

Antonio Segni. buvęs užaie- pašino Izraelį, ir jis kaltino

menų žuvo ir šimtai buvo su
žeisti visame krašte.

Castro šalininkai de
monstravo Venecueloj

CARACAS, Venecuela. — Ku
bos diktatoriaus Fidel Castro
šalininkai antradienį demonstra ir respublikonų
vo prie katedros, kur kubiečiai platformas (programas) už rei 
tremtiniai meldėsi, kad būtų su- kfl]avima leisti Izraelio laivamsstabdyta komunistų įtaka jų tė
vynėje.

Neatpažinti asmenys šaudė J 
orą prie katedros, norėdami iš
sklaidyti Castro šalininkus de- 
manstrantus.

Į naują vyriausybę grįžta du 
buvę ministeriai pirmininkai — 
Mario Scelba ir Giuseppe Pella. 
Scelba vėl yra vidaus ministeris 
ir Pella vėl tvarkys biudžetą.

Fanfani sekantį antradienį 
vyks į parlamentą gauti savo 
vyriausybei pasitikėjimą.

Nasseris kritikavo 
Ameriką

Raul Castro, Kubos gynybos 
ministeris ir diktatoriaus Fidel 
Castro brolis, ir Nasseris kal
bėjo 100,000 asmenų sueigoje 
Aleksandrijoje.

Castro prašė J. A. R. parem-

ir Britaniją dėl santykių nu
traukimo. Jungtinė Arabų Res
publika tebėra kare su Izraeliu. 
Nasseris įsakė iraniečių amba
sadoriui ir jo štaebui išsikraus
tyti iš krašto.

NasseriR taipgi puolė demok- 
partijų

plaukti Suezo kanalu.
— VWprezklpnto Nixono sek

retorius vakar pareiškė, jog 
šiandien bus renkamas kandida
tas į JAV viceprezidento poetą.

AR KUBA SUSILAUKS 

LIETUVOS LIKIMO?
Įtampa tarp Rytų ir Vakarų dar vis didėja 

Chruščevui vėl buvo primintas nesutvarkytas 
Rytų Europos klausimas

I /' A «VVASHINGTONAS. — Maskva savo agresiją prieš Lietuvą 
193P/40 metais dangstė tarp kitko teigimu, Sovietų Sąjunga pri
valanti tą kraštą saugoti prieš hitlerinę grėsmę.

Dabar Chruščevas pasišovė — - - ■ 
pačioje Jungtinių Amerikos, veikli. Bet kur visa tai turi ves- 
Valstybių pašonėje, Kuboje, su- ti?

I

sidariusį krizės židinį panaudo
ti pavo reikalams ir pagrasino 
Amerikai raketomis, jei toji pul
tų Kubą. Kubos diktatorius 
d-ras Fidel Castro savo akloje 
neapykantoje prieš amerikiečius 
plačiai atidaro vartus savo kraš 
te ir sovietizmui ir komunizmui.
Tikrai jau nedaug reikia, ir Ku
ba susilauktu Lietuvos, ar bent 
Albanijos likimo (Albanija nė
ra sovietinė respublika, bet at
sidavęs sovietinis satelitas Ita
lijos pašonėje). Tai būtų pirmas 
sovietinis satelitas visame Ame
rikos žemyne.

Yra tikra, kad nei Jungtinės 
Amerikos Valstybės, nei daugu
mas kitų Amerikos žemyno 
kraštų nenorės leisti savo pašo
nėje komunistiniam — sovieti-______________ _
niam režimui susikurti. Prezidentas Eisenhoweris, atsakyda- Prezidentas Eisenhoweris
mas Chruščevui į jo grasinimus, va^ar rytp Morrison viešbutyje, 
aiškiai ir griežtai įspėjo Sovie- ^'cagoje, kalbėjo 600 respub- 
tų Sąjungą nuo sovietinės inter-
vencijos Kuboje. Amerikos vals
tybės neįeisiančios Amerikos 
žemyne įsigalėti komunistiniam 
režimui, kuris sudarytų nuola
tinę grėsmę visoms kitoms Ame
rikos valstybėms. Kai Chrušče-Į »» sekretorius Dagas Ham- 
vas kalbąs apie tautų nepriklau-1 ma š iokias vakar atvyko į 
somvbę ir neliečiamumą, tuo j Briuselį pasikalbėti su Belgijos
pačiu laiku sovietinėje vergijo
je tebe’aikoma eilė Rytų Euro
pos tautu. Griežtam prez. Ei- 
senhowerio įspėjimui vieningai, 
ryžtingai pritarė visa Amerika, 
nepaisant partijų skirtumo.

Anglų BBC radijo komenta- torius pastebi, nuolatiniai Chruš, premjeru Patnce Lu-
čevo grasinimai, kuriuos jis kas mumba- kuria reikalauja tuo- 
savaitę bent kartą paleidžia Va-i'"” Wc'11 k”rini"’ da,ln'"’ 
karą adresu, Rytą _ Vakarą ,iS KonOT' norima at’
įtampą gali tik padidinti. Vis Rta^y1' ramybę.
dėlto reikia manyti, kad toji i — prezidentas Oron-
įtampa neprives prie sprogimo, cb‘ vakar prisaikdino Fanfani
bors visokeriopas abipusis gink 
lavimasis tęsiams. Vos priimtas 
JAV gynybos biudžetas 40 bi
lijonų dolerių sumai, galimas v’ctoa gyventojai 
dalykas, jau netrukus bus padi 
dintas dar 3 ar 4 bilijonais. ; riaušininkų.Amerikiečių pajėgomis, vidų- _ Tar|, Kuboa Jungttoi,
tinio tolumo "Polaris" rakete-1 Valstybių santykiai
mis numatoma apkaišioti eilę via blogžja Kubo, diktatoriua 
Siaurės Atlanto sąjungos (Na- Pidc| Caatro ruoSia9i nutrauk. 
to) valstybių. Aišku, kad ir ti diplomatinius santykius su 
Sovietų Sąjunga toje srityje yra JAV.

('a»tn> Kaire — Jungtinės Arabų Respublikos prezidentas Nas- 
seris (kairėje) sveikinasi su Raul Castro. Kubos premjero Fidel 
Castro broliu, Kairo mieste. Raul atvyko į Egiptą devynių dienų 
vizito. ,(UPI)

(
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Šio meto tikrovė yra tokia, 
kad šaltasis karas tarp Rytų ir 
Vakarų vis dažniau įgauna karš 
tų susidūrimų pobūdį. Tai tik
ras nervų karas.

779 paskaitininkų 
grupės

OKUP. LIETUVA. — Lietu
vos komunistų partijos propa
gandos ir agitacijos skyriaus 
duomenimis, šiuo metu Lietuvo
je veikia 779 propagandistų- 
paskaitininkų grupės, į kurias 
įtraukti mokytojai, žemės ūkio 
specialistai, medicinos darbuo
tojai ir teisininkai. (E.)
NAUJAUSIOS

ŽINIOS

likonų vadų užkandžių metu. 
Prezidentas ir jo žmona vakar 
po pietų išskrido iš Chicagos į 
Denver, Col., ap'ankyti savo 
žmonos sergančios motinos.

— Jungtinių Tautių generali-

pareigūnais dėl karinės ekono
minės situaciios Konge, prieš nu 
skrendant ištirti sąlygas nera
mioje afrikiečių respublikoje. 
Hammarskjoldas atskrido į Briu 
sėli iš Jungtinių Tautu būstinės 
New Yorke, pasikalbėjus su

kaip premjerą.
— Pietų Rhodezijoje dar te

besitęsia riaušės, kurias sukėlė 
Europiečiai 

ir vietos kareiviai vakar saugo
jo Bulawaxo gatves, ieškodami
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JUBILĖJINĖ AT-KŲ SENDRAUGIŲ 
SAVAITE

Jubilėjinė ASS-gos savaitė 
pasibaigė. Jos laukė tie, kurie 
stovyklavo ir tie, kurie nega
lėjo ir tie, kurie nenorėjo at
vykti.

Dalyvių skaičius pradžioje 
mažokas, vėliau perdidelis. Sto 
vykią atidarant liepos 10 d. da 
lyvavo per 40 asmenų. Savai
tės pradžioje kiek nukrito, vė
liau kasdien pradėjo prisidėti, 
o užbaigos savaitgalyje — lie
pos 16-17 d. per 150 dalyvių. 
Stotvyklos patalpos, virtuvė, 
tvarka sunkiai gali pakelti to
kį didelį dalyvių skaičių. Tame 
skaičiuje buvo per 50 studentų 
turėdami trikampio suvažiavi
mą. Daugiausia sendraugių bur 
vo atvykę iš Detroito, Chica- 
goe, Cleevlando, taipgi iš toli
mų vietų: New Yorko, Wa- 
shingtono. Stovyklos vadovy
bę sudarė ASS centro v-bos ir 
Detroito skyriaus valdybos na
riai esantieji stovykloj. Iš cen
tro v-bos stovyklavo dr. V. da
nelis, K. Kleiva, dr. V. Šimai
tis, S. Balčiūnas ir A. Žemai
tis, gi iš Detroito skyriaus v- 
boe: V. Cižauskas, M. Polterai- 
tienė, M. Mikailienė ir kun. Da
gilis, dvasios vadas. Kapelio
no pareigas ėjo T. Duoba, 
MIC, iš Pietų Amerikos. Pa
maldos įvykdavo kasdien 8 v. 
ryte. Stovyklos gydytojas — 
dr. P. Kazlas.

Stovyklos programa nebuvo 
perkrauta, tad nevargino daly
vių. Tačiau, šalia poilsio, mau
dymosi, kelionių, tuvo kasdien 
pranešimai, pasitarimai arba 
gilinimąsis į gyvuosius Ameri
kos reiškinius.

Sekmadienį, liepos 10 d., pra 
dėta A. Dambrausko - Jakšto 
100 m. gimimo minėjimu. Apie 
Jakštą kalbėjo dr. V. Manelis 
ir J. Valukonis, asmeniškai su 
Jakštu bendravęs. Jo kūrybos 
ištraukas paruošė Pr. Zaranka, 
kurias skaitė stud. Udriai ir 
mokai. V. Čižauskaitė.

Pirmadienis—antradienis bu
vo skirti susigyvenimui, bend
ravimui. Dr. V. Bnblio apara-

An Amusing Sėt!

•

tas padėjo gilintis į gyvenimo 
žinias ir svarbią konvenciją. 
Trečiadienį turėta dainų vaka
ras. Iš Detroito atvyko Pr. Za
ranka, P. Polikaitis, J. J. Mi- 
kulioniai, B. Neverauskas ir E. 
Čižauskienė, kurie yra geri dai 
nininkai.

Ketvirtadienį K. Kleiva darė 
pranešimą miško kalnelyje Ju- 
būėjinio At-kų kongreso reika
lais. Dalyviai, ypač moterys, ak 
tyviai dalyvavo diskusijose dėl 
kongreso programos, kalbėto
jų, eigos ir kt. Dr. A. Damu- 
šis davė pranešimą apie kata
likų akciją ir at-kus. Dalyviai 
diskusijose pasisakė už platų 
lietuvišką ir katalikišką visuo
meninį veikimą.

Šeštadienį, liepos 16 d., 4 v. 
p. p. įvyko iškilmingas bendra
darbiavimo posėdis, dalyvau
jant sendraugiams, studentams 
ir Detroito visuomenei. Raštu 
sveikino At-kų Federacijos va
das S. Sužiedėlis, St. Barzdu- 
kas — JAV L. B-nės, dr. A. 
Damušis — At-kų Federacijos 
Tarybos ir V. Damušis — stud. 
at-kų vardu. Kun. V. Dabušis 
padarė trumpą pranešimą at- 
kų veiklos klausimais. Gerai pa 
ruoštą paskaitą skaitė dr. A. 
Trimakas: “Lietuva Tautų Ben 
druomenėje”, turįs didelį paty
rimą laisvinimo problemose.

įspūdingą paskaitą turėjo 
kun. prel. M. Krupavičius: 
“Tautinio gyvenimo būklė ir 
at-kai”. Posėdžiui vadovavo 
ASS pirm. dr. V. Manelis.

Vakare pasiliksminimas ir 
laužas, stud. at-kų suorgani
zuotas.

Sekmadienį, liepos 17 d. 8 v. 
ryte kun. prel. Krupavičius at
laikė pamaldas. Dalis sendrau
gių po pusryčių pradėjo skir
stytis.

Pretty School-Going 
Dress

IV-ji mergaičių stovykla Dainavoje, Manchester, Mich., su dva
sios vadu tėvu J. Raibužiu, vadovėmis Nek. Pr. Marijos seserimis 
ir mokytojais Faustu Strolia, Amelia Baneniene, Ingrida ir Te
resėle Stasaitemis ir Margarita Šil^ikyte.

S 0 P H I E BARČUS
~ RAnnO VHLRNBR

Viso* programų* Iš WOPA
AM 1490 Klloeyclt-s FM 102-7 M( 
Kasdien: nuo pirmadienio Iki penk 
tadlenlo 10-11 vai. ryt*. šeštadlenj Ir 
sekmadieni 8:80 Iki 9:10 vai. ryte 

VakaruAkoe pirmadieni 7 vai. vak 
RaštlnO: 7169 So. Mapletvood Avė., 
Chlcago 29. UI. Telef. HE 4-2418

H
Vestuvių nuotraukos ir 

augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. VIrginta 7 2481

'Illlllllllllllilllllllifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
ESU PREKYBININKAS, Jleškau 

gyvenimo draugės, nuo 80 Iki 87 
metų. lytiškus siųsti tik su fotogra
fija. Paslaptis garantuota. DRAU
GAS, Adv. 5417, 4545 W. «3r,l St., 
Chlcago 29,' III.
Riiuiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

’ M o"vl iTcT
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymua bei pervežimus it 
tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075

JdomlOR pagalvPIF* mažiems. 
Džlaugals Jas tnrčdninl.
No. Il6-"hot Iron transfer" nu. 
uidžlnmas karštu lygintuvu; Ir 

pilnos Instrukcijos (ausiu kalboj).

SuknclR pirma! dienai mokykloje 
po atostogų.

No. 1X77 su PHOTO-OIIIDE su 
lnstrukH,om (angių kalboj), po
pierinę Iškarpo kalite gnutl filų dy
džių — Slzcs: 3, 4, R, R, 7, 8 metų. 
Htz- 4 m (dydžiui) reikia 2Jar
do 3R-eollų pločio medžrtųros.

Siųskite 35c kartu su utsakjrmu. 
Pažymėkite kokio dydžio.

DRAUGAS PATTERN DEPT. 
«44 W*s* 6>rd Straet 

Ohleago M. Illlmnla

Nuoširdi padėka už gražų 
stovyklavimą priklauso ASS 
centro valdybai, Detroito sky
riaus valdybai, prelegentams, 
seselėms ir administracijos per
sonalui. i. V. Užg.

MAS STOVYKLON VYK
STANTIEMS

Už pusantros savaitės susi
tiksime stovykloje. Šiuo trum
pu laišku norime papasakoti 
šiek tiek apie stovyklą ir pri
minti, ką į kelionę pasiimti.

Stovykla vyks gražioj, Dzū
kijos gamtovaizdį primenančio
je, Dainavos vardo ALRKF sto 
vyklavietėje prie Manchester, 
Mich. Stovykla prasidės 12 vai. 
sekmadienį, liepos 31 d. ir baig 
sis 4 vai. šeštadienį, rugp., 13 
dieną.

Į stovyklą važiuos autobusas 
(juo vyks tie, kurie iki liepos 
mėn. 20 d. užsiregistravo juo 
važiuoti). Autobusas išvažiuo
ja 8 v. r. nuo Jaunimo Cent
ro (5620 S. Claremont). Pri
mename, kad mišias išklausy
tumėte savo parapijos bažny
čioj), nes tėv. jėzuitų koplyčioj 
tuo laiku nebus. Autobusas iš
vyksta punktualiai, todėl visi 
išvykstantieji prisistato auto
buso palydovui penkiolika mi
nučių prieš išvykimo laiką. 
Čia pat ir reikės užmokėti au
tobuso mokestį ir vieną dolerį 
($1) apdraudai, kuri reikalau
jama naujo valstybė* įstaty
mo. Stovyklos mokestį galima 
užmokėti prie autobuso arba 
stovykloje.

Stovyklon pasiimti: dvi pa
klodes ir pagalvei apvalkalą 
(anklodė ir pagalvė duodama 
stovykloje), kurie bijo šalčio 
galėtų pasiimti po savo anklo- 
dę ir šiltą pižamą, baltinių pa
mainą dviems savaitėms, spor
tinius batus, sportui aprangą, 
šaltesniom dienom megztuką, 
maldaknygę, užrašams knygu
tę, dantų šepetuką, laiškams 
popierių. Iškilmingiems įvy
kiams mergaitės pasiima uni
forminį mėlyną sijonėlį, baltą 
bliuskuti», berniukai: tamsias 
kelnes, baltus marškinius, kak 
laraštį. Neužmiršti ženkliuko 
ir juostelės, kurie turi teisę 
juos nešioti. Namuose palikti: 
(visas balines sukneles ir fra
kus, nes stovykloje vistiek ne
bus progos pasinaudoti. Bemiu 
karna kasdieninei aprangai 
praktiškiausia smėlinės "Kha-

sus kosmetikos preparatus pa
likti namie, bet apsimoka pa
imti aliejaus saulėje čirskintin 
tis ir kokio purŠkalo nuo uodų.

Neužmirškite stovyklon pa
siimti gerą nuotaiką. Kadangi 
stovykloje bus dailaus skaity
mo it deklamacijos konkursas, 
galima būtų tam pasiruošti. 
Jei turėtumėte daugiau klausi
mų apie stovyklą, juos bandys 
atsakyti paskambinus kol. Auk 
sei Liulevičiūtei, PR 6-1275.

Iki pasimatymo stovykloje.
MAS centro valdyba

MOKSLEIVIŲ IŠKYLA

Kaip aht popieriaus parašy
ta, taip ir įvyko. Vienuoliktą 
valandą į t. jėzuitų koplyčią 
susirinko baisios minios. Atro
do, kad visi į Liprtiūno kuopos 
iškylą. Po mišių ant švento
riaus besikalbant, pasirodo’, 
kad vienas pirkęs automobilį, 
nori į Sandūnus nuvažiuoti, an 
tras per savaitę perdžiūvęs, no 
ri ežero vandenyje griešnus 
kaulus pamirkyti? Taip ir atsi
tiko, kad iš tūkstantinės mi
nios liko tik tiek, kad laisvai 
sutilpo į CTA autobusą, kuris 
ir pradėjo fyeliauninkų odisėją. 
J Brookfield Zoo kelias gero
kai komplikuotas, bet vistiek 
už valandos visas būrys skynė 
kelią per brūzgynus į didžiuo
sius zoologijos sodo vartus.

Diena tikrai šilta. Visi sodo 
nuomininkai giliai įsigilinę vi
dudienio siestai, tik na ramūs 
giminių lankytojai, kurių mi
nių minios. Ramiai snaudžia 
dramblinis ruonis, savo gumi
nę odą vandenyje mirkydamas, 
tingi net snukius praverti bal
tosios meškos, atsisako gaudy- 
dyti joms metamus skanėstus. 
Oi ne, šia letargija neužsi
krėtė iškylautojai, sodą sker
sai, išilgai perėjo, stebėjo, kaip 
penimi ruoniai, liūtai ir žmo
nės.

