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KONGO KLAUSIMAS

Lumumba buvęs "labai rimtas"
SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautcfse
JUNGTINES TAUTOS. — Nors Kongo klausimas šiuo me

tu jau nebestovi JT Saugumo tarybos darbotvarkėje, bet jo rei
kalai, atrodo, dar tik pradeda skaudinti galvas šios tarptautinės 
organizacijos žmonėms.

Su jokia kita nauja valstybe 
nebuvo tiek bėdos, kiek čia tu
rėta su Kongu, kuris oficialiai 
dar nėra nė narys. Tiesa, tuo
jau po nepriklausomybės pa
skelbimo, Kongo vyriausybė 
kreipėsi, o Belgija rekomendavo 
JT Saugumui tarybai, kad toji 
pritartų naujo nario priėmimui.
Saugumo taryba, ilgai nedisku
tavusi, nutarė rekomenduoti šį 
rudenį susirenkančiai generali
nei asamblėjai Kangą priimti.

Tai tokia oficiali padėtis, bet

Belgai neparengė vietinių

Kiek Prancūzijai ir D. Brita
nijai čia pripažįstami nuopelnai 
už tai, kad jos valdomose kolo
nijose bent didžiumoje parengė 
vietinių žmonių savo kraštų ad
ministracijos aparatan, tiek pei
kiama Belgija.

Pastaroji, kąip pabrėžiama, 
per aštuoniadešimt metų Konge 
tik naudojosi jo medžiaginiais 
turtais, o apie ateitį visiškai ne- JT generalinis sekretorius Haimnarskjoldas Konge — JT generalinis sekretorius Dagas Hammarsk- 

joldas sveikinamas Brazzavillėje kongiečių pareigūno Fulbert Youlou. Užpakafyje yra švedas gen. 
Carl von Hom, kuriB vadovauja JT kariniams daliniams, ir dr. Ralph Bunche, JT gen. sekre
toriaus pagalbininkas. Dagas atvyko į Kongą susipažinti su padėtimi. • (UPI)

Nepasitenkinimas kilo, kad Iranas 

užmezgė santykius su Izraeliu
Kairas prieš antikomunistinę sąjungą

KAIRAS, J. A. R. — Jungtinė Arabų Respublika (Egiptas 
— Sirija) užvakar ragino Irano gyventojus sukilti prieš šachą 
Rėzą Pahlevį, jog jis užmezgė diplomatinius santykius su Izra
eliu.

Jungtinė Arabų Respublika 
ragina kitas arabų valstybes pa
sekti Kairą ir nutraukti santy- 
iftus su Teherano vyriausybe.

Sąjūdis prieš Izraelį pradėtas 
paskelbus revoliuciją, kurią pri
ėmė J. A. R. parlamentas.

Revoliucija taipgi pasmerkia 
Jungtines Amerikos Valstybes,
Britaniją ir Prancūziją už “nu-

□

,. ■ pagalvojo. Viso šito pasėkojepraktiškai, laėjo kitaip. Jungti- dabar, kai staiga neSti
nea Tautos aitų teisinių dalykų kaių is to 3av0 turtai3
neturėjo kada nė svarstyti, kai gausingo, laukinlo kraSto, 
Kongo įvykiai ėmė slinkti nely- jame atsirado tokia tuštuma, 
ginant perskubiai susuktame kad jai pripi|dyti bU3 didelių filme.

Susipažins vietoje
Ir dabar, kai gen. sekretorius 

Dag Hammarskjold lankosi 
Konge ir vietoje stengiasi susi
pažinti su padėtimi, apie kurią 
čia niekados nebuvo turėta tik
rų žinių, atrodo, kad Jungtinės 
Tautos ne tik jau suteikė Kon- 
gui ipatingo dėmesio, pagalbos 
ir pinigų, bet dar ir ateityje tu
rės jų teikti.

sunkumų.
Džiunglių diplomatai

Kaip pranešama, pačių kon
giečių tarpe yra labai mažai to
kių, kurie būtų baigę mokslą, o 
jau kalbėti apie aukštąjį moks
lą.

Į Jungtines Tautas deleguo- 
tasai vaikinas, 27 metų amžiaus 
Thomas Kanza, naujasis Kon
go ambasadorius, sakoma, tė
ra vienintelis, kuris yra baigęsMažiausia penkiolika aukštų universitetą Belgijoje. Jį lydė- 

pareigūnų iš šios tarptautinės ję i<itį du vyrukai, vienas užsie- 
orgamzar įjos centrinių padali- nįų reikalų ministerijos sekre- 
nių yra atitraukti nuo savo tie- torius Andre Mandi ir kitas pa- 
sioginio darbo, nes jie skubos reigūnas Andre Matubangulu, 
keliu buvo iškomandieruoti į abu, kaip sakytumei, teenage- 
Kongo. Tenai jie pirmoje eilėje j-jai. Tam sekretoriui vos 19 me- 
mokys kongiečius, kaip pradėti tų amžiaus. Tokiems vyrams 
organizuoti valstybės aparatą, laikas dar trinti mokyklos šuo- 
O nuo pat pradžios, tai yra nuo ią, o ne dėvėti diplomatines pirš 
birželio 30 d., kaip buvo nuvy- tinęs.
kęs į nepriklausomybės paskel-, Tiesa, tie vyrukai čia pasė- 
bimo iškilmes, taip tenai dar ir džiuose ir bendrai visur gražiai 
tebesėdi JT gen. sekretoriaus pa laikėsi ir “sarmatos” naujai 
vaduotojas amerikietis negras valstybei nepadarė, bet jau pats 
dr. Ralph Bunche. faktas, kad kiti diplomatai tarp

Jisai pradžioje ėjo net ir JT savęs apie juos kalbėjo ir juos 
kariuomenės vyriausiojo vado stebėjo, kaip jie elgėsi, savai- 
pareigas, ligi atvyko švedų ge- me juos išskiria iš visų tarpo 
nerolas iš Palestinos. Dr. Bun- kaip kokius kitokius, che, kuria savo metu yra gavęs
net Nobelio premiją už savo su
gebėjimus taikant žydus su ara
bais Palestinoje, matyt, nelabai 
ką galėjo nuveikti laukiniame 
Konge.

Ir jį, kaip ir kitus, girti Kon
go kareiviai tampė iš viešbučio, 
kratė ir laikė prieš atstatytus 
šautuvus. Bet jisai buvo laimin
gas, jo nenušovė taip kaip Itali
jos konsulo, ir todėl dabar, kaip 
praneša, į viską tik ranka mo
ja.

Kiek girdėti, iš centro čia ir 
Genevoje dar numatyta į Kon
gą siųsti visa eilė aukštų parei
gūnų, o paskui ir organizuoti 
specialistų kadrus, kad jie mo
kytų kongiečius, kaip reikia dirb 
ti nepriklausomoje valstybėje.

KALENDORIUS
Liepos 30 d.: šv. Abdonas ir 

Senenas; Bijūnas. Ulelė.
Liepos 31 d.: šv. Ignacas Lo- 

yola; Vainibutas. Petirga; 8 
sekm. po Sekminių.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
nustos lyti rytą, giedra, apie 80 
laipsn.; rytoj — giedra, malo
ni oro temperatcūra.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:13.

Naujas britų užsienių Svarbesnės Bizono kalbos mintys

reikalų sekretorius
LONDONAS. — Britų parla

mentas ketvirtadienį patvirtino 
naują užsienių reikalų sekreto
rių kunigaikštį Home, nors so
cialistai pasisakė prieš jį, kuris 
kartą prisidėjęs prie nuolaidų 
Adolfui Hitleriui. *

Darbiečiai buvo nugalėti 332 
balsais prieš 220.

Home paskirtas vieton užsie
nių reikalų sekretoriaus Šelvyn 
Lloyd, kuris dabar tvarkys iž
dą. Lloyd užsienių reikalų sek
retoriumi išbuvo penkerius metus.

Laisves doktrina privalo būti 

taikoma visam pasauliui
Ateityje bus žmonės informuojami apie 

agresijos pavojus
CHICAGO. — Respublikonų nominuotasai kandidatu į pre

zidentus Ričardas Nixonas, 47 metų, (Lodge — 58), pilnas ener
gijos ir priimdamas nominaciją pasakė Chicagoje ryžtingą 
kalbą. •*» \

— Mano vienintelė malda, — -
kalbėjo jis, — dabar yra, kad galės prieš ligas, ir tai visuose 
būčiau vertas tų jausmų ir pa-

Jungtinės Amerikos Valsty
bės pasirašė saugumo sutartis 
su Iranu ir kitais dviem Centro 
Sutarties organizacijos musul
monų nariais — Pakistanu ir 
Turkija — 1959 metų kovo mė
nesį. Antikomunistinė sąjunga 
yra smarkiai puolama Kairo 
nuo jos suorganizavimo 1955

sistatymą prieš arabų naciona- m. Pradžioj ji vadinosi Bag- 
lizmą”. i dado paktu.

Iranas praėjusią savaitę pri
pažino Izraelį, pasiųsdamas dip
lomatinį atstovą į Tel Aviv.

Nasseris antradienį reagavo, 
nutraukdamas santykius su ira
niečių vyriausybe ir apkaltino 
šachą, jog jis išduoda arabų 
reikalus, “pigiai save parsiduo- 
dant imperializmui ir sionizmui”.

Parlamento vicepirmininkas 
Galai pasmerkė Jungtinių Ame
rikos Valstybių — Irano saugu
mo sutartį, kaip "nusikaltimą 
taikai ir žmoniškumui”.

Nukelta I 5 niSl.Y

Kanados kariai į 
Kongą

OTTAVA. — Kanados karinis 
dalinys siunčiama į Kongą įsi
jungti į Jungtinių Tautų kariuo 
menę. Dalinys susideda iš spe
cialistų ryšininkų, administra
torių ir kitų. Skaičius dar nėra 
galutinai paaiškėjęs, bet mano
ma jis bus 300—800.

NORVEGIJA. — Priversti
nas švietimas Norvegijoje nuo 
7 iki 14 metų yra įvestas 1860 
metais.

Rusai sulaikė, o paskui 

išmetė 3 JAV studentus
Platino žurnalą Amerika

MASKVA. — Sovietų parei- žurnalo apie 50,000 egzcmlio-gūpai ketvirtadienį sulaikė tris 
amerikiečius, britą ir vakarų 
vokietį už dalinimą JAV valsty
bės departamento žurnalo Ame
rica..

Penki buvo klausinėjami apie I lintus 
keturias valandas ir įsakyta 
jiems tuojau išvykti iš Rusijos.

Vakariečių fr sovietų parei
gūnai mažai informavo apie in
cidentą. informuoti Šaltiniai Brazilita išvarė Kubos praneša, jog trys amerikiečiši J

rių yra spausdinama kas mėne
sį, bet ambasados kalbėtojas 
pareiškė, jog nuo 200 iki 400 eg
zempliorių kas mėnesį gražina 
sovietų' pareigūnai kaip neišda-

Ketvirtadienį studentai paė
mė apie 50 egzempliorių iš am-

yra studentai, kurie žurnalo eg
zempliorius paėmė iš JAV am
basados ir bandė išdalinti juos 
rusams netoli vidurmiesčio vieš
bučio.

Amerika yra gražiai iliust
ruotas žurnalas, atspausdintas 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se rusų kalba ir aiškina apie 
JAV rusams. Žurnalo Amerika 
egzempliorių skaičius išdalinti 
Sovietų Sąjungoje yra ribotas, 
kaip rusų žurnalo Jungtinėse 
Valstybėse.

sitikėjimo, kurį jūs man pareiš- 
kiate.

Pasidžiaugė, kad nominuota
sai į viceprezidentus Lodge yra 
pagrindiniais klausimais vienin
gos nuomonės su juo pačiu. Sa
vo kalboje Nixonas parodė, kad 
jisai yra pasiryžęs daug dėmesio 
Kreipti į užsienių problemas. Jis 
pareiškė:

— Prieš šimtą metų šiame 
pat mieste buvo nominuotas į 
prezidentus Abraomas Lincol- 
nas. Dabar mes turime susidur
ti net su didesnėmis problemo
mis, negu kad buvo anuo metu. 
Tada buvo problema vergų iš
laisvinimas ir mūsų tautos išsi
laikymas, o dabar gi — proble
mą sudaro visos žmonijos lais
vė ir civilizacijos išlikimas.

Nikita susitiko su 
dviem vadais

MASKVA. — Sovietų diktato- 
pasaulio kraštuose. Kai Chruš- rius Nikita Chruščevas susitiko 
čevas sako, kad mūsų vaikaičiai ^ieve su V(’n?ni komunistų va- 
gyvens komunizmo santvarkoje, du Jan°9 Kadar ir Varnės pasakykime, kad jo vaikai- ^J08 komunistl* vadu Walter 
čiai jau gyvens laisvėje. Kai Ulbricht.
Chruščevas tvirtina, kad Mon-L 2inil* agentūra pranešė, kad 
roe doktrina skirta tik Ameri- Kadar ir Ulbricht “svečiuojasi” kai, mes skelbkime, kad laisvės Rusijoje ir Chruščevas pakvietė

Žiaurumai Konge
BRIUSELIS, Belgija. — Tei

singumo ministeris Laurent 
Merchiers ketvirtadienį pareiš
kė spaudos konferencijoje, jog 
kongiečiai išprievartavo 291 
baltąją moterį naujos valstybės 
neramumų metu. Jis pareiškė, 
jog kai kurios buvo išprievar
tautos kelis sykius. Tai tiek jis 
turi žinių, bet manoma, jog 
daug daugiau moterų nukentė
jo.Belgų vyriausybė tyrinėja 
žiaurumus Konge.

doktrina turi būti taikoma vi
sam pasauliui... Komunistų dik
tatoriams neturi būti leidžiama 
laikyti saugias jų globojamas 
priebėgas, iš kurių vykdomas 
partizanų ataįtos prieš laisvės

juos pasivažinėti Volgoje.
Ike patvirtino paskolą 

, Peru
DENVER. — Prezidentas Ei- 

pilis... Lincolnas pasakė: aš su- j senhoweris ketvirtadienį patvir- 
teikiu laisvę vergams, mes gi tino $53,200,000 paskolą Peru
turime garantuoti laisvę laisvie
siems.

Pabaigoje Nixonas pasisakė
respublikai pagerinti ekonominį 
gyvenimą.

Peru $52,200,000 paskolą
jaučiąs tą patį, kaip Abraomas gaus iš the Export — Import
Lincolnas: kada tragiškojo ci
vilinio karo metu, tamsiausio
mis dienomis, jis buvo paklaus

Bank ir the Development Loan 
Fund — abi JAV agentūros.

Prezidentas Eisenhoweris ke-Pažymėjęs, kad šiandieną vi-, ar j.g mano ka(i Dievas liom dienonom atvyko į Colo-sose srityse Amerika yra pir
maujanti, Nixonas pabrėžė rei
kalą stengtis tose pozicijose iš
silaikyti, kad Amerika kurioje
nors srityje nebūtų nustumta į , pU8gje”

yra jo puseje, Lincolnas atsa- rado pailsėti.
kė: "Mano susirūpinimas yra ne j ---
tuo, ar Dievas yra mano pusė
je, bet tuo, ar mes esame Dievo

antrą vietą. Ypač Amerikos sau 
gumas turi būti pirmoj vietoj. 
Būsimojo prezidento diplomati
ja turės būti tvirta, bet ne ka
ringa. “Mes nepakęsime niekur 
būti stumdomais, ar Berlyne, ar 
Kuboje”, — kalbėjo Nixonas. 
— “Mes jau esame užmokėję 
baisiai didelę kainą gyvybėmis 
ir ištekliais, kol įsitikonome, kad

Taipgi Nixonas pažadėjo rū
pintis kovoti su nedarbu ir pra
vesti tinkamą aprūpinimą sene
liams. Jis pabrėžė savo susido
mėjimą tais sunkiai ir neįtikimai 
sėkmingai dirbančiais ūkinin
kais.

Prancūzijos bomba
PARYŽIUS. — Prancūzija, iš 

sprogdinusi vasario mėnesį pir
mąją atominę bombą, dabar ga
minanti vandenilio bombą.

— Šen Thnisfon B. Morton iš
Kentucky Chicagoje buvo vien
balsiai perrinktas respublikonų 
partijos pirmininku.

basados ir dalino prie viešbučio. : pataikavimas neveda į taiką, o
-------- !— j į karą”.

Nixonas pareiškė nusistaty
mą, jog ateityje bus žmonės in-

attache
RIO DE JANEIRO. — Bra

zilų vyriausybė vakar įsakė Ku
bos ambasados attache Manuel 
Vega Suarez išvykti iš Brazili-

Vakarai privalėtų sudaryti planą 

prieš raudonųjų agresijos žygį
formuojami apie agresijos pa
vojus, kad žmonės būtų paruoš
ti, gi pats prezidentas turės 
stengtis laimėti kovas, neįsive
liant į karą. Nixonas taipgi iš-1, . . kėlė raudonųjų propagandos ir kad Jungtinės Amerikos Vals-jos už prokomunistinę agitaci-J ekonomingH ofenzyvos pavojus. BritaniJa ir Prancūzija

ją tarp studentų ir darbininkų {„pudingai prezidentas kalbė-, tuoJau nudarytų planus atsikirs 
Rio de Janeiro mieste. jo:

Vega Suarez prieS tai jau du ~ Mea ie*konie PerBal“ ne , , prieš bet kurią tautą ar valsty-kartus buvo deportuota, už pa- |ai3vėa
nažig veiklą eaant privačiu pi- |aB prjeg tironiją, gerbūvio per- 
liečiu. galės prieš badą, sveikatos per-

Tai pareiškė McCormack
W<SHINGTONAS. — Atsto- kad Rusijos premjeras Nikita 

vų rūmuose demokratų vadas Chruščevas ir rytų Vokietija
John W. McCormack pasiūlė, planuoja kokį tai žygį į vakarų 

Berlyną”.
McCormack pabrėžė: “Gyvy

biniai svarbu, kad planai būtų 
dabar sudaryti sutikti bet ko-ti bet kokiam komunistų "ag 

resijos žygiui” prieš vakarų Ber kią agresyvų rusų žygį.
Jis pasakė, jog trys sąjungi- 

Massachusetts kongresmanas ninkai privalėtų tuojau pasitar-

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Pietoj Korėja vakar rinko 
naują parlamenta. Rinkimuose 
dalyvavo 10 milijonų žmonių,

— Daugiau kaip 2,000 supyku 
šių korėjiečių vakar pačiupo ir 
sudegino balsavimo dėžes skai
čiavimo vietovėje netoli Massan, 
pietų Korėjoje. Buvusio prezi
dento Sygman Rhee liberalų par 
tljos nariai kai kuriose vietose 
pralenkė kitus kandidatus į pie
tų Korėjos parlamentą pirmuo
se laisvuose rinkimuose per de
šimtmetį. Studentai susirėmė su 
policija. Keli policininkai sužeis
ti.

— JAV vakar Cape Canave- 
ral, Fla., buvo bandoma erdvės 
kapsulė, bet nepavyko. Ruošia
masi kapsulėje paleisti žmogų 
į tolimąsias erdves.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris vakar atvyko į 
Paryžių pasitarti su preziden
tu de Gaulle vakarų europie
čių bendradarbiavimo klausimu. 
Taipgi bus paliesti galimi nauji 
rusų žygiai Jungtinių Amerikos 
Valstybių rinkiminės kampani
jos metu.

— Kongo premjeras I’atriee 
Lumumbu iš VVashingtono va
kar išvyko į Kanadą prašyti 
ekonominės pagalbos savo nera
mumų ištiktai respublikai. JAV 
pažadėjo pagalbą Kongui per 
Jungtines Tautas.

— Belgija pažadėjo išvesti iš 
Kongo 1,500 karių, dar pasiliks 
10,000.

— Kongo provincijos Katan- 
gos, atsiskyrusios nuo Centro 
vyriausybės, atstovai šiandien 
atvyksta į New Yorką prašyti 
Jungtines Tautas pripažinti Ka- 
tangą nepriklausoma valstybe.

užvakar pareiškė: "Visai aišku 
iš pranešimų ir kitų šaltinių,

resyvaus veiksmo izoliuoti va
kari) Berlyną nuo laisvojo pa
saulio ir jei bus agresyvus žy- 

ti ir paskelbti pareiškimą, kad | gis, bus ginama vakarų Berly- 
laisvos valstybės netoleruos ag- į no laisvė.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, 1960 m. liepos 30
ILniE'irTD’VOS

lUdagiioja ED. BULAITIS ir A. YUKNIS 
1330 So. 51 st Avė., Cicero 50, 111.

PASTABOS DEL VYČIŲ 
LIETUVIŠKUMO

Neseniai šiame skyriuje tilpo 
iš “Vyties” žurnalo ištrauka ku 
rioje buvo išsakytos priežastys 
— kodėl L. Vyčiai neįtraukė 
daugiau naujųjų ateivių į orga
nizacijos narių tarpą. Ten buvo 
pareikšta, jog, pagal straipsnio 
autoriaus mintis, svarbiausia 
priežastimi tenka laikyti daž
nesni vyčių anglų kalbos varto
jimą negu lietuvių.

Bet ar iš tikrųjų tai yra ti
kroji priežastis? Laisvoje ir de
mokratinėje Amerikoje yra ga
limybė į dalyką pažvelgti iš 
daugiau negu vienos pusės ir 
tokiu būdu susidaryti savo nuo
monę. Todėl čia tuo reikalu no
rima išreikšti kitokią pažiūrą.

Šiais moderniais laikais L. 
Vyčių organizacija praktikuoja 
integraciją. Ji kviečia visus lie
tuvių kilmės katalikus žmones 
į savo tarpą, nežiūrint jų gimi
mo vietos. Tokią linkmę dik
tuoja šių dienų reikalavimai. 
Organizacijoje kiekvienas turi 
teisę kalbėti lietuvių ar anglų 
kalba, prik'ausomai nuo to, ku
rioje kalboje jis gali geriau iš
sireikšti.

Amerikoje gimusieji lietuvių 
kalbą čia vartoja įvairiais ge
rumo laipsniais. Tie, kurie lan
kė lietuviškas mokyklas, kalba 
geriau už angliškas mokyklas 
lankiusius. Iš paskutiniųjų gru
pės dalis turi ribotą lietuviškų 
žodžių žodyną ir jiems yra sun
ku toje kalboje išsireikšti.

Prieš 47 metus L. Vyčių or
ganizacija buvo įsteigta lietu
vių emigrantų ir tada susirin
kimai bei banketai buvo prave
dami tik lietuvių kalba. Ta
čiau laiko tėkmėje senųjų na
rių gretos pradėjo mažėti skai
čiumi. Norint išlaikyti bet ko
kią organizacija gyva, reikia 
pakeisti mirusiuosius narius nau 
jais, o taip pat rasti įpėdinius 
tiems, kurie išsikėlė iš lietuviš
kų kolonijų ar dėl kitokių prie
žasčių pasitraukė iš liet. veiklos.

Todėl L. Vyčių organizacija 
pradėjo įtraukti į savo gretas

vis daugiau Amerikoje gimu
siųjų žmonių, kol jie pasitaikė 
kontroliuojančiu veiksniu orga
nizacijoje. Prieš tai senieji na
riai nesipriešina, o kaip tik 
sveikina naujo kraujo įsilieji
mu į jų draugiją. Jaunieji to
liau tęsia senųjų pradėtą dar
bą pažymėtinu stiliumi — ugdo 
viską kas lietuviška ir dirba 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Per šių metų šv. Kazimie
ro minėjimo banketą vysk. y.

1 Brizgys pareiškė, kad vyčių lie
tuviškų reikalų komiteto dar
bas yra žinomas visame pasau
lyje. Tai yra didelis kompli
mentas vyčių organizacijos na
riams, kurie niekada nėra ma
tę Lietuvos.

Yra tiesa, kad tame minė
jime daugiau buvo kalbų an
gliškai negu lietuviškai. Reikia 
pažymėti, kad būtų nepagar
bos parodymas nelietuviškai 
publikos daliai, jeigu būtų kal
bama tik lietuviškai. (Tose pas
tabose buvo rašoma apie tokius 
susirinkimus bei banketus, ku- 

' riuose kitataučiai nedalyvauja. 
E. g.)

L. Vyčiai, veikdami į ameri
kiečius, esančius aukštuose pos 
tuose, kongresmanus, guberna
torius, burmistrus ir laikraščių 

( redaktorius, daug pasidarbuoja 
pavergtos Lietuvos ir visų lie
tuvių naudai. Todėl dėl kokių 
nors neaiškių priežasčių atmes
ti visa tai yra lygu atmesti 
vyčių pasidarbavimą lietuviš
kiems reikalams (Nežinia apie 
kokį atmetimą autorius kalba, 
nes anose ištraukose to nebuvopadaryta. E. g.)

Po I pas. karo Lietuva galė
jo atgauti savo nepriklauso
mybę didžiąja dalimi todėl, kad 
jai padėjo užsienyje gyvenan
tieji lietuviai, dirbę dėl jos iš
laisvinimo. Tokia pati situacija 
matoma ir šiandien. Būtų labai 
protinga mums visiems susi
vienyti ir dirbti kartu, nes tik 
vienybėje yra galybė.

Anthony D. Yuknis

SO BOSTONO 7TNTOS iPutnam,Conn.CJV/. IKJJIVnVJ ZviiMRJO uktvvIV SUSIARTINIMO

Bendruomenė rūpinasi veikla didatus pas respublikonus daro ŠVENTE
Pr. Mučinsko vadovaujama Valatybės reikšmę dar di-, Liepos 24 d. praėjo labai di- 

naujoji AL Bendruomenės Bos- desnę’ Atsimename, kad 1952 dėlių pasisekimu. Pasitaikė ne 
tono apylinkės valdyba rūpina- m' L°dge buvo. nuSalGtas ir perdaug šiltas, bet labai grasi veiklos pagyvinimu ir didės- Kenn<‘(,y buvo išrinktas į US žus oras ir dalyvių buvo dau- 
nio asmenų skaičiaus įtrauki- senatą-. Taciau nuo to laiko giau, kaip kitais metais. 11 vai. 
mu į bendruomenės veiklą. Tuo Ixxige lsl.lko kaip d‘Plomatas, i §v. mišias laikė tkun. V. Pau- 
tikslu liepos 13 d. buvo suk- ka’P labai enerSin£as ir suma- lauskas, pamokslą, labai širdin- 
viestas bendruomenės veikla su- nus Amerikos ir viso laisvojo ( gą ir rimtą, pasakė kun. J. šeš- interesuotų organizacijų atstovų pasaulio intcresų gynėjas tarp-, kevičius, nuolat dirbąs Brazili- 
pasitarimas. į kurį atvyko visa taut,n’ame 'orume — Jungti-! joj. Palaiminimą gvč. Sakra- 
eilė pasižadėjusių remti bend- j nf8e Tautose< mentu suteikė Prel. Pr. Juras,
ruomenės darbą ir į jį įsijungti. — Vyčių ekskursija, organi- Tjioj po pamaldų vyko proce-

Atrodo, kad viena iš priemo- zuota kun. A. Kontauto ir su- s^a Pr^e atimos Marijos Sta
nių veiklai palengvinti būtų se- sidedanti iš 27 asmenų, liepos tu^Os *r Pr'e lietuviško kry- 
niūnijų organizavimas, nes prie 23 d. išskrido į Europą. Ap- žiaus. Buvo kalbamas rožan- 
dabartinio išsibarstymo kitaip lankys eilę kraštų ir dalyvaus *-*us’ ^v. Marijos litanija ir pa- 

Eucharistiniame Kongr. Miun- ^aukojimo gvč. Marijos šir- 
chen mieste, Vokietijoj. Iš Bos- džial aktas.
tono ekskursijoj be paties kun. vyk° įvairios pramo-

Massachusetts valstybė šį- Kontauto dar išvyko V. gim- ^os *r P’etaa- Seselės vaišino met stovi aukštai viso krašto kienė ir M. Kleponytė. svečius pietumis ir rūgusiu pie-
politikoj. . , ................ nu salėje po koplyčia. Aikštė-

sunku palaikyti ryšį.
Politinis centras

___ j _ Adv. Z. šalnienė, garbės je įrengtose palapinėse buvo
dalyje yra garsusis Cape Cod konsul° adv- A; Šalnos žmona, pardavinėjama lietuviška duo- 
pusiausalis, labai geras vasaro- yra Profeaionalių moterų orga- na, įvairūs kiti valgiai ir gėri- 
jimui, nes pakraščius siekia n,zac,J°s zymi veikėja. Šio me- mai. Pažymėtina, kad šioje 
Golf srovė. Tas pusiausalis da- ne<,’° . vldury J1 vadovavo tos šventėje niekada nepardavinė- bar tapo demokratų partijos °r&anlzaciJos Mass- valstybes jami alkoholiniai gėrimai. Savo 
centru, nes jame įsikūrė prezi- delegacijai, kuri vyko į šuva-, stalus buvo .įsitaisę Waterbu- 
dentinio kandidato šen. John adelpbla m,este ir ry, Lawrence ir Worcester rė-
F. Kennedy akcijos štabas, ku-

Pietinėj rytinėj tos valstybės

ten aktyviai reiškėsi. mėjai. Brocktono Liet. Moterų
— Mirė Feliksas Grandėte. S'gos skyrius buvo įrengęs lie-

Liepos 24 d. staiga mirė Felik- tuviik* kavine- Veikė didžioji sas Grandelis, buvęs aktyvus berija Raudondvario salėj ir 
Bostono lietuvių organizacijų ke^ptas smulkesnių. Buvo taip 
veikėjas. Jo sūnus yra žinomas pa^ ištrauktos trys didžiosios 
gydytojas. Jo duktė Felicija dovan°s. ~ lietuviški tautiniai yra žymi Vyčių veikėja, “Vy-' drabužiai, gauti iš Lietuvos, 
ties” žurnalo redaktorė. Velio- elektrinė keptuvė ir nešiojamas 
nies šeimai reiškiame širdingą televizijos aparatas, 
užuojautą. 4 vaL P- P- ivYko meninėprograma, kurią atliko stovy-— Žalgirio mūšio minėjimas klos mergaitės. Įžygiavusios
numatytas lapkričio 27 d. So. maršu mergaitės (vyresnio- 

L. VYČIŲ STOVYKLA Bostono Liet. Pil. Dr-jos salėj, gios), parengtos K. Marijošie-
LAUKIA STOVYKLAUTOJŲ ^en^*a A^T Bostono skyrius. nės, atliko blezdingėlę, kubilą,Tą dieną bendruomenė nieko čigonėlį ir sadutę. Mažosios

riam vadovauja jo brolis Ro- 
bert Kennedy. Vasarotojų skai
čius šįmet ypač didelis ir Hyan- 
nisport esanti Kennedy reziden
cija yra didelė turistų atrakci
ja. Kai šen. Kenn’edy sekma
dienį pajuda su žmona į pa
maldas, jį turi lydėti būrys 
policijos, nes kitaip sunku praei 
ti pro minią.

Henry Cabot Lodge nomina- 
vimas į viceprezidetinius kan-

S. ir B. Urbonavičiai 1950 m. 
emigruoja į JAV-bes ir atvyk
sta į Clevelandą apsigyvenimui, 
neturėdami apie Algiuką jokių 
žinių. Tik prieš šešis metus pa
sisekė gauti žinią, kad sūnus Al 
gis randasi pas mamytę Užpa
liuose, kad jį padeda globoti 
Elena Butiškytė.