Saulė jau ruošėsi leistis 
Maple Lake bangose, kai grį
žome į Chicagą. P. Šimėnas

MOKSLEIVIAMS
ATEITININKAMS

Chicagiečiai, kurie važiuoja 
autobusu į MAS vasaros sto
vyklą. galės šv. mišias išklausy
ti 7.30 v. r. tėvų jėzuitų koply
čioje. Autobusas išvažiuos 8 v., 
tuojau po mišių.

MAS Centro Valdyba

^Dflino co

Sar, inž A.Semėnas
• TelevtUjo* • Radijai.
• Fonografai e Plokšteles,
• Elektriniai virtuvė* prlcialaal
• Elektr. laikrodžiai.
• KaAomoMloM mnAInčlčs,
• Radijo Ir TV lempute*,
• Vbtoklo* antenos,
• Baterijos * Daira.
• Včaintuval — Vėdlntuval,
• Elektros lemputės

PARDAVIMAS-TAISYMAS

l3321 S. Halsted St-Cl4-5665
Att'9 •6. pirm.-ketu. 9-9. SekmažiJ

DR. J. G. BYLA ■ BYLAITIS
Nervų-Smegenų l.igua. ('tiirurg. 

OAKLEY MEDICAL BLDO. 
2300 West 51st Street 

Valandos AeAtad. susitarus, skam
binti tik plrmad., antrad., ketvlr- 
tad., penktad., tik nuo 2—4, 6—8 
vai. PRospect 6-I7P5. Kės. TRE- 
MONT 9-5890.

Ofiso HE 4-1818, Reztd. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-o* Ir CampDeu Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Seštad.: 9 v. r. — iki -« p. p 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

namų, — OKovehlll 8-8 įsi 
Valandos; kasdien 2-7 v. p. p., žež- 
tad. 1-6 vai. p. p., trečiadieniais už
daryta.

D61 tikslaus priėmimo laiko (ap- 
pointment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmenmk&l. keri nereiktų 
Ikrai lenk*'

Tel. Ofls. VI 2-1484. Re*. RE 7-MM11I

DR. ALBINA PRUHSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
3259 South Halsted Street

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

Ofiso telefonas — KEshop 7-2626

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

''AL. kasdien nuo 2 Iki » vai. vak z 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus 

Tel. ofiso HE 4-1202, res. PR S-4722

DR. A. MACIONAS
CHIRURGAS

2454 Went 71»t Street 
(7Įsi Ir So. ( aniphell Avė.)

Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p. 
antrad Ir -jenktad 6-8 v. v._________

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 We»t 69th Street 

8pec. ORTHOPEDInES LIGOM 
Priekale Sv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Plrmad.. antr., k-tv,, penktad. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo G-8 vaL v, 
fieStad. nuo 2-4. Trečiadieniai* Ir 
kitu talku susitarus telefonu.

Telef. REpubllc 7-22PO

DR. ANT. RUDOKAS, 0|rt.
Tikrina aki* tr pritaiko akiniu* 

keičia stiklus ir rėmu*
4465 8. Callfornla Avė. TA 7-7S81 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. ut- 
daryta fleStad. 10 v. r. tkl I p. p

su užsakymoSiųskite 28c kartu 
Muo adr«*u —

DRAUGIAM PATTERN DICPT. 
4*40 W«*t 60rd Mreet 

Cfeleago 20. Illtooto
Greitesniam pristatymui pridekite 

dar 16c persiuntimui — flrst class.

prldfklt*
per-

Or*lt**uMm pristatymui prldi 
dar po lOe ui kiekviena Iškarpų 
siuntimui — flrst

NOW! U, %

PER ANNUM

M
INNUMtss^

>30/ iamninc43/0' SAVINGS
IHsctfv* Jaa. 1,1160 ' ___

FNEE ALUM INUMWARE
WITM (M4.M OK MOKI

ST. ANTHONY 
RAVIMOS k LOAM ASSH. 
1447 S*. 401b C*vrt, Cicerą, NU 

T*U Il«k** 21397
MOUR8: MOMOAY » t» I 

TVSSOAY, THURBOAY, PRMtAV

K v* **

9 «• r 
SATURDAY V *■ 1 

LV

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimų. 

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1662 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien, Išskyrus trečlad. Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLTES LIGOS 
Pritaiko akinius 

6322 South Western Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dten. uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR S-3229
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šešt. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutart] 

Ofiso telef. LAfayette 3-0040 
Rez. WAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. PRospect 6-I7P5 
2300 W. 5lst St., (’hliago, III.
\ Oakley Medi cal Arta Itldg. 

arba -
434 Algnna Avė., Elgln, llllnota 

Tel. OWem 6-0533 
Vai ardos pagal susitarimu

CRANE
SAVINOS AND 

L0AN A88OCIATION

B. R. PIETKIEWTCZ, Pi»ea.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 5-1085
PLBNTY OF FREE PARKING

Tel. ofiso HE 4-58-19, res. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71at Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-4, treč. Ir šešt. pagal sutarti, 
•ekm. uždaryta.

Tel. ofiso HF, 4-6768; Res. Hl 6-3225

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

2709 Weat 51 st Street 
Valandos; pirm., antr., ketvlrt., penk. 
2-9 vai. vak.; šeštad. 2-4 vai. popiet 
Ligonius priima pagal susitarimą.

4 %%
NFAA INVESTAVIMO SĄSKAITOS Mį

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

Dividendai mokami aansin Ir liepos m. 1 d.

Ir KETV .................. t T. |kl 8 p. p
J PENKTAD............... .. » v. r. Iki I p. p.
... 8 V. r. Iki H vai. d. Trečlad. uždaryta.

VAUNDOS:

Hez. GI 8-0873 Rea. HT: 0-1070 
Dr. Elsln. Dr. Balu kas
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MO'ftSRŲ LIGOS 

Valandos pagal susitarimų 
0132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 

Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-0001

Ofiso HE 4-1414. Rezld. RE 7-6807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų Ilgos

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st St

Atostogose iki rugpjūčio 
8 dienos

Ofiso tel. TOwnhall 3-0P6V 
Namų-rezid. tel. HUmboldt 6-8273
DR. JAHINA lAKšEVIAIUS

(JOK0A)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
5002 W. 16th St., Cicero, Illinois

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

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. RE 7-SI9P
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir žefit. uždaryta

Telefonas: GRovehUl 6-1596

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 W. Marųuette Road

Valandos 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų. Išskyrus trečiadieniu*.

Tel.: REIIance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 8:80-8:80 
vai. vak. Seštad. 1—« vii., trečlad. 
uždaryta.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4088 W. 15th Str., Cicero 

Kasdien i— 1 vai. Ir <—8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso lel*f. I'Afnyettr 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHTRURGffi 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 18—8 vai. 
vak, pirm., antr., ketvlr. 4—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
NPECIAIdRTt

7160 South Western Avenue
MEDfCAL BUILDINO 

F'lrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečlad nuo 
U vai. ryto — 1 vai. p Aeštad. 11 

vai ryto Iki 8 vai. p. p,
Office tel. rk 7-1108 

Res. tel. WAIbr<Mtk 6-3766

DRAUGAS
THE LITHTJANIAN DAILY PĖHVD

4548 W«at 63rd St., Chicago W, minai* TbL LUdlov 8*W0t
Entared a* Sacond-Claa* Matter Marek n, įtlt, at Cbloago, (lllnolr 

________________ Under th* A et of Ifarch t, 1878

8TTB8CRIPTION RATE8 
J10.00 per year outsld* of Cbloago 
t) 8.60 per y*ar In Chlcago A Cl**ro

Member of tbs Catbollo Preso z—’" 
Publlshed dali y «xc*pt Bunriaya and 
day* aft*r Ch ristina* and Ko*t*r 
by th* Llthuanlan Catholl*
0oe*y.
PRENUMERATA: ]
Cbloagoj Ir ClceroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoj 
Uirienyj*

(•tam*
Forelgn 818.00 p*r y*ar
% m*t6 B mOn.

818.00 80 60 <8.80
819.09 h o? 88.00
818.00 84.(0 tiso

nrKipeniua raišo savo rrunrara. rresnnaurinf ų

S?SS%.B,'J!J.,',2La82a

81(4 
81 86 
81.(9

Ha|

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 6Srd St 

Ofiso tel. RFjlance 6-4410 
IVa tel. GRuTPhlll S-0017

Valandos: , 1-8 p. m. lt 8-8 p. m 
Penkt. tik l—S p m. 

Trečlad. ir ŠeStad. pagal sutarti

Ofiso telef. CLdffslde 4-28SS
Hezl.1. telef. WAIbrook 6-8OM

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir apecžaUal 
chirurgija ) ’’

1724 West 47th Street
(K am p. 47th tr 8. Hermitage)

2 ,k*4vtu ir• *k*8▼.v. 
seštad. nuo 2 Iki 6 vai., lS*kyr. *ek.

Tel. ofiso TO 8-0P62 
Res. tel. GA S-0O40

DR. FL TAU.AT-KELPŽA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spec- chlrurglno* liko*
6002 We»t 16th Street, Cicero, m

Vai.: kasdien 6-8 p. m., šefttadlen 
1-4 p. p. Kitu laiku Ir trečlad 
tarus

DR. VYT. TAUPAS
(Bendra praktika Ir mot«rų Mj—)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas Ir rea. 2652 W, Aftth St 

Tel. PRospect 8-1223 ar Mk 3-6077 
Oftao vai.: Pirm. 7-9 v. v., Antrad 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak.. 8e0tąd- 
2-4 vaf. popiet, irt sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61M

DR. V. P. TUMASOMlS
CHTRCRGA8

2454 West Tlst Street 
(71st tr 8o. Campbell Avė.) 

Atostogose iki rugp. 1 d.
Telefonas — GRovehlll <-M«*
DR. A. VALIS-tABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8pecialybė: AKUŠERIJA br MOTERŲ 

LIGOS
2524 We»t 69th Street

Valandos: nuo 1-4 Ir 4-8 vai. vak 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
,Trečlad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAšKfVIčIUS

(VAftKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: A-4; <-g

Seštad. nuo 2 iki 4. Treč, Ir seki 
tik skubiai* atvejais Ir ųuarttarua.V-- r š 4 V

Tel. ofiso PR 0-8446, reų. HE 4-0100

DR. F, C. WIH$K0NAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road 
Tai. nub 2 Iki 4 p. p. Ir Htl 8 V. v. 

Trečlad. Ir ŠeStad. pagal autarlf.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1.21 So. Hahted Street 
Tel. ofiso CA 0-0267, rea. PR 9 7V8V 

Rezld 6600 So. Artmlan Av*.
V*l. 11 v. ryto Iki S v. p. p., 0-7 vak.

Tel. Off. FR 2-4841, p A.SS.-6. 8*06. 
Tel. Re*. AV 3-2627. 5:30 Pa* |*| p

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
Ivvlrlo* nervų bei proto Ilgo* — 

valkų Ir mangos*- 
PITTSFIEleD BUILDINO, T^mb. 611 
56 E. Washlgton 8t., CMcago V nt 

Priėmimą* tik pagal *nOterlmų

P. ŠILEIKIS, 0. P.
<»r»hop«yia*. ProtosžMa* 

Aparatal-Proteaai M*d. ban
dažai. 8p*o. pagalba kojena*

(Arch Supportš) tr tt
Vai 9-4 tr 8-S. šeštadieniai* 9-1 
OKTHOPEDIJOR TECHNIKO* LAB. 
2850 W. 63 r d S t, Chlcago 29. HL 

Tel. PRoapeot 6-6004

DIL. SFTRNTErt’
LIETUVIS AKiy

TaLt YA»M* 
Prltalfca

Treč.« M O
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Tikslas laimėti šaltąjį karą
Respublikonų konvencijos pagrindinis kalbėtojas, Minneso- 

tos atstovas kongrese, W. H. Judd tvirtai pareiškė, kad jo par
tijos, esančios vyriausybėje, tikslas yra 'laimėti šaltąjį karą.
Prisiminė, kad prieš šimtą metų kaip tik Chicagoje buvo no
minuotas kitas prezidentinis kandidatas, A. Linkolnas, turėjęs 
panašius tikslus, kaip ir šių metų būsimas kandidatas į Baltuo
sius Rūmus, Linkolnas turėjo panaikinti vergiją savo valstybė
je, o busimojo prezidento laukia darbai, kuriais jis turės mėginti 
išlaisvinti daugybę vergų pasaulyje.

Nors tai ir propagandiniai šūkiai, bet svarbu, kad partija, 
norėdama laimėti rinkimus, jau iš anksto bando įtaigoti kon
vencijos delegatus numatytam prezidentiniam kandidatui ir par
tijos paskelbtai programai. Svarbu taip pat, kad prieš komu
nizmą nusistatęs ir kovai su juo gerai pasirengęs kandidatas R.
Nixonas siūlomas pirmoj vietoj. Tai galima daryti išvadas, kad 
užsienio politika jau dabar pradeda įgauti aiškesnės kovos prieš 
bolševjįtįnius kėslus kryptį.

Jeigu partijos kalbėtojas, kuris mėgina išreikšti vadovy
bės ir delegatų daugumos nuomonę ir atsikirsti opozicijos kal
tinimams, jau griežčiau pasisako tais reikalais, apie kuriuos 
iki šiol mėgino dar vis kalbėti diplomatine kalba, tai reikia ma
nyti, kad jis žino savo balsuotojų nuotaikas. Galima laukti, kad 
ir demokratai rinkiminėj kovoj išvystys tuos pačius argumen
tus, nes negalės ir nenorės atsilikti nuo savo konkurento.

Net prez. Eisenhoweris savo kalboje šį kartą jau daug aiš
kiau pasisakė prieš bet kokias nuolaidas komunizmui ir Krem-, kad moderniojo žmogaus siau-

Prez. Eisenhoweris ir žmona entuziastingai sulikti respublikonų konvencijoj, 
auklėjimo ir aprūpinimo pasekretorė Bertha At kiną.

Su jais yra sveikatos, 
(UPI)

KONGO PROBLEMA

SALOMĖJA N AK KELI C N AITE, York

Dabar, kai jau atrodo, jog ryti Jungtines Kongo Valsty- 
viena iš pačių didžiųjų Kongo bes, kai kiekviena provincija fe- 
respublikos bėdų ima nykti — Aeracijos būdu apsijungusi su 
belgų kariuomenė atsitraukia, kitomis, pati tvarkytųsi savo 
užleisdama vietą Jungtinių Tau- į reikalus. Belgai, kaip praneša- 
tų kariuomenei, jaunam ir am- rna, jau būtų linkę, kad tam

i bicingam jos premjerui lieka 
dar viena problema: kaip išlai
kyti naująją valstybę nuo desin- 
tegracijos.

tikras skaičius Jungt. Tautų 
kariuomenės ateitų ir į Katan- 
Sft-Tuo tarpu Kongo premjeras

Kongo, kurį po aštuoniasde- j Lumumba, kuris dabar atvykęs
šimt kolonijinio išnaudojimo 
metų Belgija staiga paleido į 
nepriklausomybę, nėra koks 
nors vienas etninis vienetas. Jį 
sudaro arti poros šimtų gimi- 
n ų, ka bančių aštuoniomis kal
bomis, ir žmonės labiau šliejasi 
prie tų giminių negu prie paties 
Kongo.

Katangos provincija

tėjimas gali privesti 
prie tragiško galo”.

pasaulįliaus diktatoriui. Nors vieno ir kito kalbėtojų žodžiai buvo at
miešti jau pradėta rinkimine propaganda, bet buvo pasakyta ir 
apie opoziciją daug tiesos. Žinoma, savo pralaimėjimus ir nepa
sisekimus abu nutylėjo. Užtat jie gražiai prisiminė milijonus 
pavergtųjų ir priminė taip pat neištesėtus ankstyvesnius paža
dus. Gąila tiktai, kad nė vienas neprisiminė Vengrijos išvadavi
mo nesėkmių Kuboje, nusileidimų Korėjoje ir Japonijoje.*0 tai 
verti dėmesio politiniai nepasisekimai.

Tačiau opozicinės partijos padarytos klaidos taip pat ver
tos dėmesio. Dėl šio priminimo demokratai negalės likti skolin
gi ir šąlu laiku primins valdančiosios partijos klaidas. O tai 
kaip tik eina pavergtųjų tautų naudai, bent jau propagandinėj 
srity, nes bolševikams bus pasakyta daug karpios tiesos per vi
są rinkiminės kovos metą. Aišku, mes negalime tikėtis, kad jau 
šiais propagandiniais pažadais bus iš’aisvinti pavergtieji kraš- 

4 tai, kaip jie suminėti partijos pagrindinėj programoj, bet mums 
taip pat yra labai svarbu, kad komunizmo priespaudą nešą 
kraštai nenugrimstų užmarštin.

Prez. Eisenhoweris šaltojo karo laimėjimo keliu nuėjo dar 
toliau. Jis jau ne tik kaip partijos propagandininkas, bet ir ugdo tarp žmonių praktiškus- 
kaip valstybės galva pasiūlė Kruičevui visuose buvusiuose
laisvuose, o dabar komunistų pavergtuose kraštuose leisti lais
vus rinkimus Jungtinių Tautų Organizacijos, kuriai priklauso 
ir RuSųįa, priežiūroje ir kontrolėje. Nėra jokios abejonės, kad 
tokio pasiūlymo Kremlius priimti negali, nes jis žino, kad lais
vė, laisvi rinkimai, laisva propaganda yra didžiausi komunizmo 
priešai Tačiau šis prezidento žodis, kad ir netiesioginiu keliu, pa
sieks laisvės ištroškusius pavergtųjų kraštų žmones. Tr iie su
žinos, kad jų likimas svarstomas Vakarų valstybių politiniuose 
susirinkimuose.

Laimėti šaltąjį karą nėra taip jau lengva. Čia dar nelie- 
jamas žmonių kraujas, nesmaugiami kraštai ekonominiais trū
kumais. Bet toks karas sudaro tarptautinę įtampą, kad žmogus 
negalėtų ramiai miegoti, negalėtų likti be rūpesčių ir negalvoti 
apie neaiškią ateitį. Pagaliau šaltasis karas gali greitai įkaisti 
ir išvirsti į karštąjį. Todėl pažadas laimėti šaltąjį karą dauge
liui reiąkia jį užbaigti taikiu būdu, neprarandant nei valstybi- 

4 nes garbės, nei žemių, nei įtakos. Bet kai kam toks pažadas 
reiškia-įr sumažinimą bolševizmo įtakos pasaulyje.

Mes turėtume tai suprasti tik mėginimu šaltąjį karą lai
mėti taikiu būdu, neprarandant nieko iš turimo ir nieko neįgy- 
jant, nes žinome, kad bolševikai geruoju nieko neatsižadės. Dėl
to ir į propagandinius šūkius turime žiūrėti tik kaip į tokius, 
kurie naudingi rinkimams laimėti, ir turime budėti, nuolat ste
bėdami,1 -kokios bus šių gražių pažadų ir nustatytų planų pa
sėkos

Naudingumo nenauda
Toliau autorius teigia, kad 

moderniojo žmogaus pirmoji 
žymė yra ta, kad jis yra izo
liuotas žmogus, be vidujinio su 
augimo su kitais žmonėmis, 
kurie nei jam rūpi, nei jis rū
pi kitiems. Autorius rašo: “Did 
mieštis nėra vienintelis veiks
nys, kuris sukuria moderniojo 
žmogaus izoliaciją, paprotį žiū
rėti į kitus žmones, kaip j daik 
tus. Modernusis didmiestis yra 
technika besiremiančios pramo 
nes gaminys. Technika ir pra
monė yra tie veiksniai, kurie
pirkliškus ryšius, nes technikos 
pamatuose yna naudingumas. 
Nieko tad nėra paprastesnio, 
kaip pradėti žiūrėti į žmones— 
su kuriais jau dvasiniai ryšiai

<s§y>aue/oj ir gyvenime

DIDMIESČIO APGAULĖ IR PESIMIZMO 
NAŠTAit

.-.r < i

Patsai Kongo tuo metu, kai 
birželio pabaigoje skelbėsi ne
priklausomas, turėjo šešias pro- 

iš kurių pati turtin-darbo valandos pasibaigia, atominio karo baimės ir kitų 
nors koks ligonis ir būtų kri- pavojų, kurie mūsų dienų Žano vlPC1JaB
tiškoje padėtyje. Skaičiau, kad gui gresia, būdingasis šio gyve yra ,, ‘ Proyinci'

J * ' . . . i ja. Belgų valdymo laikais ji sa-nimo bruožas yra pesimizmas, iJ ,. . . , • „ • , , 1 vo mineraliniais turtais, is ku-
kaip kad visais laikais, kada i . ,F ’ nų svarbiausi yra uranas, cin-sutelktas malonu-

net uniagesiai nutlaukia gais
ro gesinimą, jei jų darbo lai
kas pasibaigia."

Žmogus nemyli gyvenimo

Dr. A. Baltinis teigia, kad 
su turtų didėjimu eina dvasios 
smukimas. Standartizuoti tech 
niko gaminiai gaminami vi
siems, todėl neatitinka žmo
gaus dvasios reikalavimų. Dėl
to žmogus nemyli gyvenimo. 
Autorius teigia: “Tai atrodo 
keista. Juk šių dienų paprasto 
darbininko gyvenimas yra šim
tą kartų patogesnis, negu ko
kio viduramžių kunigaikščio. 
Čia Amerikoje kiekvienas turi 
gražų butą su minkštais bal
dais, šaldytuvu, skalbiamąja 
mašina, dulkių siurbliu, radijo 
ir televizijos aparatu, automo
biliu garaže ir kinu antroj pu
sėj gatvės. Ar ko geresnio ga-sunykę — vien tik naudingumo 

žvilgiu. Tuo žmonės prilygina-1 žmo-
mi daiktams, kurių vertė nusta
tomą pagal. kainą, pelną ir naa 
dingumą. Amerikoje, pvz., la- 
bai paprastas dalykas apie žmo 
gų pasakyti, kad jis vertas 
tiek ir tiek dolerių.

“Kad į žmogų žiūrima kaip 
į prekę, mos visi įsitikinome, 
važiuodami į užjūrius. Tada į- 
vairios komisijos spaudė mū
sų raumenis, žiūrėjo į dantis 
kaip parduodamiems arkliams, 
vertino mūs tik kaip darbo jė
gą. Patys į prekes degraduo
tieji žmonės yra taip jau su 
tuo apsipratę, kad žiūri kaip į 
visai normalų dalyką, kai yra 
laikomi tik darbo automatais, 
neturinčiais jokio vidujinio ry
šio su tuo, ką dirba, ir jokios 
dorovės atsakomybės. Todėl 
atsitinka, kad ligonių prižiūrė
tojos palieka ligoninę, kai tik

ALĖ RŪTA
šiomis dienomis pasirodė, dimai nustato viso gyvenimo 

standartą Ir sudaro jo stilių, 
šia prasme perdėm moderniš
ko žmogaus visai nėra, arba la 
bai reta. Yra tik jėgos ir veiks 
niai, kurie žmogų formuoja ir1

nauja3 ‘,‘Į, Laisvę” numeris, ku 
riame yna labai aktualių straip 
snių. Vienas iš tokių yra kun. 
dr. Baltinio straipsnis “Moder
nusis žmogus ir rezistencija”.
Straipsnyje autorius iškelia į- artina, tarsi kokiam idealui 
domių minčų apie modernųjį | šios jėgos ir veiksniai mėgina
žmogų, apie patogumus, teehno 
k r at i jos perspektyvą, šio am
žiaus filosofiją ir rezistencinę 
dvasią.

Didmiesčio gaminy#

“Kalbėti apie modernųjį žmo 
gų yra sunkus uždavinys jau 
vien dtf to, kad tuoj iškyla 
klausimais, kas iš tikro šis mo
dernusis žmogus yra. Turime 
pabrėžti, kad moderniuoju žmo 
gumi vadiname ne kiekvieną 
žmogų, kuris gyvena dabarti
niu mptu, bet tuos žmones, ku 
rie leidžiasi naujų aplinkybių 
formuodami, kurie įkūnija mo
derniąją laiko dvasią savyje, 
kurie yra aktyvūs ir, norą bū
dami mažumoje, duoda viskam

kurti tarsi kokį naują žmogų, 
nors tai retai jiems visiškai pa 
vyksta. Senojo raugo visada 
lieka daug

Kas yra šios jėgos ir veiks
niai? Atsakymas apskritai nė
ra sunkus. Juos sudaro moder
nusis didmiestis. Didmiestį sa
vo ruožtu kuria pramonė. Pra
monė reikalauja organizacijos, 
o organizacija didmiesčio 
visko pradžia.”

gyvenimas
muose. Izoliuotas kaip smėlio 
grūdelis, be gilesnių ryšių su 
kitais žmonėmis, gamta ir gam 
tos Kūrėju, žmogus nepajėgia 
nieko tikrai pamilti, ir todėl 
negali būti laimingas.
^Autorius baigdamas ilgą ir 

įdomų straipsnį teigia, kad pa
saulyje yra jėgų, kurios veikia 
priešinga kryptimi, kurie sten
giasi kovoti prieš žmogaus de
gradavimą. Tokių žmonių yra
visuose kraštuose ir autorius1 sai pirmiausia pranešė belgams 
sumini Schweitzerį, Ortegą y1 ir pasiprašė jų kariuomenės ap-

iš Kongo į Ameriką, o pirmiau
sia į Jungtines Tautas, prašyti 
ekonominės paramos, yra pa
siryžęs valdyti apjungtą Kon
go, ir apie jokias federacijas ne
nori nė kalbėti.

Nors pačios Jungtinės Tau
tos Katangos klausimo specia- 
’iai nekėlė, bet tuo klausimu ir 
čia jau buvo kalbų. Pirmiausia 
tai Katangos telegrama JT gen. 
sekretoriui, prašant pripažinti 
jos nepriklausomybę, bet Ka
tangos premjerui buvo atsaky
ta, jog Jungtinės Tautos turės 
reikalų su Kongu tik kaip su 
vienu vienetu.

Jungt. Tautos prieš 
dės i11 teginei jąkas ir varis, kraštui atnešdavo 

apie 60 procentų visų pajamų.
Per suirutes, kurios atsirado 

Konge, belgams ėmus trauktis, 
šita Katangos provincija, kurios ministeris pirmininkas taip Padaryta- bet bent iš rezoliuci- 
gi yra *abai ambicingas jaunas 
vyras ir turbūt norėjo patekti

Vėliau ir diskusijų metu Ka
tangos klausimas buvo iškilęs. 
Tiesa, atskiro nutarimo nebuvo

į centrinę valdžią mažiausia 
premjero vieton, pasiskelbė at- 
siskiriąs iš Kongo respublikos 
ir sudarąs atskirą nepriklauso
mą valstybę.

Apie tąjį savo sumanymą ji-

Gasset, Jaspersą, Spenglerį ir
kt. Lietuviai taip pat turi iš-%vystyti rezistenciją už žmogaus 
vertę, neg nedegraduotas žmo
gus kovoja už tautų laisvę. Lie 
tuva tik tada galės būti laisva, 
kai bus nugalėta moderniojo 
'barbarizmo dvasia ir jos vietą

saugos prieš netvarką, kurią 
krašte sukėlė savo belgų kari
ninkų klausyti atsisakę ir prieš 
juos sukilę vietinės kariuome
nės nariai. Šitai jis pranešė 
ir Jungtinėms Tautoms bei kai 
kurioms va'stybėms, prašydamas

jos, kurią visi vieningai priėmė, 
atrodo, jog Jungtinės Tautos 
susirūpinusios, kad būtų išlai
kyta Kongo teritorinis integralumas.

Šitai buvo priimta toje pat 
rezoliucijoje, kurioje JT Saugu
mo taryba nutarė reikalauti, 
kad belgų kariuomenė paskubė
tų iš Kongo išvykti. Toji rezo
liucija čia buvo priimta, kai 
Kongo premjeras Lumumba 
grasė Jungtinėms Tautoms, jog 
jis prašysiąs sovietų karinės 
pagalbos, jei JT neveiks sku
biai.

Kai kurie Saugumo tarybos
... , . , ... kalbėtojci, jų tarpe Tunisijos irpripažinimo bei pabrežda- ... . . . . . ..... , _ . , . vai įiniu uvaHia <r jos vina , , ,. sus •» x britų atstovai jau per posėdžiusgus vis dėlto nėra patenkin-i ... . . mas. kad J13 neįsileis Jungt. _ _ L. £ ...Z . 'užims krikščioniškasis huma-,n.911„, iKatangą paliete. Tunisijos am-

I basadorius, pavyzdžiui, kad ir 
Tuo metu, kai kitas Kongo aiškino, jog provincijų susiklau. 

provincijas nusiaubė girtų ka- syrnas ir bendrai vienybės klau-
tas. Nežiūrint visų patogumų 
— ir kaip tik dėl jų — gyve 
nimas nėra lengvas. Visi minė-| 
ti patogumai ir daugelis kitų, 
kuriuos komercinė propaganda 
kasdieną kala į galvą visiems,' 
kaip būtinai reikalingus kiek
vienam padoriam žmogui, labai 
brangiai kaštuoja. Už juos tad 
reikia dirbti kaip botagu varo
mam su didele skuba ir visiš
kai išsemiant save. Todėl išei
na, kad vadinamasis ‘aukštasis 
gyvenimo standartas’ duoda 
visa kita, tik ne laimę. Moder
nusis žmogus nemyli gyvenimo. 
Tai vaizdžiai matyti ir iš ciniš
ko pasakymo, kad gyvenimas 
yra ‘dirty joke’ — nešvarus

mzmas. P. Janulis

Prekyba XV amžiuje
XV amž. pradžioje, Vytau

to Didžiojo laikais, pirkliams 
buvo leista kirsti Lietuvos pa
sienio girias pietinėje Suvalki
joje. Nuo 1405 m. miško me
džiagą (rąstus, lentas, pele
nus) jie plukdė Nemunu į Va
karus ir pasiekdavo Dancigą.

Vėliau Dancigo uostu ėmė 
naudotis Kauno, Vilniaus, Tra
kų pirkliai, be miško medžia
gos, gabendami dar dervą, de
gutą, vašką, kailius, odas,

' vėliau ir javus.
Lietuvon įgabendavo druską,

reivių bandos, ko pasekmėje sinias yra pačių kongiečjų rei- 
baltieji išbėgo ir taip nutrūko kalas, bet Katangos atvejuje
visas gyvenimas, Katangos 
provicijoje kol kas nepasitaikė 
jokių nesusipratimų. Belgų ka
riuomenė tenai tebestovi ir te
belaiko tvarką, bet nežinia, kas 
bus toliau.

Galvoja apie federaciją

Katangos premjeras ne tik 
kalba apie savo provincijos ne
priklausomybę, bet dabar, kai 
negirdi iš niekur tos nepriklau
somybės pripažinimo, pradeda

0 pykti. Jis jau belgus ėmė kal
tinti už tai, kam jie jo reikalų 
neužtarė Jungtinėse Tautose, irjuokas. Todėl galima sakyti, silkes, vilnones medžiagas, me- jisai via daugiau kalba apie sa- 

kad visai nepriklausomai nuo talą. 1 Vo sumanymą iš Kongo pada
..... . ' ... ............ ...........

MOTINOS RANKOS

sake matąs belgų sąmokslą. Ji
sai eitai grindė faktu, kad bel
gai daugiausia yra investavę 
Katangos kasyklose, tai už tai 
dabar jiems ir svarbu Katangą 
išlaikyti savo žinioje.

Britų atstovas, kurio vyriau
sybė jau buvo Katangos prem
jero prašyta pripažinti Katan
gos ne priklausomybę, aiškino, 
jog britai tuo tarpu dar nesą 
davę jokio atsakymo, bet iš 
principo maną, kad tų provinci
jų tarpusavio santykių klausi
ni as turėtų būti pačių kongie- 
čių išspręstas.

(Nukelta į 4 psl.)

Ir nežymiai įsprausdavo Emilijai į delną kokį pi- vėl kita nelaimė. Ar dėl badmečių žmonės nusilpo, ar 
nlg4: j svetimi kareiviai blogas ligas atnešė, kad pasklido Vi-— Žiūrėk, kad žmonių nejuokintumėt. Nuogų 
blauzdų mergiotės kad nesimatytų! Nupirk naują.

Vaikus pavaišindavo riestainiais, meduoliais, cuk
rum, pirktiniu pyragu. Vaikams ko stingant, pasišauk-

lučių apylinkėj šiltinė. Jau nuo pat rudenio lietų ėmė 
kai kas sirguliuoti. Pora žmonių toje parapijoj ir nu
mirė. Bet iš karto niekas nesuprato, kad čia baisi liga. 
O kai ėmė spausti šalčiai, kai sodžius užsnigo, užvertė

Gražių žodžių jis nečiulbėdavo, vaiko be krašto negir
davo, nelepindavo. Kuriam prasikaltus, pats nešokdavo 
barti ar lupti, bet tuoj pašaukdavo Emiliją ir primindavo, kad nubaustų.

Emilija plūkėsi per dienas su vaikais, su meis
trais, padieniais, gyvuliais. Plušėjo nuo patamsio ligi

turėjai pripenėti pulką vyrų. Ji nedriao paa tėvelį ir ?akt‘“ uMa±'a“"i°j|; ^rbut>- kH“ »“° »«"*" P""»- 
brvaiiin.ti Ret K.mivi4iri„ a.k.. i-.i.a-. kalP burbul“<. hnaplaukė, atorakojė. bet via pablySku-

davo Emiliją, duodavo pinigą ir liepdavo nupirkti. Vai-i pusnimis, kai žmonės dėl šalčių daugiau ėmė lipti ant 
kui kosint, netrukus vėl atvažiuodavo ir atvešdavo iš, krosnių, pasklido ta liga, tarytum ją sėte kas pasėjo, 
vaistinės kekių salsterinčių vaistų. Tai buvo jo meilė. > žmonės karščiavo, degė, kliedėjo. Ir mirė. Daktarų

Tęsinys
Nemaža jų papiovė, žydeliui išvirė. Tas žmonių paval- 
gydinimas Emilijai buvo peilis. Savi vaikai vaikščiojo 
perbalę, senė nuolat rūgojo, kad valgyti nėra ko, o čia
bevažiuoti. Bet Kunigiškis pats dabar nuolat lankėsi 
Vilučiuose. Jis aiškiai nemėgdavo žento. O kai jo na
muose nebuvo, atidardėdavo dažnai, būk tai namų sta
tyba besidomėdamas. O iš tikro atvažiavęs griebdavosi 
ūkio darbų, atsilikusius pastūmėdamas, Emiliją už
vaduodamas. Ir nė karto neatvažiavo tuščias. Vežimo 

Čia duF“* Jful^btvo puspaltis lašinių, ar jaučio rūkytas kumpis, ar pora nupenėtų žąsų, neplautas aviniukas 
surištomis čojomis, ar grūdų maišas. Vaikams, mies
tely sustojęs .visada nupirkdavo ką nors valgomo. Vai“Modernusis žmogus tad bus 

pramoninio didmiesčio gaminių kus Kunigiškis mylėjo savotiškai. Neglamonėjo, nesū- 
gamlnys. Dar jis nėra galuti
nai susiformavęs, bet kiek jau 
spėjęs save parodyti, yra dau
gelį pažadinęs padaryti pesimi
stiškiausius sprendimus Dau-

toną fFkurių pavyzdys Ir spren gelia rimtų mąstytojų mano,

pavo ant kelių, ant rankų nenšiodavo, neglostydavo. 
Tik leisdavo pabučiuoti ranką ir trumpai pakalbin
davo:

— Na, o kaip tu, Petriuk ? J mokyklą tuoj eisi ?
Arba:

siu veideliu ir nuolat kosinti. Emilijos pirmykščio 
stambumo nė žymės nebeliko. Visi drabužiai buvo 
laisvi, pakibę ant jos, lyg juokams uždėti. Užtat Pi
lypas parvažiuodavo nusipenėjęs, paaugusiu pagurkliu 
ir ponišku sprandu. Jis liepdavo atsiųsti arklį kas dvi 
savaites, nes norėjo patikrinti statybą ir kitus dar
bus bei reikalus. Bet didžiųjų darbymečių metu Emi
lija kone veikdama prašė, kad nevažinėtų. Arkliai ir 
žmonės taip nuilsę, o čia jį parsivežk ir atgal nuvežk. 
Taip darbymečiuose Svečią suretino. Perdaug ir nebe
sispyrė Pilypas. Gal Ir jam kartais buvo nepatogu pa
sirodyti baltom rankom, švariais, dailiai apkarpytais 
nagais, kai ūky žmonės buvo pajuodę, suvargę, įkritu
siais žandais Ir nusilupusiais nuo saulės sprandais.

Klojimo, klėčių, net ir pirties statyba ėjo į pabai
gą. Derlius tais metais buvo neblogas, žmonės baigė 

— Juzytė paaugus! Suknelytė jau ligi kelių. , išsikasti iš pokarinio bado. Bet vėlai rudenį užkrito

tais laikais iš viso mažai tesigirdėjo, o Vilučių kaimui 
buvo jie nepasiekiami. Kažin kur toli, dideliame mies
te, tebuvo. Su arkliu gal niekas nė nenuvažiuotų. O 
ir nuvažiavus daktaro neparsi vežtų. Mieste žiemą irgi 
pakankamai buvo ligonių. Visa laimė, kad Vilučių kai
mui artimiausiame miestely gyveno toks žydelis, „fel
čeriu” vadinamas. Jis tarnavęs rusų kariuomenėj prie 
gydytojo. Jam ir lietuvių valdžia leidusi kokių vaistų 
prirašyti arba didžiai sergančiam adatą įleisti, vai
kams nuo raupų į ranką peiliuku brūkštelti ir kitokius 
gydytojiškus patarnavimus, žmonėms šaukiantis, su
telkti. Nebrangus buvo žydelis, neperdidžiaunas. Va
žiuodavo, kad ir iš toliausiai arklį nusiuntus. Tai žmo
nės ir vežiodavosi jį po kaimus, gerbė, ranką bevelk 
bučiavo, kad tik nuo mirties gelbėtų. Žinoma, kurie 
jokio pinigo nesugraibė, nė to „elčerio” negalėdavo pri
sitraukti.

Liga ėmė siausti ir čia pat. Mirė Vilučiuose vienas 
žmogus, mirė paskui moteris, du vaikai, „Felčeris” 
uždraudė žmonėms vaikščioti po kaimynus, nepatarė 
nei iškilmingų laidotuvių kelti, nei sausakimšai susė
dus giedoti ar melstis. „Karštinė” — ėjo baisus žodis 
iš lūpų į lūpas, žydelis vadino šiltine. Dėmėtąja. Ser
gantys būdavo išpilami raudonomis dėmėmis.

Bus daugiau
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Tėvų Marijonų Bendr. Draugijos Metinis Išvažiavimas!!
SEKMADIENI, LIEPOS 31 D., 1960 M. — TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS SODELYJE, CLARENDON HILLS, ILLINOIS

iv. Mišios koplyčioje 11:00 vai........................................... Pikniko pradžia 1:00 vai. — -- ------ IŠVAŽIAVIMO METU VEIKS BUFETAS, BUS GALIMA GAUTI SKANIŲ VALGIŲ. BUS JVAI-

Šio parengimo pelnas skiriamas įrengti apatinės salės virtuvę Tėvų Marijonų 
vienuolyne Chicagoje.