Prieš 3 metu3 motina — St. 
Urbonavičienė pradėjo pirmuo-, 
sius žygius išsikviesti Algį pas 
save. Tyliai dirbo ir pagaliau 
gauna telegramą, kad Algis 
lėktuvu pasieks Cleevlandą š. 
m. liepos 23 d. Tėveliai ir bro
liukai, Alfredas 12 m., Pau-1
liūs 3 m. ir sesutė Jūratė 7 m., 
su svečiais skuba į aerodromą. 
Lėktuvas vėlavo ir tik liepos 
24 d. atskrido Airis. Aerodro- 
me be tėvelių, broliukų ir se
sutės susirinko artimųjų ir vi- 
suomenninių organizacijų at
stovų per šimtą asmenų. Po to 
jų namuose įvyko pobūvis. S. 
ir B. Urbonavičiai Clevelande, 
Kewanee gatvėj turi įsigiję pui 
kius, vienos šeimos, mūrinius 
namus. Atsilankė j namus di-
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Vyčių piknikas pasisekė
Stovyklos mokestis $25.00 sa

vaitei, $20.00 už antrą tos pa-1 
čios šeimos vaiką ir po $15.00 
už trečią ir kitus tos pačios 
šeimos vaikus.

Norintieji šia gera proga pa
sinaudoti prašomi užsiregis
truoti nedelsiant pas Aldoną 
Bunikis, 24127 Andover, Dear-| 
bom twp. Mich. telef. LO-54982.

čikagiečiams yra galimybė 
pasinaudoti autobusu, kuris va
žiuoja iš Chicagos rugpiūčio 13 
d. į šią stovyklą pasiimti sto
vyklaujančių moksleivių ateiti
ninkų. Prieš tai reikia susitarti 
su moksleivių ateitininkų va
dovybe Chicagoje.

Norintieji su šia vietove su
sipažinti, kviečiami liepos 31 d. 
atvykti į šioje stovyklavietėje 
Engiamą metinę šventę.

Liepos mėn. 4 d. įvykęs Lt 
Vyčių piknikas buvo sėkmingas 
daugelyje atvejų, šiemet pasi
taikė gražus oras, kurio nebuvo 
ankstesniais metais, ir tas ne
maža prisidėjo prie pikniko nuo. 
taikos bei rezultatų.

Čia, visų pirma, norisi praneš, 
ti dovanų laimėtojus. Didžiau
sia 150 dol. dovana atiteko sen
jorų kuopos nariui Niek Karla- 
vičiui, kuris iš jos 50 dol. tuoj 
paskyrė L. Vyčių namo fondan. 
Po 50 dol. atiteko Peter Tomasz. 
kewicz ir Marilyn Kulik. 25 dol.

dovanas gavo Richard Lupori 
ir Helen Saviški.

Pikniko metu buvo surengta 
šokių konkursas. Polkų konkur
są laimėjo solistas Algirdas Bra 
zis, kuris savo laimėjimu taip 
buvo patenkintas, kad sutiko 
padainuoti dainą. Jo partnere 
buvo Gramontienė. Geriausiais 
valso šokėjais buvo Frances Mi-' 
kalaitz ir jos vyras Antanas. 
Laimėtojus išrinko komisija, 
kurią sudarė Vincė Samoska, 
Bruno Shotas ir George Pas- 
kauskas.

Taip pat buvo vaikų žaidimai, 
kur laimėtojais išėjo Carey Kas 
per, Bobby Yuknis, Robin Bud- 
ge, Armand Rastis, Roman Dar- 
gis ir Rosemary Sinaitis.

Pikniko geresniam pasiseki
mui talkininkavo daug žmonių. 
Kazimiera Petrulienė vadovavo 
virtuvės darbininkėms, kurios 
darbą atliko puikiai.

Rengimo komiteto pirminin
kas Al. Dagia dėkoja visiems 
darbininkams ir pikniko daly
viams. Taip pat dėkoja Draugui, 
jo "Vyčių Veikla” skyriui, So- 
phie Barčus radijo valandėlei, 
Baliui Brazdžioniui ir amerikie
čių spaudoje garsinusiems as
menims — Loretai Kassel ir 
Walter Cibulskiui. z-

delis būrys tautiečių, Jkiur
.afi^ uikan-

buvo
visi pavaišinti skaniai 
džiais ir gėrimais. Atsilankė ir 
Šv. Jurgio liet. parapijos kle
bonas kun. Bartis. Algiui ir 
kun. Barčiui, kaip minimam sa 
vo gimtadienį, buvo sugiedota 
"Ilgiausių metų”. Tėvyifeš Gar
sų Clevelando lietuvių radijo 
pusvalandžio vadovas J. Stem- 
pužis telefonu susijungė, bu Al
giu ir jo tėveliais, padalė pasi
kalbėjimą ir jį perdavė radijo 
bangomis. Lietuvių Bcndr. I 
apyl. pirm. F. Eidimt^. pasvei 
kino Liet. B-nė3 vardu, L. Lek- 
nickas — ’ Alto Clevelando sk. 
vardu. Sveikino ir kitų orga- 
niz. vardu atstovai. Atsilankė 
gausiai ir jaunimo, kurie Algį 
išsivežė pasivažinėti po Cleve
landą bei jo apylinkes.

Algis paskutinius kelius me
tus gyveno Kaune, kur baigė 
Kauno miesto vidurinę mokyk
lą* L. ŽvirksUnis

Nuo rugpiūčio 14 d. iki 21 
d. L. Vyčiai organizuoja jauni
mo stovyklą prie Manchester, 
Mich., nuo 7 iki 14 metų am
žiaus lietuvių kilmės vaikams, 
nekalbantiems lietuviškai.

neberengs. 1 mergaitės, parengtos Laimos
- Liet. kariuomenės šven- &leikytės, pašoko aguonėlę, 

tės minėjimas šįmet bus lapk- suk^ni- Buyo keletas bendrų
ričio 19 d. taut. namuose. dainl* ir bendrl* šokil*- Buvo' taip pat įdomios lenktynės. Gau 

— Aktorė Irena Nikolskytė. si publika su tikru dėmesiu se- 
šįmet baigusi Bostono univer- kė stovyklautojų pasirodymą, 
siteto dramos studiją ir stipriai Stovyklai vadovavo ir muziki- 

tetas, sudarytas iš 79 ir 102 pasireiškusi amerikietiškuose ir nę dalį tvarkė sesuo M. Ber- 
L Vyčių kuopų narių Detroi- lietuviškame dramos sambūryje narda. Stovyklautojos (turėjo 
te. Stovyklos vadovybė sudary- aus'rgo ir turėjo pakelti ope- savo spaustuvėj spausdinamą 
ta iš patyrusių jaunimo vado- raci« Carney ligoninėj. Linki- leidinį “Kibirkštėlės”, kurio išė-
vų. Jaunimas turės gerą progą me greito pasveikimo ir grįži- jo du numeriai, 
žaidimų forma susipažinti su mo Pr’p pamėgto darbo.
jų tėvų bei senelių gimtine — | _ Išsapnavo mirtį. Prieš mė- Clevelatld, OhlO
Lietuva. Išmoks vieną kitą lie- nesį laiko su viršum negrų Tėvelių didžiausias džiaugsmas 
tuvišką dainelę bei tautinį šokį. kilmės Bostone gyvenąs asmuo Clevelande gyvenanti lietuvių

Clinton H. Elliot, 66 metų, sa- šeima — Stasė ir Boris Urbo- TRUMPOS VYČIŲ ŽINIOS kėši aapne matęg aavo 40 me. navičiai, 1960 m liepos 24 d.
— Rugpiūčio mėn. 3 d. (tre- tų mirusią motiną ir ta jam gusįiaukė iš Lietuvos sūnaus 

čiadienį) tuoj po 36-tos kuopos pasakiusi, kad pasimatysime š. Algirdo, gimusio 1941 m. Kau- suairinkimo L. Vyčių salėje, bus m- liepos 23 d. Tas asmuo pa- ne
“Wiener Roast” pramoga. Jos tikėjo sapnui ir ruošėsi mir- 
pradžia — apie 8,45 vai. ėiai, nors buvo sveikas ir dirbo. Liepos 23 d. jis buvo už- 

Metinis L. Vyčių seimas muštas sykiu su kitais dviem 
bus rugpiūčio mėn. 18 21 d. darbininkais dirbant prie naujo-d. Worcesteryje, Mass. Vietine jQ tunelio gtatybog

Programą parengia ir stovy 
klai vadovauja darbštus komi-

26-ta kuopa visus delegatus ir 
svečius ruošiasi gerai priimti.

— Sophie Kaminski ir Fran 
Valavičius vyksta į Eucharisti
nį kongrsą Europan. Jos abi 
yra iš Illinois — Indianos apsk
rities. 1

— L. Vyčių kėgliavimo lyga 
žaidimus pradės pirmą rugsėjo

Atėjo 1944 metai, motina su 
Algiuku nuvyko į Užpalius, 
pas savo mamytę, bet pabuvus 
kurį laiką, mamytei patariant, 
Algiuką palieka pas savo mo
tiną Užpaliuose ir pati išvyks
ta į Kauną pas vyrą. Frontui 
pasistūmėjus į Lietuvą ir nu-

— Statys naują sporto sta- 
dijoną. Mayor Collins pareiškė
kad rengiami planai tuoj pra- , . , x.j-*- * 7 trukus galimybei susisiekti sudėti statyti naują konvencijų .salę ir naują sporto stadijoną Užpaliais, kur buvo paliktas 
su 51,000 vietų. Šalia bus pas- Algiukas Vėliau Stasė ir Bo- 
tatyti viešbučiai. Viskas bus ris Urbonavičiai, priartėjus 
pastatyta 1962 m. frontui, pasitraukia iš Kauno į

, — Andriui ir Veronikai Ke- Marijampolės apskr., Gulbiniš-mėn, pen ta lenį arzano s pa turaĮtjams liepoj 26 d. gimė 1 kių kaimą, tikėdamiesi, kad ru talpose. Registruotis pas Al. _ r ° ........1 sai bus atstumti, tačiau rusų
frontas dar labiau priartėjo ir. 

1 pagaliau teko apleisti Lietuvą
Kassel YA 7-1524. sūnūs.

PA ĮIEŠKO JIMAl
Jieškomas ANTANAS RCGYS, 

sūnuR Eugenijaus, Rūgiu km., Sin
tautų valsčiaus. Jieftko motina iŠ 
Lietuvos. Atsiliepti šiuo adresu —
Ona Kevelaitis. 914 N. 14th Avė., 
Melrose Park, III,

Prašomas atsiliepti VINCEN
TAS KUMPIKAS, gimęs Varlau
ky, Tauragės apskr., arba jo pa
žįstami. turį žinių apie jį. Vin
centas Kumpikns jau apie 30 me
tų gyvena Amerikoje, spėjama 
Chicagoje, ir yra apie 60 metų i 
amžiaus. Ieško jo brolio duktė j 
A n na Dobbek, gyvenanti Sopot, 
22 IJpea 37 m 2, Poland, F.iirope.

MACIAI, sūnūs Vaclovo, kilę iš 
Martampnlės apskr., Veiverių vai., 

j Gustaičių kaimo. Jieškomieji arba 
Carol Sager Hllton viešbuty de- np1e jUofl žinantjeji prašomi atai- , 

monntrnvo savo nustatatymą už liepti Mrm admati: M: žvirblienė. 
Nixoną. ir tokiu būdu. (UPI) P. O. Bov 79, ItrooMvn 11, N. Y.

ir pasitraukti į Vokietiją,
fiTiiiiitiiiiiitritiiiiififiiiiiifiiiii.iiiiiiiiinit

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENES pasakų knygą

KARALAITES GINTARĖS 
_,I ILGESYS

J ieškomi: 11) K AJETONAS LIN- Be to Sioj knygoj atspausdinta
KA, kilęs iš Marismpolės apskr., ^jta pasaka — BALTOJI I^ELIJA 
Skriaudžių para p., Pributkio kai- viršelį ir iliustracijas piešė Sės 
mo. 2) VACLOVAS ir VINCAS Mercedes. 48 pusi. Kaina $1[.25

Pinigus su užsakymais siųsti DRAUGAS
4545 West BSrd Street 

CMeagn-29, IIltimis 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiirnTmTTti

T»l n«papr«K* Knyr* Virt 1M r* 
e«ptų rrynal Uetuvltkų valgių garnį 
nlmul anglų kalboje. Ponia Dautvar* 
fllent, kuri dažnai pasakodavo apl» 
lletuvtSkua valgius per Chicagoa ra 
dljo Ir televlzljoa stotis, surinko pa
čius {domiausius lletuvlžkų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos lSleldo 
labai parankioje formoje. Pirmų kar 
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar »"r 
ižkal skaitantiems lietuviams.

Kalnu — S2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

BUDRIK’S
FURNITURE',:i •

Didelis pasirinkimas rakandų, pi
gių ir brangių už žemesnes kai
nas kaip kitur, ant lengvų'* išmo
kėjimų. ' '
2 šmotų Parlor setas dilo $88.50

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

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

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

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

Minkštos kėdės. Matracai1, šal
dytuvai. Dulkių valytuvai, Gaili
niai pečiai, Skalbiamos mašinos, 
Televizijos, Radios.

BUDRIK FURNITURE
3241 So. Halsted Street
telef. CAlumet 5-7237

Atdara pirmadieniais ir ketvir
tadieniais iki 9 vai. vakaro.

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

WHFC, 1450 kil. sekmadieniais 
I nuo 2:15 iki 3 vai. po

LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ PREKYBA

B A L TIC A •
5751 South Wes1em Avė. WAIbrook 5-8200

1957 CHEVROLET CONVERTIBLE, V-8.
automatic.............................. $1295.-BQ

1956 CHEVROLET CONVERTIBLE, V-8,
Standard transmisija .. .. .. .. .. .. .. ..  $"795.00

1958 CADILLAC. 4 DR., H. T.
DE VILLE.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $2995-00

1958 BUICK 2 DR.. H. T., SPECIAL $1295-00 
1958 CHRYSLER 4 DR. WINDS0R $1 195.00
1957 OLDSMOBILE. 2 DR. "88",

automatic .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  $995-00
1958 STUDEBAKER, 2 DR. SEDAN.

6 cilind. H. T.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $995.00
Turime ir daug kitų automobilių įvairių metų ir įvairių firmų.

Mūsų dirbtuvėse taisome motorus ir dažome karoserijas.
I’irkusiems pas mus automobilius išrūpiname vairavimo 

leidimus.

DRAUGAS
THE UTTDANIAN DAILT F&IE1W

4M« Mest «3rd St., Ohicago M, Illinois TeL LUdlow B-MOt
Bntered M Becond-CHss Matter Mareh 11, l»l«, at CMom®. nilnol/ 

Under tha Aet of Mareli B, 187#
Mum bar ot th« Catbolle Presą Aaa’n 
Publlabrd dally aaeapt Rundayn and 
daya after Cbrtotmaa and Boater 
by tba Ltthuantao Catholte Prusa 
Soc’y.
PRBNUMBRATA: Metama
Cbloagoj ir Činaroj f 11.00
Kitur JAV Ir Kanadoj $10.0U
UAslunyju tii.ee $<5o

Redakcija atralpanliia taiso sa 
naeaago joos grąllųa tik )< anksto

HUR8CRTPTION RATRK
110.00 per year outatde of CbtoaM 
tl2 00 per year In Chleaga a Cleauo 
$10.00 peryoar In Canada 
Forelgn tll.00 psr yaar
H meto b mtn. 1 mSa
»« 60 $160 a>
<5 50 $100

tt.ie
ti.at
ti.t#

ro nuotiflfa. Mftsunamlot 
susitarus Redakcija
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PAVERGTŲJŲ LAISVINIMAS
Respublikininkų partija, kuri mini savo veiklos šimtmetį, Chi 

cagoje baigė savąjį suvažiavimą. Ji nemažai nuveikė savo am
žiuje ir savo atstovus dažniau sugebėjo įsodinti į prezidento 
krėslą, kaip demokratai. Jos esminis polėkis išlaikyti esamą 
tvarką ir žiūrėti, kad jo sąskaitų galai su galais būtų suvedami.

Ralph Waldo Emersono žodžiais tariant: “Dvi partijos — 
konservatoriai ir pažangieji — tarpusavy kovoja įsigalėti vals
tybėje. Ši partija tarpusavio kova apima visą istorijos tarpsnį”.