1 — 4” ■ --fr , 4., , ■ -4. ■ . .. 4. -fr — 4- -------------

IŠVAŽIAVIMO METU VEIKS BUFETAS,
RIŲ DOVANŲ IR KITŲ PAMARGINIMŲ.
Lietuviška visuomenė nuoširdžia^ Kviečiama dalyvauti ir smagiai praleisti dieną gražioj seminarijos 
aplinkumoj. Tėvų Mari jonų Bendr. Dr-jos Chicagos Apskrities Valdyba.

SUKAKTYS IR MINĖJIMAI 
PAVERGTOJE LIETUVOJE

Lietuvos-Rusijos taikos sutarties 40-metis anapus ir šia
pus. — Maskvoje užsienio spauda informuoja Baltijos 
valstybių klausimais. — Bolševikams Durbės 700 metų 

sukaktis buvo mažiau palanki už Žalgirį. ■ «•
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Šių metų liepos 12 dieną su- sukaktis. Tebuvo užsiminta, kad 
ėjo keturiasdešimt metų, kai j Durbės mūšiui vadovavo Min- 
1920-siais liepos 12-ją Maskvo- daugas ir kad “veikimas liau- 
je buvo pasirašyta Lietuvos j dies” vėliau sudarė kovinę są- 
Taikos sutartis su sovietine Ru
sija.Maskvinę priespaudą nešančio- į tituluojamas, o Mindaugas te 
je Lietuvoje šios sutarties ketu- paminimas vardiniai. SM). 
riasdešimtmeti8 buvo atžymėtas
siekiant propagandinių tikslų, 
tai yra Lietuvos gyventojų klai
dinimo Sovietų Sąjungos užsie
nio politikos pastoviu taikingu
mu. Būdinga tai, kad vilniškė 
“Tiesa”, atžymėdama Lietuvos- 
Rusijos Taikos sutarties ketu
riasdešimtmetį, ištisai pacitavo 
kalbamos sutarties pirmąjį 
straipsnį, kuriuo sovietinė Ru
sija pripažįsta Lietuvos valsty
bės suverenumą ir visiems am
žiams atsisako suverenumo tei
sių į Lietuvos teritoriją.Gaila, kad Lietuvos - Rusijos va užsimota primesti Lietuvai 
Taikos sutarties keturiasdešimt
metis mūsų veiksnių bei atitin
kamų sambūrių nebuvo reikia
mai panaudotas nušviečiant ne 
tik Sovietų Sąjungos agresiją 
Lietuvos atžvilgiu, bet ta pro
ga ypač svetimuosius supažindi
nant su Sovietų Sąjungos ko
munistų padarytais nutarimais 
nesiskaityti su kapitalistinėmis 
šalimis sudarytomis sutartimis.

jungą su Novgorodo didžiuoju į 
kunigaikščiu A. Nevskiu (rusas

Žalgirio sukakties atžymėji- 
mas bolševikinei propagandai 
sudarė palankesnes są’ygas. Bu
vo progos priminti, kad tame 
mūšyje rusai ne tik dalyvavo, 
bet tuo dalyvavimu užsimezgė 
“slavų tautų” neišardoma san
drauga.

Tą sandraugą atžymint, Vil
niaus Gedimino kalne pastaty
tame paminkliniame akmenyje 
ŽALGIRIS įrašytas lietuvių kal
ba, o GRUENWALDAS — graž 
danka, tai yra rusiškais rašt- 
menimis, kurie carų laikais bu-

Kongo problema
(Atkelta 15 3 psl.l 

Ceilono atstovas betgi buvo 
kitokios nuomonės. Jam atrodė, 
kad tuo metu, kai JT Saugumo 
taryba svarstė Kongo prašymą 
priimti ją į Jungtines Tautas, 
Kcngo buvo laikomas vienu ne
dalomu vienetu, todėl tokios

_ . x . . . . . . tvarkos reikėtų ir dabir laiky-Lietuvos laisvinimo veiksmai ,. ’ Jtis.laiku neatžymėtą Lietuvos - Ru
sijos Taikos sutarties keturias
dešimtmetį ypač galėtų paminė
ti atkreipdami dėmesį į komu
nistų piktnaudojimą Kremliaus 
sulaužytą sutartį, panaudojant 
grindimui sovietinės politikos 
“taikingumo...”
Spaudos konferencija Maskvoje

Bolševikinės priespaudos dvi
dešimtmetis pavergtoje Lietu
voje buvo atžymėtas tarybinės 
santvarkos dvidešimtmečio ženk 
le. Nors šin minėjiman ir buvo 
iš eilės užsienio šalių pakviesta 
lietuvių komunistų atstovų, ta
čiau šiuo minėjimu daugiausia 
siekta vietinio pobūdžio propa
gandinių tikslų, brukant gyven
tojams įtaigas komunistinės 
santvarkos/ nepamainomumu ir 
jos nesugriaunamu pastovumu.

Užsieniui skirtoji šitos propa
gandos dalis buvo perteikta ne 
pačioje Lietuvoje, bet Maskvo
je. Matomai ne be Kremliaus ži
nios liepos triliktą dieną Mask
voje užsienio šalių spaudos ates- 
tovai buvo supažindinti su so
vietinės santvarkos dvidešimt
mečio pasiekimais Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Informaci
jas davė sovietijos pavergtųjų 
Baltijos valstybių atstovai prie 
sovietinės Ministerių Tarybos.

Tačiau jau pats informacijos 
teikimo Maskvoje faktas aky
lesniems laikraštininkams galė-

Kaip kam Katanga svarbi
Tačiau šitai paties klausimo 

nesprendžia, nes dar neaišku, 
kaip iš tikrųjų bus su ta Katan- 
gos provincija, kurios buvimas 
Kongo respublikoje yra tiesiog 
gyvybinis. Kitos penkios pro
vincijos valstybei yra svarbios, 
bet neesminės.

Kai Kongo klausimas JT Sau 
gumo taryboje buvo jau labai 
dramatiškai iškilęs, o belgų ka
riuomenė užėmė Katangą, Tu- 
nisijos ambasadorius Čia beveik 
tvirtino, kad belgai ne tvarkos 
palaikyti tenai nuvyko, bet tie
siog padėti tai provincijai nuo 
Kongo atsiskirti.

O kai Amerika taip smarkiai 
ėmė reikalauti, kad į Kongo ne
būtų siunčiama jokia kita ka
riuomenė, kuri nėra Jungtinių 
Tautų kviesta (sovietai, kaip ir 
kitoe didžiosios valstybės, nebu
vo kviesti), čia buvo aiškiai 
jaučiama, kodėl nenorima, kad 
sovietai tenai įkeltų koją. Ir 
tai, būtent, dėl to, kad Katan
ga kurį laiką yra buvęs pagrin
dinis urano tiekėjas Amerikai. 
Juk ir pirmosios Amerikos ato
minės bombos buvo pagamintos 
iš uranijaus, atvežto iš Katan- 
gos. Dabar, sakoma, Amerika 
turi kitus šaltinius, bet Katan
ga vistiek savo vertės nenusto
jo.

jo būti pakankamas apie Lietu-
vos ir kitų Baltijos valstybių PALENGVINTAS SIUNTIMASbuvimą sovietinėje nelaisvėje. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybių laikotarpi užsie
nio laikraštininkai nebuvo infor. 
muojami Maskvoje. Kas pano
ro, galėjo apsilankyti šiose vals
tybėse ir iš pirmų šaltinių gau
ti reikiamų informacijų.

Durbė* Mukaktie* kuklus 
atžymėsimas

Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Mindaugo prieš 700 metų 
laimėto Durbės mūšio sukaktis 
Lietuvoje buvo atžymėta labai 
siaurai. Žymiai siauresniu mas
tu, negu kad Žalgirio 550 metų

Išmokate per 3 mėn. už prekes, 
Nupirktas paa mus. Kviečiame at- 
Bilankyti. Pirmoji liehivttka ben
drovė J.A.V., siunčianti Jūsų at
neštus daiktus j Lietuvą.

PATRIA
GIFT PARCEL CO.

3741 W. 26th St., Chiržgo 23. III.
CR 7-2126

M O V I NG
2047 W. 67 PI. WJ 5-8063
R. ŠERftNAS perkrauto baldus 
ir kitus daiktus. Ir ii toli. Miesto 
leidimai Ir pilna apdrauda

'V' - 1
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REPUBUę, 

SPIRIToc rittį

Conrad Hilton. viešbuty jauna respublikonė budi, tačiau kad ir 
jauna jaučiasi pavargusi ir beveik nogėtų nusnūsti. (UPI)

jos karininkas, aręiėnas. Jis 
nenorėdamas kariauti nekenčia
mų sovietų pusėj, kurie 1921 m. 
užgniaužė laisvę jaunai Armė
nijos respublikai ir išžudė dau
gelį jos laisvės kovotojų, iš Rau 
donosios armijos pasišalino, bet 
patekęs į vokiečių rankas, pa
keitė pavardę. Po karo pateko 
į išvietintų asmenų stovyklą ir 
1951 m. emigravo į Ameriką, 
kur vėliau gavo Amerikos pi
lietybę. Armėnijoj turėjo žmo
ną ir sūnų.

Aprašydamas šį įvykį vienas 
iš laikraščių pastebi, kad Airo- 
patjan, bijodamas bolševikų to
li siekiančios keršto rankas, 
ypač kad jį nebūtų nukreipta 
prieš jo likusią Armėnijoj šei
mą, neatidengė savo gyvenimo 
paslapties. Ją padėjo atidengti

1943 m. Raudonosios armijos tik mirtis. I. Medžiukas

Jo žmona Sandra yra taip pat 
katalikė: Patterson pareiškė, 
kad jei Bažnyčia pripažintų,

jog boksas yra nemoralus spor 
tas, jis tuojau Bažnyčios pa-< 
klausytų ir mestų boksuotis.

' S

Bijojo keršto rankos
Dar netaip seniai viena iš di

džiausių Amerikos spaudoje 
sensacijų buvo nacių pareigūno 
Eichmano, kaltinamo dėl žydų 
žudymo ir sugebėjusio sėkmin
gai išsislapstyti prisidengus sve 
timomis pavardėmis 15 metų, 
Izraelio agentų suorganizuotas 
pagrobimas iš Argentinos. Kaip 
tokios rūšies sensaciją, Ame
rikos spauda aprašė paslaptį 
buvusio Raudonosios armijos 
karininko Aleksandro Airopat- 
jan, kuris bijodamas, kad ne
susilauktų keršto Sovietų Są
jungoj gyvenanti jo šeima, pri 
sidengęs svetima pavarde, emi
gravo į Ameriką, kur išgyveno 
7 metus ir paslaptis iškilo vie
šumon tik jam mirus.

pranešimuose buvo paskelbta, 
kad karininkas Aleksandras Ai- 
ropatjan garbingai žuvo už so
cialistinę tėvynę, kovodamas su 
vokiečiais vakarų fronte.

Petterson nesiboksuotų
Iš švedo Johnsson vėl susi

grąžinęs sunkaus svorio pasau-
lio bokso čempionatą juodu-Gyvenimo eigos santrauka . ,. . . _° ... . kas Patterson buvo savo pa-,
rapijos bičiulių katalikų apdo
vanotas Pragos stebuklingos I

buvo tokia. 1958 m. gruodžio 4 
d. Niagara county mirė Union 
Carbide korporacijos tarnauto
jas Steponas Sarayan, 56 metų, Dievo Motinos statulėle. Pat-

... , x tereon yra katalikas, perėjęs įpalikdamas 7700 dol. vertes turif t , • x x x v katalikybę 1956 m. Brooklyne. to. Jokio testamento nebuvo |
rasta. Įpėdinystės teisėms ap- iiimillIflIlIllllliillliiiiMilillliiiiiiiiiitiii, 
saugoti buvo pavesta advokatui, ADOMAS VAITKEVIČIUSMorton Abromowitz, kuris mi
rusio kišenėse rado voką adre
suotą Airopatjan. Toliau bety
rinėjant, nustatyta, kad Stepo
no Sarayan tiaras vardas ir pa
vardė yra Aleksandras Airopat
jan, (buvęs Raudonosios armi-

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

FRA N K’S Television and Radio, Ine.
SALES b SERVICE Sav. P. Keršis, P. .Endzėlis. i. Bendoraltis
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th $t. RE 7-1941

SKIP’S 
Liquor Store
5515 SO. OAMEN AVĖ ALL PHONES WA 5-8202

JtTLY — IJEPOS 28, 29, 30 D. D.

SE LF 
SERVICE

POPULAR RRAND OF IMPORTED 8 Yr.
Old GERMAN BRANDY Flfth $4.98

ROPHI THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
BISQITT THREE 8TAR COGNAC Fifth $4.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof V.8.P. Flfth $4.89
ROCCO IMPORTED ITALIAN VERMOUTH

Dry or Sweet 1 Fifth $-| 49

IMPORTED POLISU WINE GOO8E BERRY, 
RLACKBERRY, APPLE, STRAWfeERRY,
RED CURRANT, CHERRY Fifth $-|.89

POPULAR BRAND OF ASSORTKD 
LIQUEURS Fifth $2-98

ROYAL SCOT IMPORTED SCOTCH
WHISKEY Fifth $3-49

POPUIxAR BRAND of 80 proof VODKA Fifth $3.29

POPULAR BRAND OF 90 PROOF 
GIN Full Quart $3.33

Anglių ir Alyvos , 
Patarnavimas

Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių apšildymo sistemos 

įvedimas, perdirbimas Ir 
pataisymas

.Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Tei. PRospect 6-7960 

UUUiniHIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIII

Naujus ir vari. automobilius 
parduooa

TONY BALAS — HE 4-8200
TONY PIET PONTIAC ' 

6617 S. VVestern, Chicago 86, III

VĖSINTUVAI, TELEVIZIJOS
Sąžiningai Ir nebragial talaau 

Už patarnavimą vietoje $8.00. už
dlrbtuvSa darbą. — >10.00 Ir dalys.

Pigios paveikslln«s lempos.
J. MIGLINAS 

2.14S W. «#Ui St. II a. PR S-10 SS

PRISTATO M 
Vlsoldų Rflšių 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMU. 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS, Pras.
3039 So. Halstod St.

Tel. Vletory 2-1272 
špkainavimą ir Prekių Prlstaty

mą Teikiame Nemokamai
— ★ —

aStint sMdar* kasdien nuo • vai. 
vto iki b vai. vakaro Ir laMadla

ntala Iki 9 vai. p p

lietuvių Prekybos Namai
Naujausi Svečių Kambario Baldai

IŠ ITALIJOS 
Didžiulis pasirinkimas svečių kambario, valgomų

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

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

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

Komodos su veidrodžiais, likusių nuo
setų, po.. .. .. .. .. .. .. .. .  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $49-00

Puikiausios svečių kambario stalinės lempos, 
įvairių spalvų, po.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. j. . $3-00

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

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

šlifuoto stiklo veidrodžiu . ../.. .. .. .. .$“| 49-00
Saldytuvai-Frigidaire, Gen. Electric po $175.0C
V’rimui porcelano pečiai, po.. .. .. .. .. .. .. .. .. . $99-00
Brangių kilimų pavyzdžiai, 27x54, vertės

po $25, dabar.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $5-00
Didžiulis jaasirinkimas sofų. valgomųjų, siena 

nuo sienos kilimų, vokiškų importų radijų ir fono
grafų.

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

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ 

VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.

FURNITURE CENTER, INC.
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

3207 So. Halsted St. Tel. Vletory 2-4226

VAL.: Pirma d. ir ketvirtad.. .. .. .. .. .. . ..  9 iki 9 v.
Kitom dienom.. .. .. .. .. .. .. . -.. .. .. .. .. .. ..  9 iki 6 v.
Liepos ir rugp. mėn. sekmad. uždaryta.

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

. tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

• ' i' K
j

ANTANAS VILIMAS
841S 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas FRontier 6-1882

£
MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 

TAUPYMO SĄSKAITŲ!
INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.060.00

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZF.KIJS, Sect’y LA 3-8248
VALANDOS: Kasdien nuo 9 Iki 4'SO; Ketvirtadieniais 9 Iki 8 v. rak. 

TreCladlenlale uždaryta.
J

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI

jJLĮ-U

• 'M

Pasinaudokite sekančiais mūsų patarnavi
mais: Nariams veltui iškelčlame čekius. Duo
dame >Money Orderius — čekius šeimos bi- 
loms apmokėti. Apdraudžiamo taupymo sky
rius. Kalėdų Ir vakaeijų skyriai. Ankšti di
videndai. Jaunuoliams kolegijos honų sky
rius. Nemokamas parkinimas. Saugios vauttų 
dėžulės Depozitavimas naktį.- Orgnnizaei 
joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
Jdtų naudingų patarnavimų.

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

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų.
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ia»iU»
kurias atlaikys kun. V. Dabu- 
šis iš New Yorko.

2 vai. p. p. prasidės meninė Kaip kiekivenais metais, taip programa. Stovyklautojos, va- 
ir šiais Detroite vyko Tarptau dovaujamos seselių, išpildys tau
tinis Laisvės Festivalis, tęsda- tinius šokius ir sudainuos dai- masis nuo birželio 26 iki liepos nelių.
4 d. Vakrais i minios žmonių Tuoj po meninės programos 
rinkosi prie naujosios Fordo 'įvyks draugiškos krepšinio rung 
Auditorijos stebėti įvairių tautų tynės tarp Chicagos “Aro” ir 
pasirodymų. Lietuviai, atsto- Detroito “Kovo” ir mergaičių

TARPTAUTINIS LAISVES 
FESTIVALIS

vaujant Šilainei, taip pat daly
vavo programoj. Kiek lietuvių,

dėl dienos tvarkos. Po to visos 
mergaitės įeina į valgyklos sa
lę išklausyti šv. mišių ir gieda 
vien lietuviškai iŠ specialiai 
joms paruošto giesmynėlio ir 
maldų knygelių. ' »

Per mišias išklauso trumpo 
kapėliono pamokslo. Dauguma 
mergaičių eina prie Šv. Komuni
jos.

Po pamaldų ir pusryčių trum
pos pamokos: lietuvių kalbos, 
rankdarbių, dainų ir tautinių 
šokių. Po pietų, už poros valan
dų traukiama prie ežerėlio, kur 
maudosi, šildosi ar žaidžia. Vė
liau sportas: tinklinis ir kvad
ratas. Po vakarienės ir vėliavos 
nuleidimo įvairiai baigia dieną: 
talentų pasirodymas, literatūri-tinklinig.

Po pamaldų vasarotojų pusė- niu konkursu, skaitymu, dekla- 
tiek kitataučių nuomone mūsų je veiks lauko virtuvė. Palikit macijomis, dainomis arba lau- 
tautiniai šokiai buvo stipriausi maista. šaldytuvuose, nes čia už žu.
iš visų tautų pasirodymų. Su neaukštą kainą gausit mūsų Pabaigusios dieną malda, jos 
nuotaika šokėjai vijo Žilvitį, su- tradicinį užkandį — dešras su nueina į savo namelius saldžiam 
ko Malūną (kurį Detroito gy- kopūstais, kavą su lietuviškais miegui. Ir visa tai vyksta pri- 
ventojai jau gerai pažįsta), svei razinkų pyragais ir vaisvande-
kinosi Kepurėle. Gausiomis ova- nius. Dalinsime ir dovanas. Kas 
cijoms skambant Šilainės vado- bus tas laimingasis, kuris lai
vė Gobienė buvo iškviesta pasi- mės foto aparatą (paaukotas kauja dar 3 seserys iš Putna 
rodyti publikai. L. Heiningų), radiją (A. Semė-Įmo.