Mums nėra pagrindo abejoti, kad respublikininkai yra JAV 
konservatoriai, kurie siekia visiškos laisvės ūkinėje srityje, ta
čiau, gyvenimiškos tikrovės spiriami, nenoromis ugdo valsty
bės galybę, būtiną ypač šiuo metu, kai komunistinė Rusija sie
kia įsigalėti pasaulyje. Respublikininkai atsiduria aiškiame 
prieštaravime: nesikišti į ūkį ir pamečiui didinti valstybės biu* 
džetą, kalbėti apie gyventojų laisves ir atstovo W. Judd lūpo
mis šaukti: pabusk, Amerika, išsižadėk savo kiauto, nes jau at- 
s'enka didžioji grėsmė.

Pavergtosios tautos
Pastaruosiuose JAV prezidento rinkimuose 1952 ir 1956 

m. buvo gana ryškiai pasisakyta dėl pavergtųjų tautų laisvini
mo. Anuomet darė nemažos įtakos John Foster Dulles, kuris 
lyg ir svajojo įgyvendinti tą, ko demokratai neištesėjo. Pasta
rieji skelbė žinomuosius Atlanto nuostatus, kurie pasmerkia 
bet kurį tautų pavergimą, tačiau veik piršto nepajudino paverg
tas tautas išlaisvinti. Jaltoje užtikrinta, kad vokiečių aukoms 
bus suteikta laisvė, bet nesirūpino, kad jų naujos grandys ne
būtų sutvirtintos. Jungtinių Tautų įkūrimas buvo klaikus, o jų 
veikla toli nepateisina dėtų vilčių. Besąlyginė kapituliacija buvo 
įgyvendinta, tačiau Vokietijos ir Rusijos sudarytos slaptos su
tartys Pabaltijui pavergti iki šio meto galioja.

1952 m. rinkimai daug žadėjo tiems, kurie tiki į rinkimi
nius šūkius. Kas nepanoro patikėti John Foster Dulles žodžiais: 
“Nūnai trečdaly pasaulio tautos pergyvena despotiškąją prie
spaudą, kuri leidžia šį amžių tamsiuoju pavadinti. Mes nepriva
lome vien doroviškais sumetimais esančią vergiją sustiprinti, 
siekiant savojo saugumo?” (Buffalo pasakyta kalba 1952. 6. 2).

Tačiau tas pats kalbėtojas komisijai, tiriančiai komunizmo 
agresiją, neleido tinkamai pasireikšti ir ją padarė žaislu, kuris 
bet kada galėjo būti sąšlavynan išmestas.

Anuomet respublikininkų kandidatas į prezidentus paskel
bė kryžiaus karą pavergtoms tautoms išlaisvinti, tačiau, tik ką 
jį išrinkus prezidentu, jau mokė savo bendradarbį Charles Wil- 
soną pamiršti šalutines Pabaltijo ir kitas sritis bei amžiams jas 
palikti Maskvos rankose (J. R. Donavan, Eisenhower, 1956 
m., 10—11 pp.).

JAV prezidentas 1958. 1. 12 rašte Sovietams priminė, kad 
ir JAV tenka kaltės dalis dėl tautų pavergimo. Anglai pakalti- 
nimą tylomis nurijo. Sovietai ėmė grasinti, kad jie nepakęsią 
kapitalistinės santvarkos įvesdinimo “liaudies respublikose”. Pa
vergtųjų tautų sukilimai, iš dalies tuščiažodžiavimo apie laisvi
nimą sukelti, buvo rusų šarvuočių numalšinti. Rinkimuose ame
rikiečiai didžiuojasi, kad pavergtieji akmenimis prieš šarvuo
čius kovojo, kad vengrai įrodė nepaprastą ryžtą, tačiau nė žo
deliu neprisimena, ką patys amerikiečiai yra padarę likiminei 
kovai laimėti ir pavergtiesiems laisvę sugrąžinti.

Nauji metai, seni lapai
Anuomet prieš rinkimus pažadėjo net jėgą panaudoti pa

vergtiesiems laisvinti. Šiemetiniuose rinkiminiuose apmatuose 
štai kas sakoma: “Respublikininkų partija ir toliau yra nusista
čiusi panaudoti taikias priemones padėti pavergtoms tautoms 
žengti į nepriklausomybę ir laisvę, gyventi pagal savo sąžinę. 
Mes ir toliau nepripažįstame Vengrijos, Lenkijos, Rytinės Vo
kietijos, Čekoslovakijos, Rumunijos, Albanijos, Bulgarijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos bei kitų tautų pavergimo. Mūsų tikė
jimas yra nepalaužiamas, viltys didelės, kad jos vėl laisvai tvarkysis”.

Kuo paremtos šios viltys? Tik samprotavimu, kad šiais pa
vojingais laikais esama didelių progų įvykti netikėtiems pakiti
mams.

Kai tautos išprievartaujamo^, naikinamos, kai naujose kar
tose įdiegiamos komunistinės idėjos, ateina šioks respublikininkų 
nuraminimas: “Mums išpuola dideli uždaviniai, reikalaują dide
lių pastangų, nes laisvieji gali savo laisvę išsaugoti, jei sugeba 
istoriniuose posūkiuose parodyti išminties ir drąsos”.

Rinkiminiai žaidimai
Kiekvienuose rinkimuose daugiau žadama, negu ištęsėti 

manoma. Kiekvienos partijos rinkiminiuose apmatuose teturi 
vieną tikslą — pagauti balsuotojus į savąjį tinklą. Abiejų par
tijų apmatai, jei kam tinka vadinkite platforma, nors Lietuvo
je taip vadina didelį vežimą, nuostabiai santūrūs pavergtosioms 
tautoms. Abi partijos važiuoja tuščiu pavergtųjų laisvinimo ve
žimu. Mes kartais džiūgaujame, kai užtinkame Lietuvos vardą, 
tačiau vis dar nenorime susigyventi su mintim, kad po rinkimų 
labai retai laimėjusi partija nuvyksta į archyvus pažiūrėti, kas 
buvo prieš rinkimus žadėta.

JAV jau nuvokia pavojų, kurį anksčiau laikė neįmanomu. 
Sovietai stengiasi kuo veikiausiai virškinti tautas, kurias įmetė 
į jų nasrus. Laisvės gynimas buvo sėkmingas, iki buvo žaista 
kitų likimu. Ir svarbiausias klausimas: ar ši nelemtis neapspren
džia likimo JAV, kurios vis dar norėtų tikėti, kad audra jas ap
lenks, sudėjus daugelį aukų ant nelaisvės aukuro?

Gediminas Galva

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Respublikonų partijos prezidentinis ir viceprezid entinis kandidatai priima konvencijos delegacijos 
entuziastingus sveikinimus. (UPI)

i m ticd ^afandel

KRISTUS IR PAGONYS
ANTANAS JUŠKA

Pirmą žvilgsnį metus, atrodo, 
kad Jėzaus Kristaus misija ri
bojasi sava tauta, Izraeliu. Jis 
parenka dvylika apaštalų, kurie 
buvo kilę iš Judėjos ir Galilėjos, 
atstovaudami tiek pat žydų gi
minių. Viešpats juos paruošia. 
Pasak evangelisto Mato (Mt. 
10,5), mokinius Mokytojas siun 
čia ne pas pagonis, ne į Samari- 
jos miestus, o į Izraelio namus, 
dingusios avies ieškoti. Po Kris
taus mirties, Petras to įsakymo 
paveiktas, suabejoja, ar jis gali 
pagonį Kornelijų krikštyti. Ta
čiau, arčiau į Kristaus gyveni
mą įsiskaičius, aiškėja, kad Die
vo Sūnus pagonių neatmetė, 
jais rūpinosi, ką parodo trys 
stebuklai, padaryti jų naudai.

Aš neesu vertas

Romėnų garnizonas stovėjo 
Kapamaumo mieste. Centurijo- 
nas veikiausiai buvo to garnizo
no komendantas. Jis savo žinio
je bus turėjęs 100 kareivių. Jo 
ištikimas tarnas sunkiai susir
go. Centurijonas gimimu pago
nis, tačiau ilgesnį laiką išgyve
no Izraelyje. Jo širdyje būta 
sentimentalinės pagarbos žydų 
Dievui. Be abejo, jam buvo daug 
papasakota ir apie Jėzų Kristų, 
kuris save vadina Žmogaus Sū
numi, kitus moko, kitus gydo. 
Jis žinojo, kad tarp žydų ir pa
gonių yra didelė siena. Pirmie
ji antrųjų nekentė ir nekenčia. 
Tokios tai buvo priežastys, kad 
centurijonas pats neprašo, o 
siunčia senesnius žydus, kaip 
savo atstovus, kad šie melstų 
Viešpatį ateiti ir jo tarną pagy
dyti. Tam maldavimui Kristus 
pradžioje buvo abejingas. Evan
gelistas Lukas pažymi (Lk. 
7,4), kad po to, kada pasiunti
niai rimtai maldavo Viešpatį,

ALĖ RŪTA

€<

Jėzus su savais mokiniais pasu
ko centurijono namų pusėn. Šis, 
visa z tai nugirdęs, siunčia vėl 
pasiuntinį, kuris šeimininko var 
du pareiškia, kad jo ponas ne
sijaučia vertas priimti Mokyto
ją po savo stogu (Lk. 7,7). Šv. 
Augustinas toje vietoje pastebi 
— centurijos nesijautė, kad 
jis būtų Vertas įleisti Kristų pro 
savo duris, tačiau jis buvo ver
tas, kad tas pats Kristus įeitų 
į jo širdį. Jis Jėzaus valdžią su
lygina su savo autoritetu — 100 
kareivių jo žinioje, kuriems už
tenka paliepimo, perduoto per 
kitus, o viskas padaryta, atlik
ta... Jei Kristus daro stebuklus, 
kaip šis girdėjo, jis turi būti 
Dievas, aukščiausias Valdyto
jas, kurio ir angelai klauso. Vieš 
pats tokio galvojimo buvo su
jaudintas, kad aukščiausias pa
garbos pareiškimas ateina iš pa
gonio, esančio anapus Izraelio 
namų, gyvenančio misijų kraš
te. Jo tarnas buvo pagydytas, 
stebuklas atliktas nematant li
gonio, negirdint jo skausmų. 
Viešpats ir patį centurijoną pa
giria, pareikšdamas, kad tokio 
tikėjimo neradęs net Izraelyje 
(Lk. t,10.

Nemeskite duonos kiaulėms

Šventas Krizostomas, Seno ir 
Naujojo Įstatymo komentato
rius, aiškina, kad Kristus pagy
dė vienos moteriškės, ne žydės, 
dukterį, būdamas anapus Izrae
lio ribų. Manoma, kad šis ste
buklas įvyko kaimynystėje Ty
re ir Sidone. Moteriškė savo kil
me buvo syro - finikietė, nieko 
bendro neturinti su žydų krau
ju. Jos duktė buvo piktosios 
dvasios kankinama. Ji bus gir
dėjusi apie Kristų. Ji sekė Vieš
patį. Jos prašymas savą dukte

rį pagydyti buvo patvarus, nuo
latinis, veikiausiai surištas su 
giliu verksmu, su didžiu šauks
mu. Evangelistas Matas nuro
do, kad ir apaštalai ją užtarė 
pas Viešpatį. Jie tai darė ne iš 
pasigailėjimo, vien dėl įkyrumo, 
trokšdami ramybės, savanaudiš. 
kais motyvais. Jėzus Kristus 
nutarė išbandyti moteriškės ti
kėjimą. Jis jai taria šiurkščia 
pastaba — ar yra teisinga vai
kų duoną atiduoti šiunims? 
(Mt. 15,26). Žydai pagonių ne
kentė, juos šunimis laikė. Toks 
paniekinimas, atstūmimas, ku
rio iš Mokytojo nesitikėjo. Ta
čiau tas jos tobulo tikėjimo ne
sumažino. Moteriškė pareiškia, 
kad ir šunys maitinasi trupi
niais. kurie krinta nuo pono sta
lo (Mt. 15,27). Ji tuo norėjo pa
sakyti, kad ji irgi priklauso 
prie Viešpaties nSmų, nors ne
siskaito sąjungininkė, nors jos 
vieta yra kur kas žemesnė. Jos 
tikėjimas nustebino Kristų. Ir 
jai buvo suteikta, kas buvo pra
šyta. Kristus padarė stebuklą, 
kaip tas pats evangelistas pažy
mi (Mt. 15,28), vien dėl mote
riškės didelio tikėjimo. Ir šis 
pagydymas atliktas atstumoje, nematant ligonio.

Nekankink manęs

Manoma, kad šis stebuklas 
buvo padarytas Dekapolyje, pa
gonių regione. Gerasą, apie ku
rią evangelistas Lukas kalba, 
kai kas laiko buvusiu graikų 
miestu. Piktosios dvasios vieš
patija rytuose buvo seniai žino
ma, pripažįstama. Mūsų moder
nus žmogus apie tai nenori kal
bėti, ko daugiausiai velnias ir 
pageidauja, nes jis apie save 
gali kalbėti — aš esu, kuris ne
esu. Piktosios dvasios veikimas 
pasireikšdavo fizinėmis kančio
mis, kaip ir dideliu burnojimu 
prieš Dievą. Pirmieji du Vieš
patį garbina — neesu vertas, 
šunys irgi minta pono stalo 
trupiniais. Jie buvo gimimu pa
gonys. Sis trečiasis, jaunas žmo 
gus, buvo sąjungininkas, gimi
mu žydas, tačiau atpuolęg nuo 
savųjų, juos paniekinęs. Vei-
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MOTINOS RANKOS
ROMANAS

PAIEŠKOMAS GILAUS PROTO, 
KIETOS VALIOS ASMUO

IGNAS MEDŽIUKĄ S, Angeles, CaUf.,

Priešrinkiminės nuotaikos su
kelia įvairių ginčų, spėliojimų 

ir aiškinimų. Eilinis amerikie
tis, visa aistra sekąs beisbolo 
rungtynes ar arklių lenktynes, 
šiuo metu ima labiau domėtis 
ir poetiniais klausimais. Daug 
gyvumo sukelia konkuruojančių 
partijų konvencijos, rikiuojan
čios savo narius artėjančiai rin
kiminei kovai. Pasiekti laimė
jimui daug nulems pasirinktos 
politinės programos ir šauni 
asmenybė numatyto prezidento
vietai kandidato.

Puodas katilą vainoja...

Dar ne taip seniai Los Ange
les mieste buvo demokratų par
tijos konvencija, kurioje be 
nominuotų kandidatų į JAV 
vyriausybę, pasakyta eilė kal
bų, iškeliant nuopelnus siūlomų 
asmenų, neužmirštant pabrėžti, 
jog tik jie yra kvalifikuoti at
likti uždavinius, su kuriais 
šiandien susiduria Amerika. 
Buvo parodytas specialiai pa
ruoštas propagandinis filmas. 
Kalbų ir filmo pagrindinė idėja 
buvo apkaltinti dabartinę JAV 
vykdomąją valdžią visa eile 
punktų, kaip vienas žurnalistas 
komentuodamas išsireiškė už 
tas pačias ar panašias klaidas, 
kurias kadaise yra padarę de
mokratų žmonės, būdami aukš
čiausios valdžios viršūnėje.

Jei rooseveltinio laikotarpio 
Amerikos gyvenime negalime 
pamiršti dėl labai svarbaus įna
šo į Amerikos žmogaus socia
linio gyvenimo apsaugos sritį, 
pravedant puikius įstatymus, 
tai to meto užsienio politikos 
vairavimo negalima pamiršti, 
kaip vieno iš labiausiai liūdnų 
bei nevykusių, nes II Pasauli
niam kare JAV sudėtos kraujo 
aukos ir išleisti materialiniai 
ištekliai neatnešė pasiilgtos tai
kos, laisvės ir ramaus gyveni
mo. Priklu darosi prisiminus, 
kai milijonus išžudęs budelis 
buvo apibūdinamas kaip “old 
good Joe” Nepanaudojimas tin
kamu laiku JAV jėgos ir įta
kos tarptautiniam teisingumui 
įgyvendinti yra daugiau, nei 
trumparegystė. Ir todėl tebe- 
rūkstant pasaulinio karo nuodė
guliams, įsiliepsnojo nauji karo 
gaisrų židiniai, sukėlę naujų 
problemų ir pareikalavę bran
gių kraujo aukų.

Ir vėliau atėjusi į vyriausius į 
vykdomuosius organus respub
likonų partija su Eisenhoweriu
kiaušiai jam buvo pranešta apie 
Kristaus priartėjimą. Jo kančios 
darėsi dar didesnės. Jis tad, pa
sak evangelisto Luko (Lk. 8,28), 
ir šaukė: Jėzau, Sūnau Aukš
čiausio Dievo, kam maišaisi su 
manim, kodėl mane kankini? 
Kristus išvaro piktą dvasią iš 
jauno žmogaus, o minia ima bi
joti, meldžia Jį pasišalinti.

priešaky, prieš rinkimus išsi- 
garsinusi skambiomis deklaraci
jomis (pavergtųjų laisvinimas 
ir kt), užsienių politikoj pasi
reiškė tūpčiojimu ir neryžtingu
mu. Ypatingai prikištinas Veng
rijos sukilimo nepanaudojimas 
ir saldžios svajonės, sudėtos Į 
koegzistencijos viltis. Daug 
triukšmo sukėlęs lakūno Powers 
patekimas į sovietų rankas iš 
tiesų tėra mažas epizodas ilgoj 
komplikuotų šaltojo karo įvy
kių eigoj. Be reikalo kai kurie 
Amerikos poetikai, gerai nepa
žindami sovietų politinės psi
chologijos ar vadovaudamiesi 
sezoniniu rinkiminių metų įkar
ščiu, iš to norėjo padaryti ne
paprastos svarbos įvykį.

Kairiųjų liberalų svaičiojimai

Kairieji intelektualai liberalai 
savo autoritetu laiko Horwar- 
do profesorių Schlessinger, ku
ris skelbia teoriją, kad reguliuo
ti vartotojų pirkimo galiai vals
tybė turinti panaudoti pajamų 
mokesčio politiką. Dalinai pasi
sakoma ir dėl reklamos suvar
žymo. Tai jau platus žingsnis 
socializmo kryptim. Bet svar
biausia, kad tie žmonės blaško
si tarp kraštutinumų. KartaiB 
jie pagauti desperacijos šaukia, 
jog Amerika varžybose su so
vietais beveik visose srityse at
siliekanti. Kitą kartą jau užsi
miršę, ką buvo anksčiau pasa
kę, rodo didelį susirūpinimą, kad 
pas mus visur esama pertek
liaus...

Kai taip kalba eilinis žmogus, 
neanalizuodamas ekonominio gy 
venimo reiškinių, neturėdamas 
po ranka duomenų, paremtų 
kruopščia surinkta statistika, 
nereikia nė stebėtis, bet jei to
kios mintys skleidžiamos žmo
nių grupės, pasinešusios vado
vauti ekonominiam bei politi
niam gyvenimui, belieka remtis 
paprasta, bet sveika mūsų'liau
dies išmintim — iš didelio raš
to išėjo iš krašto.

B. N. Harlow, vienas iš prezi
dento Eisenhowerio patarėjų 
grupės, duoda tokį prilyginimą. 
Tarp kita ko, jis sako, jog no
rint pailiustruoti pasiektus šio 
meto sovietų ekonominės siste* 
mos laimėjimus, mes tarp kitų 
dalykų turėtume atsisakyti tri
jų penktadalių plieno gamybos, 
sunaikinti i 2 iš kiekvienų 3 hid
roelektrinių jėgainių, išsiversti 
su viena dešimtąja dabar suvar
tojamo kiekio natūralaus gazo 
(dujų); be to, turėtumėm su
naikinti 19 iš kiekvienų 20 au
tomobilių ir sunkvežinių, suga
dinti 9 iš kiekvienų 10 telefonų, 
sugriauti 7 iš kiekvienų 10 na
mų ir perkelti iš miestų ir pra
monės rajonų 60 milijonų žmo
nių į žemės ūkį. Jei tai būtų pa
daryta, Amerikos gyvenimo 
standartas prilygtų sovietiniam.

(Nukelta į 5 psl.)

Persekioja jėzuitusGautomis žiniomis iš Lietu
vos, keli kunigai jėzuitai Kulto 
valdybos atleisti iš klebonų pa 
reigų Ir pasiųsti į altarijas vien 
tuo pretekstu, kad jie jėzuitai.

Carai persekiojo jėzuitus; jų 
pėdomis seka ir bolševikai; šie 
pastarieji dar labiau kišasi į 
Bažnyčios administravimą ir 
faktiškai ateistinė Kulto val
dyba administruoja Bažnyčią, 
o ne vyskupai. Jei valstybė at
skirta nuo Bažnyčios, tad, lo
giškai galvojant, valstybė tu
rėtų kulto reikalus palikti Baž 
nyčiai — vyskupams, — bet, 
deja, komunistų vyriausybė

brutališkai kišasi į vyskupų 
kompetenciją ir terorizuoja 
vyskupus. Bolševikų Kulto vai 
dyba — tai antikristinės politi
kos vykdomasis organas.

Parama kariuomenei
Senovėje Lietuvoje valstybi

niai ir drvasininkų dvarai 'buvo 
įpareigoti duoti maisto ir pa
šaro stovyklaujančiai kariuo
menei. Tos prievolės buvo la
bai žiūrima ypač žiemos metu. 
Prievolė turėjo hibema vardą.

1649 m. ji pakeista piniginiu 
mokesčiu, kurio vardas išliko 
tas pats.

Tęsinys
Dar motina iš namų nebuvo išlydėta, jau Pilypas 

tėvą kamantinėjo, ieškojo, krapštė visus kampus, ant 
lubų spalius kylojo, visas palėpes išlandžiojo. Nieko 
nerado.

Sukalė mažą karstelį, 
suvarstė motinos širdį.

— Tai, tėveli, pabūsi? — klausė dar Emilija Pet- 
ronį, lyg netikėdama savo laime.

— Pabūsiu.
— Matai, Klemensas kur nusisuktų, užmirštų gy

vulius. Tamsta kad ir nieko nedirbsi, nors tik pri
žiūrėk.

Kalbėjo Petronienė ir mintyse džiaugėsi: jie abu 
vienas kitą prižiūrės. Petronis negalės žydo į namus 
pasikviesti, negalės ir ką išnešti, nes pusbernis ma
tytų, pasakytų jai. Petronis Emilijos ne tiek bijojo, 
kiek varžėsi. Jos privengė labiau, negu privengdavo!

žmonos. O Klemensas negalės valkiotis po kaimą arba 
į namus atsikviesti, nes privengs senojo šeimininko.

Emilija puošėsi pati: rengė, dabino vaikus. Seniai 
bebuvo tėviškėj, dar seniau — atlaiduose. Ir motutės 
kapą vos vieną kartą tėra aplankiusi, nors meldžiasi 
už ją kasdien.

— Pas senelį važiuosim? Į Akstinus? Ar senelis 
saldainių duos? Kodėl tavo senelis neturi senelės? 
Mama, sakyk! — klausinėjo prisispyręs Petriukas.

— Senelį, senelį... — džiaugėsi ir Juzytė.
Motina supo mažiausiąją, dėjo į krepšį vystyklus, 

kepurytę; dėjo ragaišio kepaliuką: nuvažiuoti be jokių 
lauktuvių tėveliui — nepriderėtų. Atsakinėjo ir neatsa
kinėjo į klausimus. Jos pačios širdis buvo artipilnė 
džiaugsmingų prisiminimų iš tėviškės laikų ir drauge 
skausmingų gyvenimo dovanų. Jog mintys plazdėjo, 
lyg pabaidyti paukščiai. Daug tenai pamatys mielų 
vietelių, šilima užplūs krūtinę; bet ir ašaros nuplaus 
akis, nes nebegrįžtamai iš ten išeita, neg nebėra motu
tės, ir Alfonsas išklydęs, ir draugės išaibarsčiusios po 
apylinkę, ištekėjusios, savais vargais atsitvėrusios.

Važiavo ji iš vakaro. Namuose visa sutvarkė. 
Tuos dalykus, kurie būtų nemaža tėveliui pagunda pas 
žydą nulėkti, sudėjo į gilesnę, seneliui dar nežinomą, 
vietą. Nerakino, tik suslapstė. Kiaulėms ėdalo parūpi
no porai dienų. Klemensas prie moteriškų darbų ne
įpratęs. Kad neliptų ant sienų alkanos deglosios, kad 
nežviegtų iki neapsiklausymo kaimynams. Kad niekas 
negalėtų pasakyti:

— Va, Petronienė po atlaidus važinėja, tvarkos

namie nežiūri.
Vaikai krykštavo, šokinėjo vežime, atsidžiaugti 

negalėjo, kad pas senelį važiuoja. O Emilija vėl beveik 
jų klausimų negirdėjo. Suko botagą vežimo šone ir 
patyliukais dainavo.

— Kur tas šaltinėlis, kur aš jauna gėriau, 
kur tas mano bernužėlis, kurį aš mylėjau t

Balta skarelė, surišta užpakaly, ją darė jaunesnę. 
Prapuolusį veido skaistumą atpildė susmulkėjimas Ir 
bruožų išsiryškinimas. Buvo balta, lyg saulės nema- 
žiusi panaitė, buvo liesesnių Ir blyškesnių lūpų, akių 
pilkuma didesnė ir gilesnė, nosis — nebe aukštyn ries
ta, o tiesi įr ilgoka, žandikauliai ir smakras kampuoti, 
kaiklas ilgesnis; kūną ji turėjo popilnį, nes tebemaltino 
krūtine Barbutę. Vilkėjo balta bliuzele ir juodo mi
lelio sijonu. Akys, bėgdamos per pravažiuojamą pa
griovio žolę, plėtėsi į dideles, susimąsčiusias. Ar Emi
lija gyveno dabar dainos žodžiuose? Sunku jai būtų 
buvę pačiai pasakyti. Viskas tilpo tose didelėse akyse, 
viskas grimzdo mintyse, popiečio saulei pečius glostant 
ir vaikams prie šono čiauškant. Gera jai buvo, kad va
žiuoja viena, kad nereikia su vyru prie ūkio reikalus 
kalbėtis ir bartis. Gera buvo nors trumpai laisvę jaus
ti. Arkliukas trepeno, valkai klausinėjo daugybę neat
sakomų klausimų. Ji tik sumurmėdavo:

— Na! Na, bėriuk! — arkliui. Ir:
Bus daugiau



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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SeStadleflis, 1960 ra. liepos 30

Chicagoj helikopteris nukrito j kapines. Katastrofoje žuvo 12 
asmenų. Čia matyti helikopterio laužas prie pat kapų paminklo. 
Helikopteris kursavo tarp dviejų Chicagos aerodromų. (UPI)

Home Arts for ’60

•7^^—/(L

Home Arta for '(10 — knygoje ra
site vertingų pamokymų (anglų kal
ba) apie siuvimų bet rankdai bius ir 
pasirinkimų gražių pavyzdžių.

Kaina 50c.
DRAUGAS PATTKRN DEPT. 

4*45 West SSrd Street 
CKlcago 2*. Illinois

Greitesniam pristatymui pridėkite 
dar 10c persiuntimui — first cinas

Versatile Culottes

M1SCELLANEOUS

HEATIMG SERVICES
Nemokamas apskaičiavimas 

Geriausių žinomų firmų I.ENN0X. 
T1MKEN, WEIL-McLain. REPUB- 
LIC, KEWANEE pečiai, oro vėsin
tuvai (alr condltlonlng) visokių dy
džių. Inai oliuojame karėto vandens, 
garo Ir Šilto oro sistemas. Taip pa' 
pakeičiame visas 1 gazą arba alyvą 
dabartiniuose Jūsų namuose ir ) sta 
tomus naujus.

Visų rūšių skardos darbai.
DARBAS GARANTUOTAS

Saukite 24 vai.
Tel. CLearwafer 7-6675

KAZYS ČESNAUSKAS
6801 So. Talman Avė.

CHICAGO 29, ILL.
HE 6 2812 ir OI 8-4988

• Generalinis kontratorlus 
naujų namų statybai, Įvai
riems remontams ir namų per
tvarkymams e Turime dideli 
patyrimą namų statyboje a 
Patys atliekame cemento Ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
____ REAL ESTATE

MARQUETTK PARK.
.Mūr. S po K k. labai geras 62R.#nn 
Mūr. 4 apt . $3<(0 pajam, mėn Ir
butas sav. 181,600.
Milr. 1*2 apt. 613,000 met. įnešti 
615,000 8av. diidH paskolas I* 6H%.

HKIGHTON BARK.
.M d r. 2 po 6 k. Gazo šlld. l-otas
27 U p Gar 620.600
Mūr. 2 po « k. Centr. šlld. Gar.
Pigiai.
Meti. 2 butų puikiam stovv $l«.9bn 

Prieš pirkdami namus būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER A VE. LA 3-3384

ARTI 6Srd & SACRAMENTO
4 kamb. mūr. rezidencija, ge

ram stovy. 2 mieg. k., gazu apšild. 
ir keramikos plytelių vonia. Arti 
bažnyčių, mokyklų ir Marųuette 
Parko Mažiau $14,000. PR 8-5586 
arba CE 8 3223. I

3-jų mieg. kamb. mūr. “ranch“ 
namas. Miesto vanduo ir kanali
zacija. Daug priedų. Kaina $17,300 
GA 8-4742. 

Brighton Parke skubiam parda
vimui mūrinis 2-jų butų po 4 Vi 
kamb. namas. Naujas 2-jų maš. 
garažas. Alumin. langai ir virtu
vėje plytelės. Namas labai geram 
stovy. Skambinti. Sav. VIrginia 

j 7-6081.__________________________

Marųuette Parke savininkas par
duoda mūr. 3-jų mieg. bungalow. 
Geram stovy. V/2 vonios. Įrengtas 
kambarys apačioje. 2 maš. gara
žas. $18,000. PRospect 6-8227.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 2 iki 5 vai. 6 kamb. namas. 
Gazu, karėtu oru apšild. Garažas. 
7148 S. Claremont, $17,000.

RA 8-1866

Privatus asmuo parduoda 6 k. 
pajamų apmūrintą (brick siding) 
namą (bungalow) su 2 kamba- 

' riais ir plytel. vonia pastogėj. 
Prieinama kaina. OL 2-4284.

Cicero. Atdaras apžiūrėjimui 
sekm. nuo 9 iki 1 p. p. 2807 So. 
58th Court. 4 kamb. med. namas. 
Geram stovy. Plytelių vonia. Spin-

' telės virtuvėj.

RE 41. ESTATE

BRIGHTON PA lt K: Mūr. 2 po 4
kb., guzu šildomus. 8t3.o"<>.

Mūr. naujus 51* kb.. matas Įmok. 
61 #.5(10.

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

.Mūr. 3 bt. po 4 kb., geras na
mas. 626,50(1. t

Mūr. 2 bt. po 5 kb. (3 mieg.). 
620.500.

Valgykla su didele klljentūra.— 
65,000. —

Guge Parke: mūr. 2 po 5 kb. Ir t 
šlld. kb. porčlujc, & 6125, paj. j
mėn. Ir savin, butas.

Mūr. 4 kb. centr. guzu šlld., 30 
p. lotas. 611.000.

Mūr. bung. 3 mt.. 5 'kb. Ir 2 kli. 
rūsyje, gražini įrengtas. 621,500.i

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

Marųuette Parke: Mūr. 3 bt.: 6 
— 4 ir 2 Ub., centr. Šildymus,
gružus butai

Mūr. 12 butų, savininkas duos 
paskalų.

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

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2890

REAL ESTATE

REAL ESTATE BUILD1NG t REMODEL1NG

REAL ESTATE
Paskolos Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSTŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS.
Namų PRospect 8-2071

Mūrinis pajamų bung. — 6 kamb. 
sav. Ir 75 dol. nuomos. įrengtas rū
sys, Gage p. 620,500.