Birželio 30 dienos vakare tau- nų iš Chicagos) ir saulinimosi Čia nenoromis pagalvoji, kokį 
tos rikiąvosi festivalio paradui. k?des (Lieponių iš Chicagos), moralinį nustolį daro savo vai- 
Lietuviai turėjo parengę gražią pamatysim šį sekmadienį.Mūsų išlaidos padarytos tą 

dieną Dainavoje nebus bepras
mės. Jo? įgalins mažinti stovyk- 

do pasisekamą. Kadangi lietuvių i švietės skolas, kartas nuo kar- mos žalos. Ypatingai tai turėtų 
seklyčia buvo medinė, lietutis to & taisyli stovyklautojų ir įsidėmėti tėvai, gyvenantieji 
mažai pakenkė, tačiau kitų tau- vasarotojų patogumui ir suar
tų popierių išdekoruoti paradi- tins mus visus dirbant lietuvi’} niai vežimai “visiškai į nieką tautos atžalyno labui, 
pavirto”. Tad lietuvių paradi- Tat iki Pasimatymo Jaunimo 
nis vežimas bene padoriausiai Stovykloje “Dainava” Manches- 
atrodė ter, Mich./

Visu festivalio metu buvo’ ’aun. St. Globos Komitetas

baltos seklyčios miniatūrą. De 
je, vasaros lietus, nors ir atgai
vindamas gamtą, nuplovė para

išstatytos tautų parodėlės. Lie
tuvių giųtaras, audiniai ir me
džio drožinėliai visuomet trau
kė kitataučių akis ir todėl mū
sų parodėlė buvo labai gausiai Stovykloj Dainavoje turi pro

VASAROTOJO ĮSPŪDŽIAI 
DAINAVOJE

tyrusių, motiniškai švelnių, ne
nuilstamų seselių priežiūroje. 
Šiemet seselei Paulei talkinin-

kama ir lietuvybei tie tėvai, ku
rie nepasirūpina atsiųsti čionai 
savo mergaičių. Dažnai tai gali 
atnešti mergaitėms nepataiso-

Detroite (tik 60 mylių nuo sto
vyklos), Clevelande ir Chicago- 
je, o taip pat pietų Ontario 
(Kanadoje) ir kitose šio rajono 
vietovėse. Berniukai ir vyresnio 
amžiaus mergaitės gali stovyk
lauti su moksleivių ar studentų 
grupėmis.

Norėtųsi palinkėti, kad tėvai,
kurie dėl tų ar kitų priežasčių

ALRK Federacijos Jaunimo! "eF‘d° P*’** atsiųsti savo / vaikų stovyklauti “Dainavoje”
gos pavasaroti šeimos su vai- Pa‘ys atvyktų i Dainavos Štokais ir pavieniai asmenys. Jiems vyk!a sezono metu ir palys sa- 
skiriamas stovyklos vienkiemio vo akimis, pamatytų, kaip čia 
namelis, šiaurės vakarinėje sto- viska» vytat. ir netarpmiai gau 
vykios žemių dalyje, ui Austini “i reikalingų informacijų ii Ne- Roa(j kalto Prasidėjimo (Putnamo)

Vasarotojai gali ten patys seaebU- gamintis maistą arba gali vai- S'aiP tantalams. kur
gyti stovyklos valgykloje už ne- )ie begyventų Amerikoje ar Ka- didelį mokestį nadoje, patartina bent kartą at-

Rašančiam šias eilutes teko Slankyti vasaros metu "Daina- 
vasaroti vieną savaitę, kuomet voie *r arčiau ją pažinti. 

DAINAVOS ŠVENTE Vyko mergaičių stovykla, vado- Dainava yra vienintelė vieta, 
Kur mažųjų balseliai “Spyg-, vaujama ir vedama Nek. Pr. kuri visai izoliuta, dėl savo ypa- 
lyje” taškosi, medžių ^aunks- Marijos iš Putnamo seselių pa- tingus padėties, nuo kitataučių, 
mėj senesnieji ilsisi, likusieji
saulėj kūnus džiovina, vietą 
tą “Dainava” vadina.

lankoma.
Reikia pasidžiaugti, kad 

šiam Detroito Tarptautiniam 
Laisvės Festivaly lietuviai la
bai gražiai save reprezentavo. 
Nors dedldelis buvo lietuvių 
būrys, tačiau sugebėjo vienin
gai skelbti Lietuvos vardą. Sten 
kimės ir toliau taip dirbti, įdė
dami visas savo širdis.

Lietuvis

Šen. Walter Judd, pasakęs pui
kią kalbą respublikonų konvenci
joj, teigia, kad svarbiausias daly
kas šių rinkimų metu yra užsie
nių politika. Tai esą akcentavę ir 
demokratai ir šioje vietoje jis su 
jais sutinkąs. (UPI)

31 liepos yra metinė “Daina
vos” stovyklos šventė. Tai itin 
gera proga joje atsilankyti. x 

Detroitietis
STOVYKLOS KRONIKA

— Am. L. R. K. F. Jaunimo 
Stovykloje, Manchester, Mich., 
šį šeštadienį, liepos 30 d., 3 v. 
p. p. įvyksta narių rėmėjų (šim. 
t’ninkų) susirinkimas. Po susi
rinkimo tarybos posėdis.

— Moksleivių At-kų stovyk
lai, kuri prasideda liepos 31 d. 
— rugpjūčio 13 d., registraciją 
veda V. Kvederaitė, 324 W. Ne- 
vada, Detroit, Mich. Tek: TO 
9-6840.

— Studentų At-kų stovyklai, 
kuri įvyks Manchester, Mich., 
“Dainavoje”, prasidės 21 rug
pjūčio iki 3 d. rugsėjo. Regist
raciją veda Vyt. Damušis, 8050 
Hartwell, Detroit 28, Mich. Tel.: 
LU 4-4308.

79 kuopos vyčiams
Rugsėjo mėnesį susirinkimas 

neįvyks. Norintieji platesnių 
informacijų apie Bowling Lea- 
gue, prašomi skambinti Len Sa
las, WE 4-9757.

KRONIKA

— Daugelis Detroito ir a py-, 
linktų lietuvių dar nežino, kad 
Lithuanian Melodies (Lietuviš
kų Melodijų) radijo valandėlė 
dabar girdima nauju laiku, kiek
vieną šeštadienį 5—5.30 v. v. 
Pereitą šeštadienį programos 
metu gražiai pagerbtos visos 
Onos Vardadienio proga. Lithu
anian ‘Melodies trąnaliuojama iš 
Detroito WJLB radio stoties, 
banga 1400 kilo.

•t— Detroito Katalikai Lietu
viai Veteranai (Catholic War 
Veterans Lithuanian Post) 
gražiai reiškiasi savo veikime. 
Kapų puošimo dieną pagrbė mi 
rusius karius, pagerbta pvt. Al- 
bert Victor. Katalikų Veteranų 
ir Šv. Antano parapijos bendras 
piknikas šią vasarą taipgi gra
žiai pavykp. Birželio 22 d. šio 
posto nariai bendrai vyko į Det
roito prieš New Yorką beisbolo

rungtynes, o pasibaigus žaidi
mui, linksminosi 24th Street už
eigoje. Šių metų Michigano vals 
tybės seime, įvykusiam Charle- 
voix, Mich., iš kuopos delegatų 
išrinkli N|ichigan departamento 
valdybon: Edward Keblaitis, i 
pirm., adjutantu Lawrence Hof- 
ner, adv. P. Charles Peters (Pet

1909

G H AIHASkAS
J. G. TK LEVIS 10 N OO.

2512 W. 47th St.. FR 6 1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VfiSINTUVAJ
Pardavlmas-taisymas. Sek. uždaryta

Duoną ir įvairias skoningas į 
bulkutes kepa’ —--- 1-r- y*

BRUNO’S KEPYKLA 6
8389-41 8. Lltuanica Avenue u
Pristatome J visas krautuves Ir 
restoranus, taip pat išsiunčia- 17 
me i visus artimuosius miestus Al

Tel. CLiffside 4-6876 į’

Ir šį sekmadienį tos Dainavos

gal specialią programą, tokia Būnant joje nereikia apleisti 
pat, kaip vedama stovykla pa- stovyklos ribų, norint pasimaudyti ar pasivaikščioti po dide

lius žemės plotus. Dainava yra 
visiems lietuviams atvira, visų

tiame Putname.
Turėjau progos stebėti čia

žemėj įvyks 4-ji metinė šventė,' ••Dainavoje" bent iŠ tolo mer- jų ,aukia Tenka paaakyti, kad 
kurios tikslas atžymėti savo gy- , gaižių gyvenimą. Kiek čia juo- nemaJaj tautie{il) atvyksta "Da, 
vavimo sukakti; surinkti savo ko. klyksmo, kiek čia gyvumo! „avon.. { 8avaitgajiaia pa.
metiniam susirinkimui, suburti “ mergaitę atvyksta .š s.maudytl, paptkmkaub, pail-
visus tuos kurie sieloiasi tos namelnl i vėliavos pakėlimą 1 sėti.J ‘ aikštelę, kuri randasi prie pat Dainavos stovykla tikrai nu- 

valgyklos, išsirikiuoja U raidės sipelno visų tautiečių didesnio 
pavidalu. Seselė Paulė, stovyk- dėmesio ir visokeriopos para- 
los vedėja, duoda nurodymus mos.

vietos išlaikymu. O tokių rėmė
jų yra ne tik Detroite ir apylin
kėse, bet net tolimuose miestuo
se kaip New Yorke, Chicagoj, 
Clevelandę ir kt. Ta diena ski
riama hbtuviškajai visuomenei 
susitikti, pabendrauti ir praleis-I 
ti dieną gamtoje kartu su savą-j 
ja šeima.

Liepos 31 d., sekmadienį, kvie-Į 
čiame visus 11 vai. šv. mišioms,1

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 8tee» Ąvenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel, WR 4-6165 

GENERAL CONTRAOTOR 
Atlieka (vairine statybos patatsy 

mo Ir pertal«yrqo darbus — stallntn- 
kystfts, cemento. mOrlJimo, elektros, 
pi limbinio, dažymo Ir dekoravimo. 
Atskli ų#kambarlų bet butų (reąclms 
oaatnaAse Ir skiepuos*

LITHUANIAN MELODIES
RADrO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadieni 5 00 5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. RRoa<lwa.v 3-2224

PADĖKA
' A. t K.

POVILAS MOLIS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas staiga mirė liepos 5-tą 

1960, ir buvo palaidotas liepos 9-tą Holy Sepulchre kapinėse.
Mes norime išreikšti širdingą padėką visiems, kurie kokiu 

nors būdu suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį 
į amžiną poilsio vietą.

Nuoširdi padėka p. L. šimučiui ir "Draugui”, p. M. Zujui 
ir “Garsui” už išreikštą užuojautąTr aprašymą spaudoje apie 
a. a. Povilą Molį.

Nuoširdi padėka kun. M. Kundrotui už atlaikymą gedu
lingų pamaldų už jo sielą. Dėkoju kun. V. Kriščiūnevičiui, 
Moterų Są gos 54 k-pai ir Amerikos Lietuvių Veteranų Mo
terų Auxiliary už sukalbėjimą šv. rožančiaus koplyčioje.

Nuoširdi padėka visiems, kurie užprašė šv. mišias už jo 
sielą ir kurie prisiuntė velioniui tiek daug gėlių bei pareiškė 
mums liūdnoje valandoje užuojautą:

Nuoširdus dėkui Amerikos Lietuvių Balso Radijo klubui 
už prisiųstas gėles ir p. A. Janusui, kuris klubo vardu tarė 
atsisveikinimo žodį prie velionies kapo, ir p. K Gogelui, ku
ris per radijo valandėlę Išreiškė pagarbą velioniui.

Nuoširdi padėka Detroito Lietuvių Organizacijų Centrui 
už išreikštą spaudoje užuojautą, ir pir. Dr. K. Karvei ui už 
tartą atsisveikinimo žnd| prie velionies kapo, taipgi dėkoju 
Balfui, 76-tam sk,, už spaudoje išreikštą užuojautą.

Nuoširdžiausia padėka grabnešiams, taipgi mano gimi
nėms ir šeimos prietcliaenH. ir visiems, kurie mums išreiškė 
užuojautą per spaudą ir prisiuntė užuojautos kortelių bei 
prisidėjo prie a. a. Povilo Molio šermenų ir laidotuvių.

Nuoširdus dėkui visiems laidotuvėse dalyvavusiems, ku
riems atskirai neturime galimybės padėkoti.

Nuoširdus dėkui laidotuvių direktoriui V. Baniui ui taip 
mandagų patarnavimą. Nuoširdžiausias ačiū Jums visiems.

Žmnns, sūnus, duktė, žentas, marti Ir anūkės

• W1S1 FOLKS CALL IT

rife!

4 HOUSE PAINT
Jūs tikrai su tuo sutinkate, kai 

dažote savo namus “Dutch Boy” i 
dažais. Galite matyti, kaip lygiai 
jie tepa, kaip ekonomiškai jie den
gia, kaip gražiai atrodo. Tikrai 
įvertinti “Dutch Boy" dažus gali-1 
te tik tada, kai po kelių metų jū
sų namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pigius 
dažus — reikalaukite “Dutch 
Boy’”’ dažų savo namams.

WITh¥ /f grkn 
MPS

YERKES HARDWARE
6832 S. Westem
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300
Pay all Utility hills here

rauskas) advokatu, o antruoju 
vicepirmininku gabus veikėjas 
Leonas J. Galinskas. Katalikų 
Veteranų seimas įvyks Sherman 
viešbutyje Chicagoje rugpiūčio 
17 d.Detroito Katalikų Veteranų 
metinis komandidriaus balius 

(Nuaelta ) 7 pusi.)

INSUREDi 1960

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — #75,000,000.00 

Atsargos Fondos #6,500,000.00

Ju»tin Mackiewich, Chairman of the Board 
Jubtin Mackiewich Jr., President

FREE PARKING

STANDARD FEDERAE,’ SAVINAS
AND L6AN ASSOClAtlON 

£ OF CHICAGO 0 
4192 ARCHIR AVI., CHICAGO 924W2 ARCHIR AVI., CHICAGO 92 
< AHONI^IrginJe 7 1141

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

• - 

esate kviečiami Į...

-ma ir Hamlin gat.

Penktad., liep. 22 iki antrad., rugp. 2
Pelnas — Universo Karalienes Parapijos naudai. >

KIEKVIENĄ VAKARĄ KAS NORS SENSACINGO.
PRAMOGOS JAUNIEMS IR SENIEMS. CIRKO TRIUKAI IR ĮDOMYBES.

KARUSELES — PONY-JOJIMAS — ŠOKIAI — SCENOS ĮŽYMYBES

LIEPOS 29 IKI 30 DIENOS
✓

• M R. SENSATION

— Trapezų artistas

LIEPOS 29 IKI RUGPIOAIO I DIENOS

• LA MOT H E S4
Sensacingas Šuolis iš 40 pėdu Į 

2 pėdu gilio vandenį.

LĖLIŲ VEŽIMĖLIŲ PARADO 

VARŽYBOS 

ĮVYKSTA KAS VAKARAS.

DALYVAUJA ED PRICE 

SU SAVO ORKESTRU.

Malonus laikas užtikrintas visiems 

— jauniems ir seniems!

PROGA LAIMĖTI VIENĄ IS 10 AUTOMOBILIU !!

i

/I
I
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minavimas kandidato į preziden-
1 tus.
i Rinkiminė platforma, turinti 

atikai neįmanomu, — kad joks net apie 10,000 žodžių, buvo pa
gūlia iikUti agresorius neišdrįs- taisyta Nixono ir Rockfellerio 
tų mūsų atakuoti. Su tokia at- norima prasme, labiau užakcen- i 5*fir. $ p« s k- t*b<» serą. izs.soo. 
baidančia gynimosi jėga mes tuojant piliečių teises, išryški-, butas «av. $si,5oo. 
turime progos kantriai darbuo- nant gynimosi ryžtą prieš so- $^^ooo.!l8av*’duo«'iMuikoi,a«tu sų%. 
tis, besiekiant tokių laikų, kada vietinį imperializmą, 
palaipsniui galėsime savo garny- Didelis faktorius konvencijos

Stipri Ike kalba
(Atkelta iš 1 p«l.) CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

KKAL ĖSTATE

mahųlette vark. HKIGHTON PARKE: .Med. 2 po 
4 k., centr. šldymas, gu ražas. $6,600.

.Mfir. 2 po 5 k. (po S nig.), 37 
p. skl., šilti. gazo pečiais, arti mo- 

»„„»♦< kykl. Ir bažnyčion $20,000. 
jn bu į visai naujus mOr. bangi. 5% 

i k., šild. k. vandeniu — gazu, mažas 
BRIGHTON PARK. (mokėjimas.

Mfir. 2 po 5 k. Oazo šild. botas . Mųd. 2 po 5 k. (3 mieg.), 811d.
37%. p. Gar. $20,600. . gazo pečiais. $11,600.

ko rvur-Lolti ifl ainlrln aritioa i tik- u , *• • „ I Mfir- 2 po 6 k. Centr. 811d. Gar. I GAGE PARKE: MOr. bung. 5 k.bą perkelti ifi ginklų srities | tik- eigoje buvo galutinis New Yor- | pigiai • < ir i k. pastogėj, so p. aki., garažas,
Med. 2 buty'puikiam stovy. $16.900 i §ud. karštu vand. $17.600.

Prieš pirkdami namus būtinai pa- .MAKŲl'ETTE PARKE: MOr. 4
tikrinkite mus. I butai po 4 kb. centr. Šildymas. 37

i p. skl., mūro garažas, paj. $420 Į 
. račn., $44,000. ,

ADPDITD a w » a « Mttr- 2 P° * centr. Stdl.. mūr.1081 AaCH£R AVĖ. LA 8-8884 | gftra^ $29,900.
_______________________________________ __ 1 KITUR: M«tl. 6 butai po 5 k.,

šild. gazo pečiais, $320 paj. j m6n.

ruosius žmonijos reikmenis. Tas ko gubernatoriaus Nelson Ro 
ir yra tikrasis Amerikos sieki- ckefellerio atsisakymas kandi
mas. datuoti į prezidentus. Net ir

Kalbėdamas apie tarptautinę New Yorko delegacijai pasisa- 
politiką, prezidentas pabrėžė kant už Nixoną, jo nominavi-

BUDRECKAS

REAL ESTATE

nuoširdų bendradarbiavimą su 
laisvomis tautomis. Išreiškė nu
sistatymą siekti nusiginklavimo, 
bet tik sudarius tinkamą kont-

mas buvo užtikrintas. Kaskart
labiau ryškėjo konvencijos au- j £ “5 ųa “b. narnas. Gazu apšild.

GRAŽUS 2-jų butų namas. Arti $17,000.
27th ir Avers Avė. 2 po 4 kamb. i Mūr- 4 but*«: 2 po 5 k. ir 2 po 4

gančios simpatijos susilaukti Pajamų $235 per mėn. 2 auto. ga
viceprezidento postui ambasa-

rolę. Pakaltino, kad Kremlius dorių prie Jungtinių Tautų — 
brutaliai suardė viršūnių konfe- Henry Cabot Lodge, taip vyku

siai kovojanti prieš sovietų už-renciją. Sovietai numušė ameri
kiečių lėktuvą ir iš jų pusės mačias, 
jaučiama grėsmė, dėl to prezi
dentas yra pasiryžęs greitu lai- i 
ku sušaukti abiejų politinių par
tijų vadų konferenciją tufis vi
sus reikalus aptarti.