Mūrinis 3 mieg. arti mūsų įstai
gos. visai nąujas. 61 #.#00.

Mūrinis 2x5 Marųuette p. $22,000.
Mūrinis II kamb. Gage p. 617,500.
Mūrinis 7 kamb. M. p. 615,800
Mūrinis 3x5 Brighton p. $29,500.
Mūrinis II motų Gage p. $17,500.
Medinis 5 kamb. M p. $12,800.
Mistinis <1 kamb. M. p. $13,500.
Medinis 2x4 k. M. p. $20,000.
Medinis <1 kamb., Gage p. $13,600.
Mūrinis 2x4. Gage p. $28.900. ..

' Mūrinis 2x5, Gage p. $29,500.
Mūrinis beveik naujas, 2x6, atski

ri šild. gazu. $42.800.
Medinis 1)4 aukšto (6 Ir 8 vir

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

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

gos, 30 p. lotas, $17.900.
Medinis 5 kamb. ir ekstra 26 p. 

lotas. G. Parke, 613,000.
Mūrinis 7 kamb., naujas šlld. ga

zu. arti mūsų. 620,000.
Pajamų mūrinis bung. — 6100, 

plūs sav. butas, 622.000.
Mūrinis 12 apartmentų labai gra

žus namas, metinių pajamų virš 
613,000, 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 & ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street 
WAlbrook B-6080 
Vak PR 8-857*

Trečiadieniais uždaryta

l*/a aukštu pajamų mūr. — 5 
ir 3 kamb. Alyva karštu vand. 
šildymas. Garažas. $136 mėn. pa
jamų ir sa.v. butas. Arti 55-os ir 
Sawyer. Tik $25,250.

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

l>2 aukšto pajamų mūr., 8 me
tų senumo. 5 ir 3 kamb. Mūr. ga
ražas. Vandens apsėmimo kontro
lė. Tuoj pat galima užimti. Arti 
67-os ir S. Pulaski Rd. {mokėjimas 
$6.000.

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

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

1 */a 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. į

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATJ}

General Insurance. Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2288

Pulkus mūrinis ant plataus akly- J
po 2 po 6 kamb.. 2 maš. garažas.
Tik 626.600.

Brighton l’urfce: Mūr. ž po 5
kamb. Centr. šild., 2 maš. gar. Arti . 
susisiek. ir mokyk. 626,000.

Medinis, 8 butai, 6—6—6 kamb. Į 
Geros pajamos. 616.000

.Marųiiette Parke: Mūr. A knmh.
(3 tnD g ) bungalovv. Platus sklypas, 
erdvus kamb. 618,600.

Netoli Ubiuagon 24)4 akro |
su trobtolals. 67,800

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Maplowood Avė.
CL 4-7450; Rea. YA 7-2046

SHUKIS REALTY
6433 S. Pulaski St.

Tel. LUdIow 5-5900

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas:
PRospect 8-2018 

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chieago 86, Illinois

-ZSS'FLSS

Parduoti, pirkti ar Išmainyti na
mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose

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

Kreipkitės J mūsų raštine, kur 
gausite geriausią patarnavimą

WtTM TMf NtW

PHOTO-GUIDE

1495
10-20

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI

Į TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ

BELL-V ARPAS Keal Estais
6455 S. Kedzie — PRospect 8-2233

Išnuom. 5 kamb. apšildomas 
i butas. Suaugusiems.

TOunhall 3-4431

Išnuom. kamb. vyrui, su atskirti 
įėjimu ir visais kitais patogumais.
7143 S. Talman, Tel. GR 6-3069

Nebrangiai išnuom. mieg. kam
barys rimtam asmen. prie pavien. 
asmens. 2915 S. Emeralil, 1-as 
aukšt.____________________________

Išnuom. 3 kamb. butas. Centr. 
šildymas. 2458 Mest 45th Place. 
LAfayette 3-0876.

Išnuom. kambarys. Valgis ga
minamas arba pačiam pasigamin
ti. 4602 S. Rockwell, 2-as aukštas; 
durys iš priekio.

Butas 4 kambarių su šiluma,' 
be baldų, pirmam aukšte. Be gy
vulių. Telef. CL 4-8779.
— ■ ---------— -- ■ ......... I

Išnuom. kambarys 1-me aukš
te, dirbančiam asmeniui.

CUffside 1-3994

DĖMESIO! Namų pirkėjai 
bei pardavėjai visada nau
dojasi mūsų sąžiningu pa
tarnavimu.

TALMAN REALTY
CORPORATION
2625 W. 7lst Street

Chieago 29, III - RE 7-9400

CICERO ir WEST SIDE
Tel. CR 7-7373

6 kamb. mūr. bungalow, 3 mieg. 
kamb. Gazu apšild. 2 auto. gara
žas. Prieinama kaina. Uždaras 
porčius. PRospect 8-2591.

Išnuomojamas 2 kambarių bu
telis su baldais. 66 ir Mozart St. 
Skambinti po 5 vai. vak. ,

PRospect 6-1985 j

6655 S. MOZART ST. išnuom. i 
krautuvei patalpa. Vieta tinka | 
bet kokiam bizniui. WAlbrook 
5-9890. _______ _____________

6655 S. MOZART ST.
| išnuom. krautuvei patalpa. Vie- i 
ta tinka bet kokiam bizniui. 
WAIbrook ft-MM.

Archer-Califomia. 2 3 dirban
tiem gražus 5 kamb, butas, oru1 
šildomas, su baldais ar be. Norint 
galima anglišką beismentą, 4 
kamb. HE 3-3649.

Patogūs vasarinis rūbas.

No. 1405 su PHOTO-OUIDE Ins
trukcijom (anglų kalboj), popierinę 
iškarpą galite gauti šių dydžių — 
Hizes: 10, 12, 14, IR, 18, 2(1.

Per krūtinę 3 1 iki 44). Hlze 12 
(dydžiui) per krūtinę 32, reikia 
4 5/8 jardo 35-eollų medžiagos.

Siųskite 35c kartu au užsakymu. 
Pažymėkite kokio dydžio.

LUOAB PATTKRN DEPT.

Savininkas parduoda 4 kamb. 
mūr. namą. Plytelių virtuvė. Gazu 
apšild. Apžiūrėti galima po 2 vėl.

Savininkas, Cicero — Parkholme, 
parduoda mūrinį namą — 2 po 6 
kamb. ir 4 kamb. OLympic 2-9589

PARDUODAMAS PALIKIMAS
Mūrinis, 2 butai po 5 kamb., ant 

V/2 sklypo. Labai pigiai.
STainley 8-7196

Išnuom. butas papiginta kaina. 
Reikalinga padėti prie namo.

FKontfer 6-1153

Mar»|u<“tte Parke. 4 butų mūro 
apartmentlnlH. Dideli, šviesūs kam
bariai. Nauji plasterial. Naujas šil
dymas alyva. 2 auto. garažas. Apie 
65,(1(10 pajamų per metus. Kaina 
$38,9(10. Teirautis RE 7-2874, arba 
58 18 S. Kedzle Avė.

GERAS INVE6TMENTAS
Parduodamas didelis mūrinis 

namas ant 3 lotų (75x125). Tile 
sienos ir lubos (porcelano plytų). 
Tai buvusia Juciaus valgyklos na
mas, dabar yra didelė rakandų 
krautuvė, kurt turi kitą biznio 
vietą. Agentai gaus pilną-komisą. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės į Bud riko krantnvę, 3241 Ho. 
Halsted St. Telef. VIctory 2-9542

Mnrųoctte Parke, našlė turi pnr- 
duotl 2-Jų butų pilnai modernišką 
mūr. nuosavybę. Tile "onlos, kabt- 
netlnšs virtuvas, centr. šlld. alyva. 
Iailiai švarus ir tvarkingus. 2 au
to. gurama* $28,51(0. Kreiptis HE 
7- 2868, arba 584* So. K<Slzle Avė.

MARQUETTK PARKO CENTRE
Skubiam pardavimui gražus mūr.

2x6, dideli kamb., išgražintas rūsys, 
šildymas alyva, 2 auto mūro garažas. 
Prašoma 830.300.

Pajamų mūr. 8 kamb. Ir porėtas.
5 mi'gami. Naujas šildymas alyva.
2 auto garažas. $19,500.

7 kamb. apynuujis mūr., 2 auto 
garažas. 40 pėdų sklypas. $22,600.

Visai naujas mūr., arti lietuviškos 
mokyklos. 3 miegam. Iškelti vumz- 
džiaL Šildymas gazu.

<1 kambarių namas Ir geras gara
žas. Arti mokyklos. $14,500.

Arti lietuviškos mokyklon. Gražus
6 kamb. mūrinis. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. 622,200.

3 butai ir biznis. Mūr. namas, 
šviesūs dideli butai, 2 auto garažas. 
646.000.

Naujas, 2 po 5>4 mūr. po 11) vo
nios kiekviename bute Atskiri šil
dymai gazu. Rimtas Daslūlyinas.

Gražus 1 )į aukšto mūras. 6 Ir 
4 % kamb. butai. 40 pėdų sklypas, 
šalia mūro garažas. 629.300.

Senutė parduoda gerą Ir pelnin
gą namą. 14 kamb., 3 vonios. Centr. 
gazu šild., 2 garažai, platus sklypas, 
geležinė tvora, visi valdai — už 
625,000.

KITUR: 5 butai Ir krautuvė. 
Pelningas mūr. namas. 616,900.

Rrigliton Parke. Modern. (rengtas 
3-jų butų mūr. 2 auto. mūr. gara
žas. 628,000

Pelningas restoranas. Didelės pa
talpos. Gerai Įrengta vieta, 5 metų 
“lease”. Arti Callfornla Ir Archer. 
Tik 62,300

Taverna Ir pulkus didelis butas. 
Gražus mūro namas. Geri įrengi
mai. šalia aptvertas platus sklypas.
Tik 623.000.

Ileverly Hllls. Puikus 5 kamb. mū
rinis. Platus sklypas. Guzu šildymas. 
Maži taksai. 625.000.

S-Jų butų mūrinis. Moderniai 
Įrengtas namas. 2 po 6 kamb. Ir 0 
kamb. butas. Atskiri gazu šildymai. 
Galite siūlyti 619.800.

Žaliajam priemiesty. 6 m. namas.
3 erdvūs mieg. Didžiulis nailonas. 
Modern. virtuvė. Sausas belsmentas. 
Platus lotas. Prašo $15,600.

K. VALGIS REAL ESTATE
2655 Wcst 69th Street 

RE 7-7200 arba. RE 7-8534

MARQUETTE PARKE 6 metų 
2x4 )4 mūras. 2 auto rnūr. garažas. 
Kaina 641,000.00.
MAKQUKTTF. PARKE 2x5)4 mū
ras, autom, alyvos šiluma. Plytelių 
sienos virtuvėje Ir toalete. Garažas, 
jčaina 629,300.00.
Mari|iietic Parke 10 metų mūras, 2 
butai po 5 k-a h.. 2 auto garažas,
daug modernių įrengimų. Kaina
$41,500.00.

Dėl llyjbs turi skublat parduoti 2 
metų 5)4 kamb. mūrinį bung., pir
mas geras pasiūlymas užtikrins šj 
pirklnj. Daug priedų.

5817 8. Kcnneth 1)4 aukšto nau
jas mūras. Visi modernišklausl Įren
gimai. Vienas butas 4 H kam. neša 
$125.00 nuomos. Antras butas — 
5)4 kamb. 3 mieg. Laukiam rimto ! 
pasiūlymo.

I vakarus nuo Maruuette Parko 
1 )4 aukšto 7 metų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik 628.000.00.

I vakarui nuo Marąuette Parko 
nepaprastai gražus Ir geras biznis. 
Metinė apyvarta virš 680.000.00 
gryno pelno virš 630,000.00. Reikta 
suaugusios šeimos šj blznj gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2602.

tlrlgliton Parke. Puiki taverna su 
sale. 7 kamb. butas ir šalta 50 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rimtam pirkėjui labai prleinamom
sąlygom.

MARŲI ETTE PARKE 6 butų 
mūras. Namas neša geras pajamas. 
Laukiam pasiūlymo.

MAItQUU7TTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. Lauktum pasiūlymo.

Gage parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A- J. GRIGAS
REAL ESTATE — INSURANCE — 

NOTARY PUBLIC 
2501 SBfh Kt- Chieago. III.

Visi telefonai HFmlock S-3500

LABAI ŠVIESUS
2 butai po 4 kamb. Brighton Pk. 

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

VAISIŲ FARMA
74 akrai, Michigan, tik )4 mylios 

nuo ežero. 8 kamb. gyv. namas ir 4 
kamb. išnuomavimui. Vištidė. Visi 
moderniški vaisių farmal reikalingi 
įrenginiai. Metinių pajamų apie 
$12,000, Įmokėti $8,000.

GALIMA MAINYTI
Visai naujas mūr. Marųuette Pk., 

prie pat parko ir mokyklos. 2x5)4.
1)4 AUKOTO tiru. — 823,500
Netoli Marquette Pk. kolonijos: 

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

GRAŽIAI UŽLAIKOMAS
5 didelių kamb. ndūr. bungalovv 

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

200 AKRŲ TRIS WISCONSINE
286 myl. nuo Čikagos 5 kamb. 

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

dirbama. Kiekvieną savaltgal) gali
ma apžiūrėti — būsite nuvežti. Tl:k
$12,800.

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

mainyti.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Irt Street
TeL WAIbroob 8-4011

,, VIKOO“ Heating Co,
įrengia naujus Ir perstata se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “converslon burners”, 
vandens “boilers”, vand( ns nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ., Chl- 
vago. 111. VI 7-3447 — I). Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
— V. Štuopys.

sįliilililiiiilliiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiir
1L. STAŠAITIS & Co !
| GENERAL CONTRACTOES |
3 Statome gyv. namus Ir Įvairius 5 
Spastatus. Tam reikalui turtine “ 
—puikių sklypų.Z Atliekame namų 
gbet atnaujinimus.
= Administruojame namus Ir nuo- = 
Zsavybes. Kreiptis 6-8 vai. vakaro, ~

2456 WEST 69th STREET 1
5 Tel.: ĮSTAIGOS WA 5-«730 2

NAMŲ IN 8-8z08 =
Slllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

p*taliymui s

ŠILDYMAS
A. Staųčiaimkas instuliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street

p. p. 5286 S. Hacrampnto Avė.

d e m e s i o i

4545 W(M SSrd
Cbloaco »•. Illinois

Greitesniam pristatymui pridekite 
dar po 10c ui kl«'krieną iškarpą per
siuntimui — first ciaaa

trinkite tlicn. Dranjfo!

PELNINGAI INVESTUOSITE 
l*fNIGUH

nusipirkdami netoli Cbleaąos (Trą
šiuose Lemunto apyllnkšse, ąžuolais 
apaugus) sklypą ar didesni žemfls 
plotą. Kai kurie iš Jų yra au tvenki
niais. Teirautis —

UIxarwator 7-7888

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

SOUTH SUBURBAN
REAI.TV & Bi lI.HI ItS. INC. 

GENERAL CDNTK A4TORK,

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

CHICAGO 20, ILL.

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

(Gutters & Dotvnspoiits)

DEDAME VARIO — ’-COPPER- 
AI.LOY” METALO RINA8 Ir VAND. 
nutEkamuosiuh VAMZDŽIUS už 
tokią pat kalną, kaip Ir "galvanl- 
zed”. Jų niekad nereikia dažyti ir 
Jie ištveria neribotą laiką.

VISOKIUS STOGUS taleome Ir 
atremontuojame Garantuojami 8 
metama.

DUMTRAUKIU8 IR ‘‘BMOKE- 
STA CK R" išvalome, atremontuoja
me ir atliekame “tuokpolnting",

NAMŲ RINAS IŠVALOME Ir pa- 
taleome, lšamaliname Iš vidaus Ir 
nudažome. Bus kaip naujoa.

Mūsų firma yra dldžlnusla IloJ 
erlty, atliekame darbą kuo gerlau- 
eial už žemlauaiaa kaina* visame 
mieste, Visas mūsų darbas garan
tuojamas. Esame pilnai apsldraudę. 
Kreiptis galima dieną ar naktį Ir 
sekmadieniais. Telefonai —

LAwndale 1-8047 arba 
ROckwell 8-8778

Mielai J urna patarnausime

Pirkit Apsaugos Komis'
Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ŠIMKŲ TIK UŽEIK.
JEI U2EITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAIČIUOS 
JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI, PIGIAI PASTATYS.

V. Š I M K’U S
2618 W. IbtStaet. Tel. PR M2M l» TE 94UI

PASKUTINE PROGA!
Netoli Marųnetto Psrko pardno- 

d&mi S-jų miegamų mūr. 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 & WHIPPLE ST.

Atdara apžlūrėjhaui sekmad. nuo 
1 Iki ū v. v.

F. PETRAUSKAS CO., Builders 
PRospect 8-8792

PARDAVIMUI
» kamb. namas, arti 63rd ir Pu- 

lask). Kezldt-ncija arba išnuom., 
ekstra sklypas. Gazu apšild. Nuo sie
nos Iki s. kilimai, 2 pilnos plytelių 
vonios, plyt. virtuvė, spintelės. Arti 
2 mokyk. Sav.

REpubllc 5-1995

CICERO. Čia specialus barge- 1 
nas. Mūrinis 2-jų butų namas, 4 ; 
ir 5 kamb. Centr. apšild. 2 auto. 
garažas. Arti Westem Electric. 
Mokesčiai /150. Pilna kaina 
$14,000; įmokėti $4,000. SVOBO- 
DA. 6013 Cenmak Rd. BIshop I 
2-2162.____________________________ |

2-jų butų mūrinis — 5 ir 4l/2 
kamb., ekstra dideli. Pilnas įreng
tas rūsys, iškelti vamzdžiai; “fiber 
glass” porčiai. Alumin. žiem. lan
gai ir sieteliai. 2 auto. garažas. 
42 ped. sklypas. Apylinkėje 55th 
ir Crawford Avė. LU 5-9822.

CICERO. Geroj lietuvių apgy- 
ventoj vietoje, mūrinis 2-jų butų 
po 4 kamb. Naujas boileris, alyva 
apšild. Apylinkėje 52nd ir 30th 
St. $19,500; įmokėti $4,500. SVO- 
BODA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.

De hixe 3-jų mieg. k. namas. 
Keramikos plytelių vonia. 2ie.m. 
durys, langai ir sieteliai. Galimy
bė įrengti vonią rūsy. Daug prie
dų. Arti mokyk, ir susisiekimo. 
4754 S. Solhi Avė. Apžiūrėti šešt. 
ir sekmad.

$8,900 PILNA KAINA už 2-jų 
butų namą. Vi mūr. 4 ir 3 kamb. 
Apylinkėje 25th ir Spaulding. 
Įmokėti $2.500. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

Savininkas parduoda 6 kamb. 
bungalow, arti 59th Ir Albany. 
Karštu vand.-gazu apšild. Geras 
suRiniekkmas. HEmleett 4-5577.

GRAŽUS modern. “octagon j 
front”, 3-jų butų bungalovv 2 po 
6 kamb. ir 3 kamb. Karštu vand. 
apšild. 2 auto; .mūr. garažas. Pa
jamų $380 per mėn. $33,000; įmo
kėti $9.000. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038,

Skflhkiles “Draike”

Tel. GRovehill 6-7875

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI.

2481 So. Kedzie Avenue
Chieago 23, UI.

LA 8-6622, Res. OL 6-0412

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam”, ne- 

senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street
Chieago, Illinois ,

Tel. — ST 3-2150

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OI 
TIKSLAMS SKIRTUS PA8TATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAOAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
•380 S. ALBANY AVĖ. CNICASO

Apsimoka skelbtis “DRAUGE* 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis Gi skelbimų kainos

prieinamo*.
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DR. JUOZĄ TREČIOKĄ PALAIDOJUS
KR. V. TAURAS

Liepos 17 d. po sunkios Ji- 
gos mirė dr. Juozas Trečiokas, 
buvęs Karo Ligoninės odos ir 
Veneros ligų skyri»U3 vyr. or
dinatorius bei ivienas iš Kauno 
Ligonių Kasų medicinos sky
riaus darbuotojų, organizato
rių.

Mokslo siekiant
Velionis gimė 1898 m. balan

džio 1 d. Svėdasų parapijoje, 
ūkininko šeimoje. Pradinį mok 
slą gavo namuose, gimnaziją 
baigė Rygoje, medicinos moks
lus ėjo Maskvoje. Dėl prasidė- 
jusios Rusijos revoliucijos ir 
kitų neramumų, velionis neuž
baigęs medicinos valstybinių 
egzaminų, 1919 m. sugrįžo į 
Lietuvą, kur įsijungė į Lietu
vos kariuomenę, dalyvaudamas 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vose.

Toms kovoms pasibaigus, 
jam buvo leista pasiruošti val
stybiniams egzaminam?, ku
riuos išlaikė 1923 metais, įgy
damas medicinos gydytojo dip
lomą.

Lietuvos Karo Sanitarinėje 
tarnyboje

Baigęs Karo Mokyklą ir išė
jęs karo sanitarinį paruošimą, 
tapo įjungtas į Lietuvos Ka
riuomenės Sanitarinę tarnybą.

Dirbo karo aviacijoj, kavale
rijos ir artilerijos pulkuose, ei 
damas vyr. sanitarijos karinin
ko pareigas.

1927 metais buvo perkeltas 
Karo Ligoninėn, kur dirbo iki 
1940 m.

Pradėjo dirbti chirurgijos ir 
akių ligų skyriuos. 1929 me
tais buvo komandiruotas Pary
žiun tobulintis urologijos ir Ve
neros ligų srityje. Ten teko 
dirbti Neckerio, St. • Louis kli
nikose ir Val-de-Grace Pary
žiaus karo ligoninėje.

Sugrįžęs iš komandiruotės 
buvo paskirtas Karo Ligonė- 
nės odos ir Veneros ligų sky
riaus vyr. ordinatoiiaus parei
goms eiti, kur dirbo iki Sovie
tai okupavo Lietuvą. Nežiūrint 
didelių trukdymų ir net grasi
nimų areštu, pagaliau jam pa- 

S vyko iš kariuomenės pasiliuo- 
suoti ir pereiti dirbti į Sveika
tos Ministerijos Medicinos sky
rių.
Gydytojo ir visuomenininko 

veikla

Nuo 1928 m. iki 1944 metų 
rudens dr. J. Trečiokas be sa
vo tiesioginių pareigų vertėsi 
ir privačia praktika Kaune. Ku 
riantis Kauno Ligonių Kasoms 
buvo vienas iš pirmųjų medici
nos skyriaus darbuotojų bei or 
ganizatorių. Kaip odos ir Vene
roj Ilgų specialistui jam teko čia 
darbuotis ir net kariais vado
vauti medicinos skyriui.

1939 m. perimant Vilniaus 
Universiteto klinikas, gavo pa- 
skyrimą perimti odos ir Vene
ros ligų klinikas ir jas perorga 
nizuoti į Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Ligoninės skyrių.

Vokiečių okupacijos laikais 
jam buvo pavesta įrengti Kau
ne ligoninę sergantiems odos 
ir Veneros ligomis. Vėliau šiai 
ligoninei jam teko ir vado
vauti.

Lygiagrečiai su savo tiesio
ginėm pareigom dr. Trečiokas 
dirbo ir visuomeninį darbą. 
Nuo 1932 metų aktyviai reiš
kėsi kaipo Gydytojų Korp. 
“Fratemitas Lithuanica” na
rys. Gan ilgą laiką jam teko 
skaityti paskaitas apie odos ir 
Veneros ligas Kauno valstybi
niam radiofone. Be to jis Skai
tė ir savo specialybės paskai
tas kariuomenei ir visuomeni
nėms organizacijoms. Jis pali
ko žymius pėdsakus Lietuvos 
'visuomeninio bei sveikatingu
mo darbo bare.

Lietuvybės puoselėtojas

Būdamas kilnios ir romanti
škos sielos asmenybė, 1927 m. 
vedė mums visiems gerai žino
mą Liet. Operos solistę Xlodi- 
ją Dičiūtę, Jų sūnus Leopoldas 
tapo išauklėtas lietuviškoj dva- 
sioj ir būdamas Amerikoj vedė 
lietuvaitę Nijolę Veldžiūtę. A. 
a. Juozas rūpinosi sūnaus ne 
tik lietuvišku auklėjimu, bet ir 
jo išmokslinimu.

Šiandien tikrai jis gali tuo 
didžiuotis, nes jų sūnus jau 
skaito anatomijos paskaitas Il
linois universitete.

Dr. J. Trečiokas

Dr. Trečiokas buvo tauri as-1 
menybė, kilusi iš lietuviško 
kaimo. Jis mylėjo savo kraštą 
ir neretai savo kalbose išreikš
davo norą ten grįžti. Deja, liki
mo buvo kitaip lemta.

Velionį man teko pažinti nuo 
1932 metų, dirbant Karo Ligo
ninėje bei dalyvaujant Gyd. 
Korp. “Franternitas Lithuani- 
ea” veikloj. Savo nuoširdumu, 
savo draugiškumu, logišku gal 
vojimu bei rimta laikysena jis 
įgijo savo kolegų tarpe pasiti
kėjimą ir užtarnautą pagarbą.

Tremties keliais

1944 m. rudenį apleidžiant 
Lietuvą man teko jį susitikti 
Kybartuose ir turėti pasikal
bėjimą. Jis su skaudančia šir
dimi rengėsi apleisti savo tėvų 
žemę, bet turėjo viltį greitu 
laiku ir vėl sugrįžti. Bet tas 
svajonės velioniui nebuvo lem
ta realizuoti. »

Atsidūręs Vokietijoj pateko 
į Stuttgartą, kur dirbo kaipo 
UNRRA gydytojas. 1948 m. 
pavasarį su šeima emigravo 
Amerikon. Atvykęs Chicagon, 
atliko interno stažą ir vienerių 
metų urologijos rezidenciją 
Alexian Brothers ir St. Eliza- 
beth ligoninėse.

Jis, kaip tas medis išrautas 
iš gimtosios žemės, sunkiai ga
lėjo prigyti prie svetimos dir
vos. Jam teko daug kovoti net 
teismuose dėl gydytojo teisių 
pripažinimo, nes gydytojo dip
lomas per skubotumą buvo pa
mirštas Lietuvoje.

Nuo 1950 m. iki šių metų ve
lionis dirbo Manteno Valstybi
nėj ligoninėj, vadovaudamas 
intensyvaus gydymo ir diagno
stikos skyriui, kol jį sunki liga 
gan prritai privedė prie fatališ 
ko likimo.

O kaip jis norėjo sugrįžti į 
Lietuvą! Deja, grįžimo perspėk 
tyvos juo ilgiau gyvenant Ame 
rikoj, juo jos tolinosi, blanko.

Todėl velionis nu-prendė nuo 
šaliai nuo didmiesčių triukšmo 
pasistatyti sau namą, kad se
natvėje turėti ramų ir jaukų 
kampelį, kuris primintų Lietu
vą bei jos kaimą, iš kurio jis 
buvo kilęs.

Prieš keletą metu nupirko 
žemės sklypą Tinloy Parke ir 
savo jėgomis pradėjo vykdyti 
statybą. Ir štai, šiais metais 
namas jau bemaž buvo baig
tas, bet deja, a. a. Juozui neil
gai juo teko džiaugtis, nes ne-

gailestinga ir sunki liga nelauk 
tai pakirto jo gyvenimo siūlą 
ir jis atsiskyrė iš gyvųjų tar
po.

Ji’ peliko savo mylimą žmo
ną Alodiją, sūnų Leopoldą, gi
mines ir 3 seseris su šeimomis, 
kurios buvo ištremtos į tolimą 
Sibirą. Tik viena sesuo su šei
ma pastaraisiais metais gavo 
leidimą sugrįžti į Lietuvą. De
ja, nei seserys, nei giminės* 
palikę anapus geležinės uždan
gos, negalėjo dalyvauti jo lai
dotuvėse.

Netikėta ir nelaukta mirtis 
pribloškė velionies šeimą, gimi
nes ir Gyd. Korp. “Fraterni- 
tas Lithuanica” narius. Labai 
gaila, kad jo svajonės grįžti į 
savo tėvų žemę neišsipildė.

Ilsėkis ramybėje Šv. Kazi
miero kapinėse, greta idėjos 
brolių, Gyd. Korp. "Fraternitas 
Lithuamica” narių, prof. Kazio 
Oželio, dr. Juozo Stasiūno ir 
dr. Juozo Oso.

PAJIEŠKOMAS. ..
f Atkelta Iš 3 psl.i

Iš to skaitytojas lengvai su
sidarys išvadą, kiek ilgai turė
tų užtrukti, kad sovietai galėtų 
pasivyti Ameriką. Žinoma, da
lykai kitaip klostytųsi, jei jie 
savo rankose turėtų pasakų bur
tininko magišką lazdelę. Bet 
kaip matome, jie jos dar neturi.

Aukščiau paminėti Schlessin- 
gerio samprotavimai buvo a - 
spausdinti demokratų Pataria
mojo Komiteto. Tai priduoda jo 
idėjoms politinės reikšmės. Ne
jaugi tai reiškia, kad demokra
tai imtųsi vykdyti šią teoriją, o 
gal tai tik neturėjimas politinės 
programos balanso.

Kongo klausimas -
(Atkelta iš 1 psl.)

Ligi šiolei čia dar nebuvo taip, 
kad toje diplomatų šeimoje bū
tų abejojama vienas kito tinka
mumu. Jei jau valstybės siųsda- 
va ambasadorius, tai jie ir bū
davo parinkti visokiais atžvil
giais. Tiesa, turint galvoje, kad 
Konge nėra intelektualų, nei po
litikų, taigi ir diplomatų, bent 
reikia manyti, kad ir Kongo at
siuntė, ką turėjo geriausio, ir 
kad tais “diplomatais” tapo tie 
jauni vyrukai, niekas nekaltas.

Gerai, kad pasiutęs
Jei pagal metus vertintum, 

tai ir pats Kongo premjeras Pat 
rice Lumumba tebėra nei senas, 
nei patyręs. Bet ir jisai, kaip 
čia pabrėžiama, sudaręęs neblogą įspūdį.

Savo pasitarimuose su Afri
kos valstybių grupe, su Ameri
kos, Sovietų Sąjungos ir su gen. 
sekretoriumi Dagu Hammarsk- 
joldu, pasakojama, Lumumba 
buvęs “labai rimtas”.

Pakankamai “rimtas” jisai 
buvo ir spaudos konferencijose, 
nors žurnalistai linkę tikėti kai 
kurių “žinovų” tvirtinimais, jog 
Lumumba iš dalies yra “pasiu
tęs” ir tai “pasiutęs” ta pras
me, kad nežinai, ką jis darys, 
kokio sekančio žingsnio jis im
sis.

Pavyzdžiui, Lumumbos nuola
tinis tvirtinimas, jog šauksis 
Sovietų Sąjungos karinės inter
vencijos, jeigu belgai neišsineš
dins iš krašto, laikomas tokia 
viena jo “pasiutimo” apraiška. 
Šitie grasimai, jog šauksis so
vietų kariuomenės, čia buvo lai
koma “pasiutusio” žmogaus gal
vojimo padaru.

Jeigu ne tie jo grasymai kreip 
tis į Sovietų Sąjungą, čia tvir
tinama, Jungtinės Tautos nebū
tų taip veikiai ėmusios visos tos 
Kongo pagalbos, nes žmonės 
galvojo, kad. galgi tasai “pasiu
tėlis” ir padarys tokį dalyką, ir 
kas paskui?!