Vakarykštje sesijoje buvo du 
svarbiausieji dalykai: rinkimi
nės platformos priėmimas ir no-

J. Pr.

ražas. Sklypas 50x125. Kaina sku
biam pardavimui $16,900; įmokėti 
$4,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1 - 7038.___________

‘•ridi Komis1

$600 IKI $1500 NUOLAIDOS ANT NAUJO 1960

Chrysler - l’lymonth - Imperial
Daugybė gerų visų Išdirby učių vartotų automobilių 

Galima nupirkti be pinigų — Usimokėjlmala

NAUJOS 
TELEVIZIJOS 

- ir -
kiti namams reikmenys
T.V. Stambaus dydžio 

ekranas ............................ $99.50
Portable Televizijos po .. $88.50 
Automatiški Stereo Hi Fi 

Fonografai Console 4 grei-
čių po ................................ $77.50 <

Staliniai Stereo Fonogra
fai po ............................ $38.50 | '

Maži Radijai po .'......... $11.95 11
Hoover Dulkių siurbliai j.

Po ..................................... $29.50
8 pėd: elektriniai ialdy-

^tuvai po ................... $139.50
11 pėdų elektriniai ialdy-

tuvai po ....................... $187.50
Skalbiamos maiinos po .. $78.50
36 colių gazini&i pečiai po $98.50
Siuvamos mašinos, stalinės

po ....................................... . 49.95
9x12 Linoleumai po ... . $4.951-
Stalinės lempos ................. . $4.95

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
"U WILL LIKĘ US“

CHRYSLER—PLYMOUTH—IMRERAL—VALIANT
SALES — SERVICE

4030 Archer Avenue, CJiicago, Illinois
Didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių įstaiga

TAUPVKIT TEN, KUR MOKAMAS AUKA DIVIDENDAS

£0
____________

MIDLAND S

k. ir kraut., paj. 230 nišn. $16,250.

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390 •

Mūrinis pajamų bung. — 6 kamb. 
sav. Ir 75 dol. nuomos. Įrengtas rū
sys, Gage p. $20,500.

Mūrinis 3 mieg. arti mūsų Įstai
gos. visai naujas. $19,900.

Mūrinis 2x5 Marąuette p. $22.000.
Mūrinis (I kamb. Gage p. $17,500.
Mūrinis 7 kamb. M. p. $16,800
Mūrinis 3x5 Brighton p. $29,500.
Mūrinis 0 metų Gago p. $17,500.
Medinis 5 kamb. M p. $12,800.
Medinis <i kamb. M. p. $13,500.
Medinis 2x4 k. M. p. $20,000.
Medinis 0 kamb., Gage p. $13,600.
Mūrinis 2x4. Gage p. $23,900. ..
Mūrinis 2x5, Gage p. $29,500.
Mūrinis beveik naujas, 2x6, atski

ri 811d. gazu. $42.800.
Medinis 1 aukšto (6 ir 1 vir

šuj), garažas. M. parke. $14,600.
2 metiniai namai Ir 2 ekstra lo

tai, G. Parke. $26,000.
Mūrinis H kamb., arti mūsų Įstai

gos, 80 p. lotas, $17,900
Medinis 5 kamb. tr ekstra 26 p. 

lotas. G. Parke, $18,000.
Mūrinis 7 kamb., naujas šild. ga

zu, arti mūsų. $20,000.
Pajamų mūrinis bung. — $100, 

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

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

M A R Q U E T T E L A N D
2517 W. 69 St. PR 6-0956

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS A ASSOCIATES 

2405 W. filgt Street
WAJbrook 6-6090 
V ak PR 8-9679

Trečiadieniais uždaryta

2 aukštų medinis 4-4, gazu ši
luma, pastogė, Brightbn Parke. 
Tik $15,500.

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

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

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

4 butų med. Gazu šiluma. Ga
ražas. Arti 51-os ir S. Morgan 
St. Tik $15,900.

5 kamb. (3 mieg.) mūrinis. Aly
va karštu vand. šiluma. Poilsio 
kamb. ir baras rūsyje. Garažas. 
Gage Parke. Tik $18.500.

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

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRoepect 8-2233

Puikiu inArinb ant plataus skly
po 2 po 6 kamb., I inai garažas. 
Tik $20.060.

Hrlgtituu Parka: Mūr. 9 po 6
kamb. Centr. 811d., 2 maš. gar. Arti 
susisiek, ir mokyk. $26.000.

Medinis, I butai. 0—0—6 Kamb. 
Geros pajamos. $16,000.

Martjuette Parke: Mūr. « kamb.
(3 mieg.) bungalow. Platus sklypas, 
erdvus kamb. $18,600.

Netoli Chicagou 24 H akro Žent6s 
su trobesiais. $7.800

M. ŠIMKUS
REAL ESTATK — INSURANCE

4259 So. Maplowood Avė.
CL 4-7450; R«a YA 7-2O4S

SHUKIS REALTY 
6433 S. Pulasfci St. 

Tel.LUdlow 5-5900

BUTLDINO A REMODELING

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo Ir staty- . 
boa (įarbus, gydytojų ofisų, M 
gyvenamųjų ir prekybos pa- ■' 
statų. Jūsų pasirinkimui tu . 
rime virš 300 įvairių standar- įl 
tinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chieago 36, Illinoia

Parduoti, pirkti ar išmainyti na
mus galite Čikagoje ar Jos priemies
čiuose.

Turime nuosavybių vtsur, taip pat 
turime Ir klientų, kurte nori pirkti

Kreipkitės Į mūaų raštine, kur 
gausite geriausia patarnavime

BUDRIK
FURNITURE
3241 So. Halsted St. 

CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtadieni 

iki 9 valandoe vakaro.
Radio programa ii Ntoties WHFC, 
1450 kil. sekmadieniais nuo 2:15

iki 3 valandos po pietų.

Ant Hnm

4r-
4038 ARCHER AVENUE, GHICAOO 12, ILL

Pbeeet LA 3-6719
Kiekviena sąskaita iki $10,000 yra apdrausta 

Federalinės valdžios Draudimo Įstaigoje.
ALGI ST SALDIKAS, Pre/.blenta*

i

MABŲUETTE PARKO CENTRE
.Skubiam pardavimui gražus mūr.

2x6, dideli kamb., išgražintas rūsys, 
šildymas alyva, 2 auto mūro garažas. 
Prašoma $30,300.

Pajamų mūr. 8 kamb. Ir porčlus.
6 miegami. Naujas šildymas alyva.
2 auto garažas. $19,500.

7 kamb. upyną u Jis mūr., 2 auto 
garažas. 40 pūdų sklypas. $22,600.

Visai naujas mūr.. arti ' lietuviškos 
mokyklos. 3 miegam. Iškelti vamz
džiai. Šildymas guzu.

II kambarių namas Ir geras gara
žas. Arti mokyklos. $14,600.

Arti lietuviškos mokyklos. Gražus 
6 kamb. mūrinis. Naujas gazu Šildy
mas. Garažas. $22,200.

3 butai Ir biznis. MOr. namas, 
šviesūs dideli butai, 2 auto garažas. 
$46,000.

Naujas, 2 po 5% mfir. po 1% vo
nios ktekvlenatffe bute Atskiri šil
dymai gazu. Rimtas oasiūlymas.

Gražus aukšto mūras. 6 Ir 
4 Vį kamb. butai. 40 pšdų sklypas, 
šalia mūro garažas. $29.300.

Senutė parduoda gera Ir pelnin
gą narna. 14 kamb., 3 vonios. Centr. 
gazu šild., 2 garažai, platus sklypas, 
geležine tvora, visi valdai — už 
$26.000.

KITUR: 6 butai Ir krautuve. 
Pelningas mtir. namas. $16,900.

Krlghton Parke. Modern Įrengtas 
3-jų butų mūr. 2 auto. mūr. gara
žas. $28.000

Pelningas restoranas. Dideles pa
talpos. Gerai (rengta vieta, 5 metų 
"lease”. Arti Callfornla tr Archer.

A Tik $2,300.
VI Taverna Ir pulkus didelis butas, j 

Gražus mūro namas. Geri (rengi
mai. šalia aptvertas platus sklypas. 
Tik $2$.000

Bcverly llills. Puikus 6 kamb. mū
rinis. Platus sklypas. Guzu šildymas. 
Maži Uksai $26.000

3-Jų butų mūrinis. Moderniai 
(rengtas namas. 2 po 5 kamb. Ir 6 
kamb. butas. Atskiri gazu šildymai. 
Galite siūlyti $19.800.

Žaliajam priemiesty. 6 m. namas.
3 erdvūs mieg. Didžiulis sallonas. 
Modern. virtuvo. Sausas betsmentas. 
Platus lotas. Prašo $16,600.

MARŲVETTF: PARKE 0 metų 
2x4 VO mūras. 2 auto rnūr. garažas. 
Kaina $41,000.00.,
MARŽJVETTE PARKE 2x6 % mū
ras, autom, alyvos šiluma. Plytelių 
sienos virtuvėje Ir toalete. Garažas. 
Kaina $29.300.00.
Murųuette Parke 10 metų ir.ūraa, 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių (rengimų. Kaina
$41,500.00.

Dgl ligos turi skubiai parduoti 2 
metų 5 ‘/į kamb. mūrinĮ bung., pir
mas geras pasiūlymas užtikrins šj 
pirklnj. Daug priedų.

6817 S. Kenaeth 1% aukšto nau
jas mūras. Visi modernišklausl (ren
gimai. Vienas butas 4 įį kam. neša 
$125.00 nuomos. Antras butas — 
5 54 kamb. 3 mieg. Laukiam rimto 
pasiūlymo. , ‘ x

Į vakartis nuo Marųuette Parko 
1 % aukšto 7 metų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik $28.000.00.

Į vakarus nuo Marąuette Parko 
nepaprastai gražus ir geras biznis. 
Metlng apyvarta virš $80,000.00 
gryno pelno virš $30,000.00. Reikia 
suaugusios šeimos S, bizn, gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 0-2602.

Brigliton Parke. Puiki taverna su 
sale. 7 kamb. butas ir šalia 60 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rimtam pirkėjui labai prielnamom 
sųlygom.

MARQl F.TTE PARKE 6 butų 
mūras. Namas neša geras pajamas, 
laukiam pasiūlymo.

MARQUETTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. įrauktam pasiūlymo.

Gage parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — INSBRANCE — 

NOTARY PUBLIC 
2601 West Ottb SU. Gtitoago. Rl. 

Visi telefonai HEmloek 9-2600

I.AIIA1 ŠVIESUS
2 butai po 4 kamb. Brighton Pk. 

Nauja guzo karštu vandeniu šildy
mo sistema. 2 auto garažas. $22,500.

VAISIU FARMA
74 akrai, Michigan, tik %4 mylios 

nuo ežero. 8 karų b. gyv. namas ir 4 
kamb. išnuomavimui. Vištide. Visi 
moderniški vaisių farmai reikalingi 
Įrengimai. Metinių pajamų apie 
$12,000, (mokėti $8,000.

GALIMA MAINYTI
Visai naujas mūr. Marąuette Pk., 

prie pat parko ir mokyklos. 2x5%.
1% AUKŠTO MfR. — 923.500
Netoli Marąuette Pk. kolonijos: 

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

GRAŽIAI UŽLAIKOMAS
5 didelių kamb. mūr. biingalow 

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

200 AKIU ŪKIS RISOONSINE
285 myl. nuo Čikagos 5 kamb. 

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

dirbama. Kiekvienų sagaitgal) gail
ina apžiūrėti — bosite nuvežti. Tik
$Į2.8OO.

12 APARTAMENTŲ
Virš $1,000 m8n. pajamų. Galima 

mainyti.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7!st Street
TeL VVAlbrook 5-6015

PASKUTINE PROGA!
Netoli .Murųuette Parko parduo

dami 8-jų miegamų mfir. namai. 
Gazo šiluma, apsauga nuo potvy
nio, plytelių vonios ir virtuvės.

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

MODEL HOME
77th & VVHIPPLE ST. 

Atdara apžiūrėjimui sekmad. nuo
1 fkl 6 Ve Ve

F. PETRAUSKAS CO., Builders 
PRoapect 8-3792

PELNINGAI INVESTUOSITE 
1‘INIGUS

nusipirkdami netoli Chicagos gra
žiuose Lemonto apylinkėse, ąžuolais 
apaugus) sklypų ar dldesn) žemės 
plotų. Kai kurie iš jų yra su tvenki
niais. Teirautis —

Cixarwater 7-7388

Cm,
DĖMESIO!

ATVYKIT SJ PENKTADIENĮ SU VISA ŠEIMA Į

JANIS BAR “B QUE AND LOUNGE
PRIEŠAIS JAUNIMO CENTRĄ

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

KEPTAS HALIBUT ... 95c. 
KEPTI EŠERIUKAI... 85c.

Karūtoų ImlkntiėA, sviestas Ir

JUM BO JŪRŲ
S R IMPS AI.... $130

desertas duodama nemokamai.

PRIME CHOICE

STEAKS--STEIKAI
• *

Skanūs Kepti viščiukai ir Bar "B"
’ O" Šonkauliai UBack Ribs")

Klijentams privatus “parking" Taip pat užsakymai paruoiiami iisineiimui 

GERIAUSIOS KOKYBES MAISTAS IR PRIEINAMOS KAINOS

Neuimirikite, kad atdara iki 3 ryto iiokiadieniais, Visa naktį penktadieniais ir ftefttadieniais.

K. VALOIS REAL ESTATE
2655 Weat 6«th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

Savininkas parduoda 6 kamb. 
mūr. bungalow. 50 pėdų sklypas. 
Garažas. Gazu apAild. Įrengtas 
rugys. Už geriausią paaiūlvmą. 
3225 W. 65th 8tr. WAIbrook 
5-6178.

Mes turime namų priemiesčiuose 
ir Chicagoje nuo $16,000.00 iki 
20,000.00 Nereikalinga įmokėjimo 
(down payment). Mokate kaip 
nuomą.

SOUTH SUBURBAU
RUALTA & Bl II4H.RS, INC. 

GENF.ItAL CONTItACTORS, 

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

CHICAGO 20, ILL.

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIRH VAMZDŽIAI

(Gutters & Dotrnsponts)

DEDAME VARIO — "COPPBR- 
ALLOT" METALO RINAR Ir VAND. 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS UŽ 
tokių pat kainų, kaip Ir “galvanl- 
zed". Jų niekad nereikia dažyti ir 
Jie Ištverta neribotų laikų.

VI ROK U ifl 8TOGU8 taleome ir 
atremontuojame Garantuojami I 
metams.

DUMTRAUKIU8 IR "SMOKK- 
STACKH" Išvalome, atremontuoja
me Ir atliekame “tuckpolnttng**.

NAMŲ KINAS IŠVALOME Ir pa
taisome, išsmaltname I* vidaus ir 
nudažome. Bus kaip naujos.

MQ«ų firma yra didžiausia šioj 
srity, atliekame' darbų kuo geriau
siai už žemiausias kainas visame 
mieste. Visas mūsų darbas garas- 
tuojamaa Esame pilnai apsldraudp. 
Kreiptis galima dienų ar na k t' Ir 
Mkmadienials. Telefonai —

I.A wndal«- 1 -6047 arka 
- ROefcweIl 1-8778

Ml-tai Jums patarnausime

Per įkaitę "Draugą“, duo
kite ii kitiems pasiskaityti

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ŠIMKŲ TIK UŽEIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAIČIUOS 

JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI. PIGIAI PASTATYS.

V. ŠIMKUS
2618 W. 7I<1 SirMi. Ttl. FR 6-4266 Ir TE 0-6661

„VIKOO" Heating Go.
Įrengia naujus Ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas Ir 
alyvos “converslon burners”, 
vandens “boilers", vandens nu
tekėjimo rlnas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
44-44 S. WESTERN AVĖ., Chi- 
cagn. Iii. VI 7-3147 — D. Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
—• V. štu<>()js.

aiuuiiiimimiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiimmiiu’.
|L. STAŠAITIS &Co!
= GENERAL CONTRACTORS =
2 Statome gyv. namus . ir Įvairius = 
SpastatUM. Tam reikalui tunuie x 
Spulkių sklypų.
S Atliekame naujų pataisymus E 
“bei atnaujinimus.
S Administruojame namus Ir nuo- Z
gaavybes. Kreiptis 5-8 vai. vakaro. —

= 2456 WEST 69th STREET 5
Tel.: ĮSTAIGOS WA 5-«7S0 =

NAMŲ [N 8-MsOS =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiii:

ŠILDYMAS
A Stančiauskas inatuliuoja vi- 

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

7304 So. Rockwell Street.
Tel. GRovehill 6-7875

Naujų namų rajone parduodamas 
2 butų 3 m. geltonų plytų mūro 
nuosavybe. Viakae modemiškai Ir 
gražiai Įrengta. Savlntnkua 1-mų 
rugsėjo pradeda darbų Callfornijojc 
ir parduoda su dideliu nuostoliu už 
$24.900. RE 7-3040 arba 5848 So. 
Kcd/.le Avė.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IDIUOMAVTMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI

TURIME LAUKIANČIŲJŲ HĄRAlą 

BELL-VARPAS Real Eotato 
6455 S. Kedzle — PRospect 8-2233

I&nuom. 5 kamb. apšildomas 
butas. Suaugusiems.

TOunhalI 3-4431

MISCELLANEOUS

HEATING SERVICES
Nemokama* apakalčlavimas 

Geriausių žinomų firmų I.ENNOL 
TIMKKN. WEIL-McIaUn, REPUB- 
LIC. KEWANEE pačiai, oro v Min
tu vai (atr oondlttontng) visokių dy
džių. Inatolluojame kartto vandens, 
gs ro Ir šilto oro aiateinas. Taip pat 
pakeičiame vleaa Į gezų arba alyvų 
dabartiniuose Jūsų namuose tr Į sta
tom ue naujus.

Visų rilAtų akardoa darbai. 
DARBAS GARANTT'GTAK

Aauktte 24 vaL
TeL CLMrwater 7-6675

KAZYS 6CSNAUSKAS
6301 So. Tahnaa Ava.

CHICAGO 29, ILL.
HE 6 2312 Ir GI 3-4983

• Ovnerallnla kontratorlua 
naujų namų statybai. Jval- 
rtems remontams tr namų per
tvarkymams • Turime dideli 
patyrimų namų statyboje •
P a t y ■ atliekame oemento tr 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai

Irvai

Perskaitė "Draugą", duoki

te H kitiems paiiskaityti.

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

CICERO HEATING ANb 
8HEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue
Chieago 28, UI.

LA 3-6622, Rco. OL 6-6412

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniėkų, nedegam", ne- 

senstamų ir kitokių ' Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street 
Chieago, Illinois 

Tel. — ST 3-M50

JVACYS PETRAUSKAS

S|
zzz

• RmDKNcimDK ■nmatrfTmm
n mę kitų boov pajttatml

• PABeraVA 3KLVPDB n PfATV- 
■Ų PLANIM PAOAL AMV PAe
•DDAYIMA

lllllllllllllll

:ss

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0.

STATOME įvairius rezidcnciniui 
MEDICINOS ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAOAL J08Ų PA0EIDAVIMA

REpublic 7-8949 

•SSO S. ALBANY AVC. CHICABO

Apainaoka ųkelbtis “DRAUGE’ 
nes jla plačiausiai skaitomas lietu
vių direrafitla Gi akelhimų kainoe 
visiems prieinamos



/

Ketvirtadienis, 1960 m. liepos 28 DTFNRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Detroit, Mich Kunigaikščio Gedimino ordinu”.
Liepos 29 Bob . Lo mėnulio 

išvažiavimas; kviečiami vyčiai 
ir draugai. Visi susirinkite prie 
biletų pardavimo vietos ne vė
liau kaip 8:45 v. v. Kaina bus
$1.75 asmeniui. Laivas išplauks 
9 v. v. nuo Woodward gatvės 
prieplaukos.

Rūta

naikino rugius, vasarojų ir iš
naikino daržus. Padegė daug 
trobesių. Pridarė dsug nuosto
lių. Seni žmonės neprisimena 
savo gyvenime tokios audros. 
Ir dacar lietūs dažnai karto
jasi. Žmonės su baimą laukia 
bado. (S. T.)

— Architektas Jonas Kum
pis mirė Vilniuje liepos 14 d. 
po sunkios ligos, sulaukęs 65 
metus amžiaus. Studijavo Pet
rograde, baigė architektūros 
studijas 1925 m. Savanoriu da
lyvavo Karelijos ir kituose 
frontuose. 1944 m. buvo paskir 
tas sovietinės Lietuvos archi
tektūros viršininku. Vėliau bu
vo išrinktas architektų sąjuh-

gO3 sekretoriumi, o paskuti
niu metu buvo valstybinio dai
lės instituto - profesoriumi.

— Kaune statoma nauja te
levizijos retran basinio stotis. 
Kaune nemaža miesto gyvento
jų turį televizijos anaratu3. Ta 
čiau esamoji televizijos laidų 
retransliavimo stotis negalėjo 
iki šiol užtikrinti gero mato
mumo. Šiuo metu statoma nau 
ja, 50 kartų galingesnė retran

sliavimo stotis, kuri turės 80 
km. veikimo .spindulį. Statoma 
Žaliakalnyje. Montuotojai da
bar dirbą jau 120 metrų aukš
tyje. (E.)

A. -Į- A.

AUGUSTINA KALVAITIENĖ

(Atkeltą iš 5 psl., 
įvyks šį rudenį, lapkričio 19 d. 
8v. Klemenso salėje. Kitos or
ganizacijos prašomos tą dieną 
nieko neruošti. Norintieji daly
vauti šioje organizacijoje kvie
čiami atvykti į mėnesinius susi
rinkimus, kurie įvyksta kiekvie
ną antrą mėnesio pirmadienį, 
8:15 v. v. Dievo Apveizdos pa
rapijos klebonijos salėje. Sekan
tis susirinkimas įvyks rugpjūčio 
8-tą. Lietuvių posto dabartinis 
Itomandierius yra Marston

55 metų amžiaus gyv. 3251 S. Union Avė. mirė liepos
26 dieną.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place. ' «

Liepos 29 dieną 8 vai. vakaro iš koplyčios kūnas bus 
išlydėtas į Zion parapijos bažnyčią, Cermak Rd. ir Bell Avė., 
o liepos 30 d., šeštad., 10 vai. ryto laidojama Betanija kapi
nėse.

I.iūdi — Vyras, sūnus ir giminės

Primename, kad vietoj gėlių būtų aukojama Vasario 16-tos 
gimnazijai. /

Laid. direkt. Steponas Lackstwicz — Tel. VIrginia 7-6672

'iiiiiiuiHiintmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiii 
GUDAUSKŲ BEVERLY HIL.LS 

G ft L I N Y C 1 A 
(JeriausiuB kSISn '1*1 vestuvių, b*n- 
*<stų, laidotuvių tr kitų papuošimų.

2443 WEST 63rd STREET 
relef.: PK 8-0833 tr PR 8-0834 

i* > u; MiiMiiiiiiiiiiniM
Okupuotoje Lietuvoje

— Suvalkų krašte siautė au
dra. Iš gaunamų laiškų nuo lie 
tuvių Suvalkų krašte, Lenkijo
je, matosi, kad pa3 juos prasta 
vasara. Labai dažnai užeina 
smarkūs lietūs su perkūnija ir 
žaibais. Birželio 7 d. buvo ne
paprasta audra. Krito ledai. Su

A. -į- A.

\ DANIEL KARIS
Gyveno 5752 So. Emerald Avė. Tel. TR 3-3962

Mirė liepos 26 d., 1960, 3:10 vai. po pietų, sulaukęs 61 
m. amžiaus. Gimė Lietuvoj: kilo įš Panevėžio apskr., Velykų 
parap., Rodžių kaimo. Amerikoje išgyveno 47 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Alvina Skriskaitė, 
sūnus Edward, brolis Bruno, sesuo Marle Redecke, švogeris 
Charles, sesers sūnus Leonard Redecke ir šeima, brolio duktė 
Lorraine Malvveski, švogeris Anthony Skriskas, švogerka 
Julia Legeckis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Baltos Žvaigždės Klubui.
Kūnas pašarvotas Stepono Lackawicz koplyčioje, 2424 

W. 69th St. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos* 29 d., iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydtėas į Visit ation parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

» -*■ 
Nuliūdę: Žmona, sūnus, brolis, sesuo ir kiti giminės

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

— Detroito Lietuvos Vyčių 
ruošiama jaunimo stovykla 
(anglų kalba) vyks rugpiūčio 
14—20 d. ALRKF Jaunimo Sto
vykloje Dainavoje, berniukams 
ir mergaitėms nuo 7 iki 14 me
tų amžiaus. Jaunimas kviečia
mas užsiregistruoti šiai stovyk
lai, kuri bus jauki ir įdomi. Re
gistruokite vaikus Knights of 
Lithuania Youth Camp Commi- 
ttee, 24127 Andover Dearbom, 
Miehigan. Vyčių stovyklos ka
pelionu bus kun. Bronius T)agi-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinki’nn* Visame Mieste

Tek — CEdarerest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų artimųjų.
3942 W. 111 th St., PR 9-1355 ir 9-1356

Mielai
A f A

VIKTORIJAI ČAPLIKIENEI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą dukrelėms Birutei 
ir Gražinai, žentams Vincui ir Benediktui, 
taip pat visiems giminėms. Liūdime kartu 
su Jumis.

L S. Sabaliauskai 
R. D. BrazdŽioniai 
A. R. Petfcatšiai

— Bob Boris, 79-tos Vyčių 
Kuopos piriryninkas, Carl (lobis 
ir Elzbieta Paurazienė pedeitą j 
šeštadienį išskrido į Bostoną su 
sitikti su kitais JAV vyčiais 
Kartu vyKti Lietuvos Vyčių mal 
dininkų kelionėn. Pereitą savai
tę draugės sąjungietės suruošė 
staigmeną, išleistuves, Elzbietai 
Paurazienei, vasarnamyje susi
renkant gražiam būreliui arti
mųjų, kurie įteikė jai dovanų 
ir palinkėjo laimingos kelionės.

— Antanas ir Ona Jonavietei, 
savininkai Vinewood užeigos, 
specialiai sveikino savo pažįs
tamas Onas vardadienio proga, 
kurias pasikvietė į savo vasar
namį prie Stony Point. Specia
liai pagerbtos — Ona Roman, - 
Ona Kartis (Ann Arbor), Ona 
Apolskia ib Ona Heldebrand. Į

— Tony ir He’en Smolek (Za- i 
liagiris) * susilaukė dukrelės 
Anna Marie. Smolekai taipgi 
augina du berniukus ir vieną 
mergaitę.

— A. a. Kazimieras Cbapulis,
70 m., gyvenęs 789 McKinstry, 
42 metus išgyvenęs Detroite, 
mirė liepos 16 d. Palaidotas lie- 
metinis komandieriaus balius 
parapijos Holy Cross kapinėse. 

Patikslinimas
Šio mėn. 15 dienos “Drauge” 

Detroito Žinių nekrologe “Ir vėl 
naujas Kapas” yra padarytos 
dvi Klaidos: 5 puslap. trečioje 
sKiltyje ir trečioje pastraipoje 
turėjo būti parašyta: ...“studi
juoja komercinius mokslus ir 
anglų kalbą, leidžia “Jaunąją 
Lietuvą”, penktoje skiltyje ant
roje pastraipoje sakinys turi 
Skambėti taip: “Jo dideli darbai 
buvo pastebėti ir Lietuvos Res
publikos vyriausybės: Povilas 
Molis Lietuvos prezidento 1938 
metų aktu apdovanotas D. L.

Laidotuvių Direktoriai

A. f A.

DR. JUOZUI TREČIOKUI mirus, 

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai ir sūnui 

su šeima.
Dr. Juozas ir Stasė Taučai

•SU SO. WESTERN AVK.

TRYS MODERNTSKOS 
AUt-CONDITIONED KOPLYČIOS

A. + A.

VIKTORIJAI ČAPLIKIENEI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą dukrai Birutei ir 
žentui dr. Kožicai su šeima. A. -j- A.

ONAI DABULEVIČIENEI mirus,
jos vyrui gen. št. pulk. Karoliui Dabulevi 
čiui, dukterims, seserims, broliui ir jų šei 
moms reiškiame gilią užuojautą.

D. L K. Birutės Dr. Chicagos skyrius

i • J. F. EUDEIKISDr. Juozas ir Stasė Taučai
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSf

t i /A. TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
b 4605-07 South Hermitage Avenue

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9855 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

A. -J- A.

VIKTORIJAI ČAPLIKIENEI mirus, 
Gražinai ir Beniui Mačiuikams ir Birutei ir 
Vincui Kožicams nuoširdžią užuojautą reiš
kia*

• Stefa ir Petras Kisieliai

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokio baldai

TĖVAS IR SŪNUS MIl’ Į #
MARUUETTE FUNERAL HOME .' LL

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 Wesl Tlst St. Tėtei. GRovshilI 6-2345-5

1410 S. SOth Avė., Cicero, TO.nhall 3-2108-09
AIKdTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. f A.

Dr. pulk. JUOZUI TREČIOKUI mirus,

jo žmonai Alodijai Trečiokienei, sūnui ir 
giminėms reiškiame gilią užuojautą.

D. L K. Birutės Dr. Chicagos skyrius

*99 95 už abi
P. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, Savininkai

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 Wesf Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9-9 vai., kitomis dienomis 9-5 

Liepos Ir rugp. mėnesiais sekmad. uždaryta

Ambalansų patarna- Mes turime koplyčias

visose Chicagos i r 

Roselando dayse ir 

tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A. -f- A.

ONAI DABULEVIČIENEI mirus,

jos vyrui p. K. Dabulevičiui ir p. p. Ambu- 
tavičių, Fabijoną, Petrauskų šeimoms bei p 
Karečkai gilios užuojautos reiškia

Kinderiy Šeima

vimas dieną ir naktįDIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite!

John Savickas

11849 So. Kedzle

Reikale šaukite mus,

PETRAS BIELIONAS
LAfayette 3-85724348 S. CAIJFORNIA AVĖ.(LF.OMAITft)

Gyveno 1431 N. Wwrtem avė,
Mlr8 liepos 26 <1.. 1960, 1 1:55 

v. v., sulaukus 74 m. amžiaus.
OlmS Lietuvoj. Kilo Iš Šiau

lių apsk., Kruopių parapijos, 
Geru bučių kaimo.

Amerikoj Išgyfvno 55 m.
Pasiilgo dideliame nulllMIme 

sflnus Juozapas, 2 dukterys: 
Hesiio M. Thomas, knzlmlerle- 
tS, Ir Llmlvlna flrabnw»kt. 
žemtaa l.awrence. 2 antikai: 
I^»wr<*nce ir Janus, kiti gimi
nes. draugai Ir pažjstaml. 

Lietuvoje liko sesuo Huznna,

KOnas bus pašarvotas k'tv., 
3 vai. p. p. P'-lkaus Ir Sūnaus 
koplyčioj 141h K. 501h Avi.. 
Cicero, iii.

iAldotuvSs |vyks šešt., lie
pos 3h d., Iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydyta ) Av. Antano 
parpljos bažnyčių, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos uA 
vidtnmtH atidų Po pamaldų bus 
nulydėta J Šv. Kazimiero ka
pines.

dilaiistas rinkinys gatavų I 
pavyzdžių.

Dėl susitarimo (appolntment) galite pašaukti kiekviena laiku 
Telefonai: BE 8 3632 arba BE 3-4718 

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto 41d 5 vai. rak.

Tel. Y Arda 7-34013307 8. LITUANICA AVĖ

A. -j- A.
' VIKTORIJAI ČAPLIKIENEI mirus,

dukteris Birutę ir Gražiną, jų šeimas bei gi 
minės nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Stasys ir MIlda Budriai

PETRAS P. GURSKIS
Tel. SEeley 3-5711718 WEST 18tb STREET

3334 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

TROOST-PACHANKIS
MONUMENTS

6819-21 So. Westem _
Ali Phones GR 6-3745 iii -
John U l’ai trinkis Pateli

Vire-Pret ident 'MBaHuNHBjg

C Mlkso-ks- Vilku.
Distriet Mųnatfer

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLU W " T
PASIRINKIMAS

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICIIIGAN AVĖ. Tel. COmmndore 4-2228

3319 S. IJTUANICA AVĖ Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLymptc 2-1M8

BIRUTĘ ČAPLIKAITĘ-KO2IČIENĘ, 

jos vyrą ir šeimą, motinai Viktorijai Čapli 

kienei mirus, užjaučia
y J. L tgnatonial

STEPONAS 0. LACKAWICZ
Nuoširdžiai kviečiame viena: 

gitnlnea. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laldotuvftse.

2424 WEST 69th STREET 
2314 W. 2Srd PLACE

Tel. REpublIc 7-1218 
Tel. VIrghda, 7-6612

Mnllflilf Suims, iliiklerya 
irntMN Ir anūkai. Atdara kasdien ir sek m VANCE FUNERAL HOME

1424 h. 50tb AVĖ. OLyanplc 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687leidot, direkt. A. Petkun Ir 
flOnus: T»d. 'IK» 3-2108.



i mus
x Vasara trumpa, ji greitai 

prabėgs, todėl naudokimės ga
limomis progomis iš dulkėtų 
miestų išvykti į gamtą. Tokia 
gera proga bus liepos 31 d., 
nes tą dieną Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Chicagos aps
kritis ruošia pikniką t. m. sode, l 
Clarendon Hills. Tėvų marijo
nų sodai dar pačiame gražume, 
auga obuoliai, kriaušės ir t.t., 
žolė žalia minkšta ir visa ap
linka dar kvepia šviežumu. 
Kviečiami visi t. marijonų rė
mėjai, 'bičiuliai ir visi, kurie no 
ri gražiai praleisti popietį. Mai
sto nėra reikalo vežtis, nes vi-, 
si skyriai turės būdeles ir viso-1 
kių lietuviškų valgių. Nuvažia
vimas lengtvas, nes autobusai 
išeis nuo lietuviškų bažnyčių 
Marąuette Park, Brigton Park, 
West side ir Cicero. Dovanų 
bus daug. Bus dovanų ir už į- 
važi avimą, vadinamų “door 
prizes”.

X A. a. Jonas Dabašinskas, 
Cicero gyventojas, mirė liepos 
18 d. Ilgus metus dirbęs kaip 
baro patarnautojas velionis ne 
seniai buvo įsigijęs ir savo sve
tainę. Buvo pašarvotas Vance 
koplyčioj, kur velionį lankė 
daug pažįstamų. Daug žmonių 
buvo ir bažnyčioje laidotuvių 
dieną, kada penki kunigai atlai 
kė šv. mišias už mirusio sielą. 
Pamaldoms vadovavo a. a. Jo
no giminaitis kun. E. Abrama- 
vičius.

X Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choro Vytis adresas yra nepa
sikeitęs: 7224 S. Rockwell St., 
Chicago 29, UI. Telefonu gali
ma skambinti RE 7-0235. Vy
rų choras šiuo metu yra ato
stogose, bet nuo rugsėjo pra
džios vėl pradės darbą — reng 
tis savo dešimtmečio koncertui, 
kuris įvyks spalio 2 d. Marijos 
A. mok. auditorijoje.

X A. a. Viktorija čaplikienė
mirė liepos 24 d. Palaidota iš 
&v. Kryžiaus lietuvių parapi
jos bažnyčios liepos 27 d. Vo
kietijoj gyveno Hanau stovyk
loje, kur mirė jos vyras. A. a. 
Čaplikienė paliko dvi dukreles 
Gražiną ir Birutę, kurių pir- 

•moji ištekėjusi už dr. B. Ma- 
čiuikos, o antroji už dr. V. Ko- 
žicos.

X K. Deveikis, Cicero gyven 
tojas, veiklus daugelio organi
zacijų narys, grįžęs iš Califor- 
nijos, vėl aktyviai reiškiasi vi
suomeninėj veikloj ir Draugui 
atsiunčia žinučių iš Cicero lie
tuvių gyvenimo.

X C. Juška, 1937 S. 48 Ct., 
po ligos tiek sustiprėjo, kad 
jau gali vėl (vairuoti automobi
lį. Praėjusį sekmadienį aplan
kė kapines,, kur sutiko pažįs
tamų. Jaučiasi dar šiek tiek 
pavargęs.

I

X P. K. Sriubicnė po ilgos 
ligos vėl sustiprėjo, darbuojasi 
ir siunčia siuntinius į Lietuvą. 
Vienas siuntinys grįžo, kadan
gi jame buvo įdėta mažas kry
želis. Nenuostabu, kad žmonės 
kalba, jog velnias kryžiaus bi
jo.

X “Pirmyn” choras ruošia 
išvažiavimą liepos 31 d. Buffa- 
lo darže, kurio metu bus kepa
mas ąvinas. Choro dalyviai vi
sus kviečia šioje linksmoje ge
gužinėje dalyvauti.

X Juozas Senkus, buvęs Ky
bartų gimnazijos mokytojas, 
po sėkmingos operacijos išbu
vęs virš dviejų savaičių šv. 
Antano ligoninėje, grįžo namo 
Ir toliau gydosi daktarų prie-1 
žiūroje.

X A. a. dr. pulk. J. Trečio
kas, po sunkios ligoš, liepos 17 

t d. mirė Columbus ligoninėje. 
Buvo pašarvotas Bridgeporte 
Eudeiko koplyčioje. Jo karatas 
skendėjo gyvų gėlių vainikuose 
bei puokštėse. Liepos 21 d. jis 
buvo nulydėtas į Šv. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 
kur buvo atlaiktytos gedulin-' 
gos pamaldos. Pamaldų metu 
meninę dalį puikiai atliko soli- j 
stės D. Stankaitytė, R. Mastie- j 
nė ir O. Blandytė. Tenka pas- i 
tebėti, kad jos tai atliko savo • 
iniciatyva, kaip buvusios Alo- 
dijos Dičiūtės - Trečiokienės 
dainavimo studijos studentės.

Po pamaldų a. a. Juozas Tre 
čiokas buvo nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. Grabnešiais 
buvo Gyd. Korp. “Fratemitas 
Lituanica” nariai: dr. A. Ga
rimas, dr. J. Gurklevičius, dr. 
R. Kastys, dr. A. Maciūnas, 
dr. Z. Minginas, dr. V. Raslavi- 
čius ir dr. V. Tauras. 1

Gyd. Korp “Fratenitas Li- 
thuanica” vardu paskutinį at
sisveikinimo žodį tarė dr. V. 
Tauras.

'Velionis paliko žmoną, Lie-' 
tuvos Operos sol. A. Dičiūtę- 
Trečiokienę, sūnų Leopoldą ir 
jo žmoną Nijolę Velžaitę bei 
kitas gimines. Velionies -trys 
seserys su šeimomis buvo iš
tremtos į Sibirą, iš kur tik vie
nai neseniai buvo galimybė su
grįžti Lietuvon.

Po laidotuvių velionies šei
mos giminės, artimieji bei Gyd. 
Korp. nariai su šeimomis nuvy
ko kartu pietauti į Jacys res
toraną, kur rimtai praleistas 
laikas bent kalbomis orisime- 
nant a. a. Juozo Trečioko nuei
tą ir užbaigtą gyvenimo kelią.

X Lietuvių Pronto Bičiulių 
Poilsio ir Studijų savaitėj, ku
ri įvyksta nuo liepos 30 d. iki 
rugpiūčio 7 d. Kennebunk Port, 
Maine, laukiama 120 dalyvių.

X Tik už 24c. mėn. apdrau
džiami vaikai, o suaugusieji iki 
75 m. gali gauti $100 į savaitę, 
būdami ligoninėje, apsidraudus 
pelno nesiekiančioje organ. The 
Catholic Knights uf America, 
6922 S. Rockwell St., Chicago 
29, Dl. WA 5-8715. <Sk.)

X Rašyti ir skaičiuoti ma
šinomis yra greičiau, gražiau, 
pigiau ir sveikiau. Katalogus 
bei informacijas apie SKAI
ČIAVIMO (rankines - elektri
nes) ir RASOM ASLAS maši
nėles (viso pasaulio kalbomis) 
gausite dykai tik pranešę savo 
adresą: J. L. Giedraitis, 1632 
Broad Str., Hartford 6, Conn., 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo. (Sk.)

X Stasiui VaJiukaičiui, 819 
W. 34 Pi., už 30-tą mėn. su
gaištą namuose dėl ligos Leo
nardas Jankauskas įteikė $200 
čekį. Iš viso iki šiol jam jau 
įteikta lygiai $6,000.00. L. Jan- 

r kausko telef. LU 5-2094. (Sk.)
X Reikalinga geros valios vidu

tinio amž. vedusių pora gyventi 
kartu su vyresnio amž. pora pato
giame, erdviame 6 k am b. bute, ge
rame rajone, prie gero susisieki
mo. Nuomos nereikės mokėti, tik 
apžiūrėti, aptvarkyti butą. Infor
macijai skambinti — AUstin 
7-6535. Prašome palaukti prie tel. 
kol atsilieps, (pr.).

X Ponas Janin, Janis Bar 
“B Que” ir Loungc, 5628 So. 
Westem Avė. savininkas, nuo
širdžiai dėkoja visiems lietu- ' 
viams, kurie taip gausiai lanko 
jo užeigą. Čia visuomet randa 
skaniai pagamintų valgių Ir 
gerų gėrimų, bet šį penktadie
nį, liepos 29 d. specialiai keptų 
žuvų diena visai šeimai. Pla
čiau rasite šiame “Draugo” 
numery JANIS BAR “B QUE” • 
skelbimą. (Sk.)

I

Viceprez. Nixon ir buvęs prez. Hoover kalbasi Chicagoj apie respublikonų partiją ir tarptautinę 
politiką.

9

Ketvirtadienis, 1960 m. liepos 28

CHICAGOS ŽINIOS
EGZAMINAI STOJANTIEMS 
l ILLINOIS UNIVERSITETU.

Nuo 1961 m. rugsėjo mėne
sio stojantieji į Illinois Univer-t 
sitetą, jeigu jų pažymiai aukš
tesnėj mokykloj buvd menkes, 
ni, turės laikyti egzaminus. 
Taip nutarė universiteto tary
ba. Šį rudenį Illinois Universi
tetas tikisi turėti 22,500 stu
dentų. Universiteto taryba taip 
gi nubalsavo prašyti $86,699,- 
000 statyboms nuo 1961 iki 
1963 m. imtinai. Iš tos sumos 
$43,500,000 būtų skirta įreng
ti universiteto padalinį Chica
goj.
PAGYRE 18 POLICININKŲ

Už pasižymėjimą tarnyboje 
net 18 policininkų susilaukė pa 
gyrimo. Du iš jų — sugavo be
įvažiuojančius vogtu automobi
liu ir turinčius Detroite pavog
tus čekius. Kiti trys — skubiai 
sugavo moters užpuolėją. Kele
tas kitų detektyvų, dirbdami 36 
valandas, sugavo tris banditus, 
apiplėšusius taverną; dar kiti 
— sugavo (vagis ir atrado gro
bį, peršovė rankinukų vagį, la
boratorijos tyrimais padėjo su 
gauti vagį.

SUGAVO BANDITUS 
LINCOLN PARKE

Policija suėmė penkis jaunus 
•banditus, kurie Lincoln perke 
peiliu sužeidė vieną jaunuolį, 
sumušė .du (vyru ir nuskriaudė 
jų žmonas. Vienas banditas bu 
vo policijos peršautas, bet ne
pavojingai. Policija atsiskubi
no, kai žmonės, išgirdę užpul
tųjų šauksmus, pašaukė pagal
bą. Visi iš areštuotųjų paaug
lių jau anksčiau buvo policijos 
suimti, tardomi, atžymėti nusi
kaltėlių sąrašuose. Jie tėra tik 
15—18 metų amžiaus.

ANTIBIOTIKAI NEGADINA 
KRAUJO* : i

Ir per ilgepnį laiką naudojant 
antibiotikus f kovoje prieš odos 
ligas, jie neatneša kokių pavo
jingų atmainų į žmogaus krau
ją. Apie tai rašo Chicagos Me
dikų S-gos biuletenis, skelbda
mas tuo reikalu New Yorko 
daktarų darytus tyrimus.

NUŠOVĖ BANDITĄ

Policininkas Eugene Rainey, 
31 m., nušovė banditą John Lee 
Flennon, 36 m., kuris įėjo į 
drabužių valyklą ir, ištraukęs 
ginklą, pareikalavo atiduoti pi
nigus, pirma užrakinęs duris iš 
gatvės. Tuo metu valykloje bu
vo ir neuniformuotas policinin
kas, kuris buvo atnešęs savo 
drabužius valyti. šešiais šū
viais policininkas nušovė ban
ditą.

h
JONAS XXIII PAGERBĖ 

ČIKAGIETĮ

Chicagos Sahitarinio Dist- 
rikto prezidentas Frank W. 
Chesrovv susilaukė Vatikano 
paaukštinimo — gavo popie
žiaus Jono XXIII čambcrleno 
titulą. n
DALGIAU VIETŲ NULEISTI 

LAIVAMS
Chicagos parkų Distriktas 

vasaros pabaigoje pradės dar
aus — įrengti dar septynias 
vietas nuleisti laivams į ežerą.
ATLEIDO 6 DARBININKUS 

IR 4 POLICININKUS

Chicagos Civilinės Tarnybos 
Komisija atleido iš darbo net 
šęšius elektrotechnikus, kurie 
ėmė pinigus už antvalandžius, 
jų nedirbdami. Taipgi atleisti 4 
policininkai — už netinkamą 
elgesį, įtariant turėjus ryšius 
su banditais, radus tarnybos 
metu tavernoje.

ramia aplinka ir gaivinančiu 
Atlanto vandenėliu. O maisto 
įvairumu ir gausumu Lušienę 
(vargu ar Kauno Metropolis bū 
tų pralenkęs anais gerais lai
kais. K

VOKIETIJOJE
— Braškių ir rožių šventė 

Vasario 16-sios giniazijoj. Lie
pos 9 d. Vasario 16-sios gimna 
zijoje buvo suruošta jau ant
rą kartą rožių ir braškių šven
tė, kurios svarbiausias tikslas 
parodyti visiems, ką patys mo-1 
kiniai gali, o taip pat pagerbti 
daugiausiai darbui laisvo laiko i 
paaukojusius mokinius. ši 
šventė susidėjo iš dviejų dalių. 
Pirmoji skirtoji rožėms prasi
dėjo 5 vai. vak. salėje. Jos me 
tu “Gimnazijos parko valsty
bės karalienė” Nijolė (Ošurkai 
tė) ir princas Zigfridas (Pečiu
lis) suteikė įvairius titulus la
biausiai nusipelnusiems moki
niams ir dr. J. Deveikei, vaisių 
sodo ir braškyno steigėjai, Mo
tinos titulą.

Po linksmosios dalies sekė 
užkandžiai ir mėgstami šokiai.

Antroji dalis buivo jau sute
mus, parke, kur prie elektros 
šviesos braškių karaliūnas Ri
čardas (Baliulis) ir karalienė 
Elena (Kelerytė) pranešė ką 
gali jaunoji ir darbščioji Lie
tuva. Pagal paskelbtą manifes
tą, mokinių jėgomis užsodinta 
85 braškių eilės po 12 m. il
gumo ir dar daugiau sodina
ma. šiemet iš jų gauta apie 
1,000 — 1,300 svarų. Vitami
nų ištroškę mokiniai labai at
sigavo ir iš ūkininkų pusės ne
buvo mažiausio skundo, kad 
nors vieną kartą mūsų moki
niai būtų nuskynę.

Šią šventės dalį žiūrėjo ke
liasdešimt amerikiečių skautų, 
svečių. Juos ypatingai žavėjo 
mūsų tautiniai šokiai, kaip 
Jonkelis ir šustas.

— Darbininkų būklė Lietuvoj 
sunkėja. Neseniai į Vakarų Vo 
kietiją atvykęs informuoja: 
"Darbininkų ir kolūkiečių gy
venimas dar sunkėja: Propa
ganda ir diktatūrinis režimas 
stiprus. Geresnės ateities nėra, 
ko laukti. Žinoma, raudonie
siems yra gerai. Jie stengiasi 
dar daugiau komunistų prisi
auginti. Ypatingai mokyklinį 
jaunimą tempia ant savo kur
palio. Mokytojai, kurie dar bu
vo užsilikę iš senesnių laikų, 
beveik visi atleisti. Jaunesnieji 
mokytojai yra išėję komunisti
nę mokyklą ir ugdo jaunimą 
komunistiškai. Spauda ir ra
dijas kasdien gieda tą patį: 
planai, planai, įsipareigojimai, 
septynmečio planą reikia įsipa
reigoti per 5 metus. , Kolūkyje j 
karvė turi įsipareigoti, kiek 
pieno ji duos per metus (arba 
melžėjos kiek primelš), kiaulė 
— ,kiek turi paršiukų atvesti. 
Vienu žodžiu, vien beprotiški 
planai.

Propaganda apie Chruščevo
“gėlę” — kukuruzus vyksta 
didžiausia, nors jie ir neauga. 
Dėl plano neįvykdymo nuken
čia daugiausia mažiausias ir 
žemiausias — kolūkietis, šiais 
metais žūt (būt propaguoja pra 
lenkti JAV mėsos srityje, nora 
tai būtų įtik popieriuje įvykdy
ta. Sniečkus prievartauja rajo 
nūs, rajonai kolūkius, o kol- j 
ūkių vadovybės vargšus kol
ūkiečius. Tai tikra sniečkinė 
baudžiava!

Šiemet dar pasunkėjo kol
ūkiečių būklė, nes nieko negali 
parduoti savo naudai, o turi 
parduoti kolūkio vardu.

Režimas yra žiaurus. Kiek
vienam rajone kompartijos sek 
retorius yra viešpats, savotiš
kas “karaliukas”, kuris sten
giasi pasižymėti žiaurumu, nes 
už tai Sniečkus labiau pagiria. 
Dauguma kompartijos sekre-1 
torių ir kitų pareigūnų yra rusai. (E.)

PRANCŪZIJOJE

AUSTRALIJOJE *
— Melbourno mieste birželio 

įvykių minėjimą rengia bend
rai Pabaltijo tautos. Tų tautų 
bendradarbiavimui ir glaudes
niam artėjimui ugdyti sudary
tas vad. Jungtinis Baltų Komi
tetas čia turi gražią progą vie 
šai pasirodyti. Šiais metais pa
gal eilę to komiteto pirminin
kas yra latvis A. Garša. Gal 
dėl to šių metų birželio įvykių 
minėjime stipriausiai pasireiš
kė latviai.

Šiais metais minėtas komite
tas atsisakė nuo įprastų ta pro 
ga kalbų ir davė tik koncertą, 
kuris įvyko Assembly Hali, bir 
želio 15 d. Vieta parinkta idea
li, tačiau laikas, trečiadienį, vi 
dury savaitės, mums kiek ne
įprastas ir gal todėl daug kam 
sutrukdė į koncertą atsilanky
ti. Nežiūrint to, šiemet į minė
jimo koncertą atsilankiusių 
skaičius buvo žymiai didesnis 
negu pzernai. Atsilankiusiųjų 
tarpe buvo vienas ir Australi
jos diduomenės narys. Komite
to pastangos pritraukti į mi
nėjimą daugiau australų įta- 
kinoUjU asmenų, nenuėjo nie
kais.

Šių metų minėjimo koncerte 
latviai pastatė net du savo so
listus — Dzintars Veide, su 
tautinėm dainom, ir Magda 
Veide, su dviem latvių kompo
zicijom. Tačiau jų programoj 
numatytas vyrų choras, ke
liems dainininkams neatvykus, 
programoj nedalyvavo. Estai 
pasirodė koncerte su moterų 
oktetu, o lietuviai — su vyrų 
oktetu, vadovaujamu P. Mor
kūno. Be programoj minėtų 3 
dainų: Madla už tėvynę, Lie
tuva brangi ir Oškit pušys, ok 
tetas, gausių plojimų paska
tintas, padainavo dar ir ketvir
tą dainą — Gimtinės kampelis.

Koncerte latvis P. Nicholls 
ir vargonais išpildė porą pro
gai pritaikintų dalykėlių. Z

KOLUMBIJOJ

DALYVAVO PARADE

Chicagos skautės-ai dalyvavo 
Henos 17 d. surengtame Dariaus- 
Girėno ir Žalgirio mūšio 550 m. | 
Rukakt.es parauc su .vėliavomis, 
laivais ir t. t. , i

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių misijų ir katali
kų akcijos centrui rinkliava.
Liepos 31 d., sekmadienį, Phi- 
ladelphijos, Pittaburgho, Ne- 
warko, Brooklyno, Buffalo, 
Harrisburgo, Providence ir Mon 
trealio vyskupijų lietuvių baž
nyčiose skelbiama metinė rink
liava Amerikos lietuvių misi
jų ir katalikų akcijos centrui. 
Šiose vyskupijose vra rinklia
va leista.

Centras žada atlikti didelį 
apaštalavimo darbą lietuvių 
tarpe. Daug lietuvių yra reika
lingi ypatingos dvasinės pagal 
bos. Krikščioniškos ir broliš
kos meilės vedini paaukokime, 
kiek galime, šiam gražiam tik
slui.

Atskiras aukas galima p*- 
«’h,sti ir t1**in»nn1ai Kunigu Vie 
ny-Cg iždininkui Rev. dr. T.

— A. Venskus išrinktas Vi
durio Europos Krikščionių De 
mokratų Unijos (UCDEC) pir
mininku. Liepos mėn. 2 d. Pa
ryžiuje įvyko Vidurio Europos 
Jaunųjų Krikščionių Demokra
tų Unijos centro komiteto po
sėdžiai. Šiuose posėdžiuose iš 
lietuvių pusės dalyvavo L. Pa
bedinskas, A. Venskus (iš Pa
ryžiaus) ir L. Venclovas (iš 
Darmstadto, Vokietijos). Lai
ke šių posėdžių A. Venskus iš
rinktas Vidurio Europos Jau
nųjų Krikščionių Demokratų 
Unijos pirmininku, L. Pabedin
skas — kontrolės komisijos pir 
mininku.

VYTAUTO ALANTO

įdomiausias romanas

— Kun. Vacį. Vaičiūnas iš Vi 
llavicencio atsikėlė į Kolumbi
jos sostinę Bogotą ir darbuoja
si toje pačioje parapijoje, Kur 
anksčiau buvo a. a. kun. Domi- nauskas.

DĖMESIO!

*

IR TOLI
Narbutas, 41 Adelphi Str., 
Brooklyn 5, N. Y. • ,

Dievas jums teatlygina gau
siai už jūsų aukas savo brolių 
čbvasinei gerųvei.

Kun. širvaitis, T. .8. D. 
Kunigų Vienybės sekretorius.
— Dr. Vlada* Juodeika iš 

Portland, Oregon, profesoriau
jąs Portlando universitete, ak- 

i tyviai reiškiasi Oregon ateito 
Respūblikonų partijos sluoks
niuose. Dr. Juodeika yra pa
skirtas vadovauti visoms res
publikonų tautinėms grupėms 
Oregon steite.

— Aldona AImenienė-Valai
tytė su dukrele iš Lemont, Ilk, 
ir A. J. Vazai tis su šeima iš 
Washington, D. C., vasaros 
atostogas praleido Cape Cod, 
Masa., Lūšių ir Veitų viloje 
Meška. Vasarotojai jaučiasi 
pulkai pailsėję ir džiaugiasi 
šeimin^kų sudaryta jaukia,

— Vakario 16 gimnazijos 
krepšininkų laimėjimas. Mann-
heimo stadione birželio 29 d. 
lietuvių Vasario 16-sios gim
nazijos krepšinio rinktinė su
žaidė draugiškas krepšinio rung 
tynęs prieš Baskctball Club 
Mannheim jaunių'rinktinę, ku- 

i ri yra viena iš pajėgiausių jhu 
nių vienetų Vokietijoje. Rung
tynių atmosfera visiems žaidė
jams buvo neįprasta, nes šitos 
rungtynės buvo žaidžiamos 
prieš Harlem Globetpotėrrs pa 
sirodymą Mannheime, kuris į 
Mantheimo stadioną sutraukė 
per 3,000 žiūrovų. Nugalėjo 
Basketoball Club Mannheim jau 
nius, 52:39 (13:20). Rungty
nių metu pranešėjas daugel 
kartų iškėlė Lietuvių Vasario,

i 16 gimnazijos krepšininku auk 
i štą žaidimo lygį ir vokiečių 
i spauda plačiai aprašė šitas 
| rungtynes. Už Vasario 16 gim

naziją žaidė Baliulis, Bauras, 
Dičpetris, Getneris, Jasevičius, 
Kušneraitis, Valiauga ir , Vit
kus.

TARP DVIEJŲ 
GYVENIMŲ

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

462 psl. Kaina $4.50 dol.

Tėvų Marijonų Bendradarbių 
Chicagos Apskrities PIKNIKAS 
įvyksta sekmadienį, liepos 31 d., 
T.T. Marijonų soduose, Clarendon 
Hills, III.

Autobusai išeis sekančia tvar
ka:

MARQUETTE PARK — 12 vai. 
nuo Gimimo Panelės švč. bažny
čios. Biletus gauti pas P. Dubins- 
kienę, 6605 S. Fairfield Avė., Tel. 
RE 7-0934.

BRIGHTON PARK — 11:30 v. 
nuo Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švč. bažnyčios. Biletus įsigyti pas 
J. Kerulj. 242J. W. 45 St. Telef. 
YA 7-2072.

BRIDGEPORT — 12 vai, nuo 
Šv. Jurgio bažnyčios. Biletus įsi
gyti pas M. Jaunimę, 3315 So. 
Emerald Avė. Tel. YA 7-3158 ir

Pas J. Želvienę. 3253 S. Green 
St. Tel. VI 2-7838.

CICERO — 12 vai. nuo Šv. An
tano bažnyčios. Biletai gaunami 
pas P. Dvilaitienę, 1413 S. 49 Ct 
Tel. TO 3-6775 ir pas

Zakarienę, 1616 S. 49th Avė. 
Tel. TO 3-5739.
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Gaunama DRAUGE 

4545 W. «3rd St., Chicago 29. III.

nau nuo aus»» l o 11J c. 
ros Vartų bažnyčios. Biletai gau 
narni vietoje — autobuse.

*

Rukakt.es