Bet iš kitos pusės, gal ir ge
rai, kad Lumumba "pasiutęa”. 
Ciae prisimena dabar Ameriko
je gyvenančia rašytojo Jbrgio 
Jankaus žodžiai viename savo 
kūrinyje, sukurtame dar Vokie
tijos tremtyje. Jankus rašė: 
"Kas už savo nepasiutęs, tam 
ant žemė* vietos nėra”.

Tennessee valstybės kalėjimo metalo įmonės liepsnos veržiasi pro 
langus. Kalėjimo įmones manoma uždegė kaliniai. Padaryta apie 
tris ketvirčius milijono dol. nuostolio. Niekas iš žmonių nesude
gė. tačiau trys kaliniai buvo peršauti, kadangi jie trukdė ugnia
gesiams gesinti gaisrą. (UPI)

Asmeninės kvalifikacijos
Neturiu tikslo skaitytojui 

piršti vienos ar kitos politinės 
programos, aukštinti ar žeminti 
kurios nors partinės grupės pa
sirinktą asmenį, nes tai būtų 
tik pigi agitacija. Politinio bo- 
sizmo laikai jau praėjo. Faktai 
rodo, kad tokių bosų pastangos 
hipnotizuoti minią, pavartojus 
kad ir gražias frazes, prideng
tas demagogine forma, nėra 
sėkmingos kaip anksčiau. Jau 
neužtenka miniai tik pristatyti 
kandidatą, laukiant, kad jos ro- 
'ė pasibaigtų vien plojimu. Šian
dien jau žiūrima kritiškai. Vis 
labiau atsižvelgiama į asmeni
nes kvalifikacijas, neužtenka il
go stažo ir nuopelnų partijai. 
Dažnas jau pats nori būti ver
tintojo rolėje.

Kiekvieno nuoširdaus ameri
kiečio patrioto noras, kad Ame
rika būtų didinga, galinga ir rei. 
kale duosni. Šiems siekimams 
įgyvendinti aukščiausios krašto 
valdžios vietai ieškoma asmens, 
kuris pasižymėtų giliu, blaiviu 
protu ir geležine valia. Kaip vy
kusiai ši atranka bus padaryta, 
parodys ateinantieji rinkimai.
Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

A. A.

JOSEPH MACEIKIS
Gyveno 4012 W Cermak. Rd. 

Tel. RO 2-0551

MtrS liepos 23 d.. 1960. 5:30 
v. r., sulaukęs 61 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Charles, 5 dukterys: 
Eeanor Nowak, žentas Edwln, 
Violet Kosiek, žentas Joseph, 
Ikolores Raister, žentas Lee Ir 
Retty Annollno. žentas John, 
ir Sally Reyes, žentas Ered. 16 
anūkų, 2 Švogeriai: Joseph ir 
Charles Nortoent Ir jų Šeimos, 
3 Svogerkos: Amelia Klora.
Katherine Gentauskl ir Dorls 
Žemaitis Ir jų Šeimos, kiti gi
minės: draugai ir paž.istaml.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus ir Sūnaus koplyčioje, 
1410 S. 50tb A ve. Cicero, Iii

Laidotuvės įvyks pirmad., 
rugp. 1 d., iŠ koplyčios 3:30 v. 
ryto bus atlydėtas j šv. An
tano pa ra pi los bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų, l’o pa
maldų bus nulydėtas į flv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus. dukterys,
žentai ir anūkai.

Tjildot. direkt. A. Petkus ir 
Sūnus. Tel. TO 3-2108.

A. -f A.

VIKTORIJAI ČAPLIKIENEI mirus, 
dukroms Gražinai ir Birutei su šeimomis 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Ramutė, Alfonsas ir Audronė Vyšniai

A. -f A. ♦ 
JUOZAS BLAUZDŽIŪNAS

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po ilgos ir sun
kios ligos, š. m. liepoR 29 dieną mirė, Lietuvoje, mūsų mylimas 
Tėvelis ir Senelis a. a. Juozas Blauzdžiūnas.

Paliko giliai liūdinčius 4 sūnus ir 4 dukras su vyrais, žmo
nomis ir anūkais karo baisenybės išsklaidytus po pasaulį: Chi- 
cagoje —i duktė Izabelė su vyru Kazimieru, anūkai Manigirdas 
ir Ramūnas Motekaičiai. Montrealvje — sūnus Jurgis Brikcijus 
su žmona Vanda Joana ir anūkės Vida ir Danutė. Lietuvoje — 
Sūnūs: Bronius. Petras, Kaziimiaras Blauzdžiūnai, jų žmonos ir 
vaikai; dukros Blauzdžiūnailčs: Stasė Lazauskienė, Elena Matu
levičienė ir Joana Kepenienė bei jų vyrai ir vaikai.

A. t A-
ONAI DABULEVIČIENEI mirus, 

liūdime ir giliai užjaučiame velionės vyrą 
Karolį Dabulevičių su dukterimis, D. ir E. 
Petrauskus ir brolį Karečką su šeima.

J. ir M. šepečiai

Lietuvių tauto* tmirtaiisin-i numeni 
h*a Arklvv«k Jurgio Matulaičio-

Matulevičiau*

UŽRAŠAI
TRIJOSE OAl.TSE:

I. Užrašai; Minty*. pastabom, pas> 
rvžlmsl Cin kaip tik ataiakI.irtžiu 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžvel 
girnas bei vlstfkss pasiaukojimas tni 
liauti Otevut, Bažnyčiai Ir sielų Iš
ganymui.

lt. Iiatfkai. Tai įvsirlenis asmenims 
aMytų lai Ak u tft raukos, gyvenimiškos 
lAmlntios perlai, tMreikMtl patarimų

paraginimų ir paaiAktnlmų for
•nok

III Vilniuj*, žvilgsni* ) Arki
vyskupo kančias pernešta* senoj' 
Lietuvon sostiniu*, kur JI* *t*ng 
rtamasl* liūtį vlsleina vlsakun. kurt 
visus nimMtii Kristui ūaugiaualo 
yra nukentMIęs

Knyga turi 220 pusi., paveik* 
i.mtn ir Irtft* J kietu* vlrMellu* 
Kaina *2.50.

fižsakymu* «u pinigai* stųnklte'
“D R A (J O A 8”

4MK W. St, CMrngo‘29, llt.

Gauta žinia iš Lietuvos, kad po ilgos ir sunkios 
ligos, aprūpinta šv. Sakramentais, liepos 13 d. mirė

, A? + A.
Dr. Gyd. Jadvyga Prane ūzevičiūtė

laidota liepos 16 dieną Pavandenio kapinėse.
Lietuvoje liko brolis su šeima, Amerikoje brol 3 |

kun Vit us Prancūzevičius.

■MM
A. j- A.

ONAI DABULEVIČIENEI mirus, 
jos vyrą, dukras bei kitus gimines nuošir-

d v * • v • v*ziai užjaučia

Vitkai

>mmim
A. -f- A.

VIKTORIJAI ČAPLIKIENEI mirus, 
poniai Birutei Kožicienei, Dr. Vincui ir vai
kučiams reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Ona ir Antanas Narbutai

hh MSM MM

A. -f- A.

ONAI DABULEVIČIENEI, mirus, 
jos vyrui gen. št. pik. Karoliui Dabulevičiui, L. V. S. 
"Ramovė" Chicagos skyriaus valdybos pirmininkui, 
dukterims, seserims ir jų šeimoms reiškia gilią 
užuojautą

L. V. S. “Ramovė” Centro Valdyba

SrtaMMM > r - ** —ri
A. f A-

VIKTORIJAI ČAPLIKIENEI mirus, 
jos dukrai Birutei Kožicienei ir žentui dr. V. Koži- 
cui reiškia nuoširdžią užuojautą

ALB Waukegan Apylinkės Valdyba

... .... _
Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad 19fi0 metais birželio 

mėn. 29 dieną po šventais sakramentais aprūpinimo .mirė mano 
tėvas

A. -f- A.
VIKTORAS NEVARDAUSKAS

sulaukęs 84 metų amžiaus ir su bažnytinėmis apeigomis palaido
tas Mylimos Ventos pakrantėje Mažeikių R. Katalikų parapijos 
kapinėse, Lietuvoje. ,

Už velionies Viktoro Nevardausko sielą bus š. m. rugpiūčio 
mėn. 2 dieną Jėzuitų koplyčioje Chicagoje atlaikytos gedulingos 
šv. Mišios.

Sūnus ALFONSAS NEVARDAUSKAS

fl. t a.
ONAI DABULEVIČIENEI mirus, 

jos vyrui gen. št. pulk. Dabulevičiui, dukte
rims Ligijai ir Ritai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir drauge liūdime.

Andrius ir Sofija Butkūnai

GRAŽINAI ir BENIUI MAČIUIKAMS, 

jų motinai - uošvei mirus, nuoširdžiausią 

užuojautą reiškia
Ona ir Stasys Nutautai, 
Dana ir Jurgis Daugirdai

LIGIJĄ IR PETRĄ AMBUTAVIČIUS, 

jy motinai — uošvei mirus, nuoširdžiai užjau-v*
čia

Ona ir Stasys Nutautai, 
Dana ir Jurgis Daugirdai

——NMMMBMmMMMŠMHMmMMMmMMI

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą"
» »
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

X Porcinkulio atlaidai Gimi
mo švenč. P. Marijos bažny
čioje, Marąuette Parke, prasi
deda rugpiūčio 1 d., 12 vai. d., 
kurie baigsis rugpiūčio 2 d.

Atlaidams gauti sąlygos: bū
ti Dievo malonėje, priimti Sv.; 
Komuniją ir pasimelsti Šv. Tė
vo intencija. Visuotinus atlai
dus galima gauti tiek kartų, 
kiek bus aplankyta ši bažny
čia. Įgyti atlaidus galima sau 
arba juos skirti už sielas skai
stykloje.

Atlaidų metu pirmadienį ir 
antradienį 7:30 v. v. mišparai 
prie įstatyto Svenč. Sakramen
to. Pamokslus sakys kun. J. 
Vyšniauskas.

Išpažinčių bus klausoma lie
pos 29 d. rytą ir vakare, lie
pos 30 d. rytą, 3 ir 7 v. v.

Prel. J. Paškauskas visus 
nuoširdžiai kviečia pasinaudoti 
Dievo malonėmis.

X Kun. Gediminas Kijaus-
kas, SJ, primicijų šv. mišias 
laikys liepos 31 d., sekmadienį, 
11 vai. r. tėivų jėzuitų koply
čioje. Pamokslą sakys kun. dr. 
J. Prunskis. Jaunasis kunigas 
yra mokęsis Westem College, 
Mass., ir įšventintas į kunigus 
kard. Cushing. Kun. S. Kijaus- 
ko tėvai yra atvykę iš tremties 
ir gyvena Clevelande. Primician 
tas vėl grįš į Weston kolegiją 
toliau tęsti teologijos studijų. 
Būdamas labai darbštus ir ga-‘ 
bus jaunuolis kun. S. Kijaus- 
kas jėzuitų ordinan įeina, kaip 
viena stiprių pajėgų.

X Cicero kolonijos nemaža 
lietuvių dirba dviejuose gerai 
žinomuose fabrikuose: Western 
Electric ir Taylor Forge. Šiuo 
metu fabrikai davė atostogas 
ir ilgamečiai darbininkai gavo 
atostogų net po mėnesį. C. Ge
nis išvyko į Hot Springs, Ark., 
A. L. Matulis važinėja po Ame 
riką, W. C. Jankauskas atosto
gauja Michigan "valstybėje pas 
gimines, C. Nash (Nazinskas) 
su savo sūnumi, kuris mokosi 
kunigų seminarijoje, išvykę 
žvejoti ir džiaugiasi, kad gerai 
sekasi.

X Tėvų Marijonų Bendr. 8
sk. rengia arbatėlę su daugybe 
dovanų rugpiūčio 28 d. 3 v. p. 
p. Helen Gedvilienės namuose, 
4639 So. Hermitage Avė. Visas 
šio parengimo pelnas bus sei
mo pasveikinimui. Pirm. Pet
ronėlė Turskienė ir E. Gedvi
lienė darbuojasi, kad arbatėlė 
gražiai pavyktų.

X Mykolas Morkūnas, turįs 
savo nuosavą spaustuvę, atėjo 
į pagalbą “Jūratės ir Kąsty- 
čio” Operos Fondui, atspaus
dindamas nemokamai eilę spau 
sdinių, kurie buvo reikalingi 
tos operos klavyro išleidimui. 
Fondo komitetas daro visus 
jam prieinamus žygius, kad 
greičiau 'būtų išleista minėta 
komp. Banaičio opera ir pa
skleista ne tik savųjų, bet ir 
kitataučių tarpe.

X Dr. Jadvyga Praflefizevi- 
čtttfi mirė Telšiuose, sulauku
si 70 m., liepos 13 d., kur buvo 
ligoninėj vieno skyriaus vedė
ja. Holy Family viloj gyvena 
jos brolis kun. Vilius Prancū- 
zevičius, o Lietuvoj liko kitas 
brolis su šeima.

X Petronėlę Skrlnskienę, 
gyvenančią 5713 So. May Str., 
Chicago, III., šiomis dienomis 
aplankė jos duktė Salomėja 
Lentz su dviem dukrelėm. 
Lentz gyvena Columbijoj, Bo
gotoj. Jos vyras Bogotos uni
versitete dėsto kalbas, o jinai 
fizinį lavinimąsi.

X 6v. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų 2 sk. piknikas Vy
čių svetainėje gerai pavyko. Bu 
vo atvykę viešnių iš kitų sky
rių. Tai Marija Melkienė, O. 
Kazlauskaitė, U. Petraitienė, 
Sutkienė, M. Kondratienė, An- 
na Paukšta, Lazdauskienė ir 
daug kitų. Parengimui daug 
dirbo Zalandauskienė, S. Jo- 
čienė, M. Paukštienė U. Gar- 
la'vičienė, Petkūnienė, J. Keru- 
lis ir kitos komisijos narės. 
Valdyba dėkoja visiems už 
gausų atsilankymą, už dova-1 
nas ir komisijai už pasidarba
vimą.

X Sporto Klubas Lituanica
kviečia lietuvius jaunuolius sto 
ti klubo jaunių komandon ir 
tuo užtikrinti klubo ateitį. Jau 
niams .vadovauja Jonas Perkū
nas ir treneris Vilius Trump- 
jonas. Treniruotės vyksta Mar 
ąuette parko aikštėje kiekvie
ną antradienio ir ketvirtadienio 
vakarą 6:30 vai. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis pas paminė
tus asmenis arba pas bet kurį 
Lituanicos žaidėją.

X Sofija ir Povilas Endze-
liai su sūnum Arvydu, iki šiol 
gyvenę Cicero, III., pasistatė 
gražų namą, 7733 So. Troy, i 
Chicago 52, III., ir liepos 27 d. 
į jį persikėlė gyventi. P. End- 
zelis, vienas iš Frank’s televizi
jos parduotuvės savininkų, šios 
savaitės pabaigoj atostogaus 
Beverly Shores, Ind.

X Moterų Sąjungos 21 kp. 
arbatėlė Kuzmickų namuose ge 
rai pavyko. 21 kp. dėkoja Jur
giui ir Jadvygai Kuzmickiams 
už priėmimą į savo namus ir 
visiems už gausų atsilankymą, 
dovanas ir komisijai už pasi
darbavimą. Širdingai dėkoja ir j 
a. a. Agotos Gleiznienės šeimai 
už brangias rankdarbių dova
nas, kurias a. a. Agota numez
gė. ,

X Sekmadienį nuo 1 iki 6 v. 
vak. bus atidarytas pardavi
mui 5% kamb. namas. Kokli
nės plytos toilete ir virtuvėje, 
kepimo ir virimo pečiai įmon
tuoti kabinetuose. 7120 S. Bell., 
V. A. Šimkus. (Sk.)

X Dr. P. Kisielius nuo rug
piūčio 1 d. išvyksta trims sa
vaitėms atostogų. Į kabinetą 
grįš rugpiūčio 22 d. Pacientus, 

j reikalui esant, prašoma kreip
tis pas dr. F. Kauną.i iX Ona Laurins ir U. Rašti- 
nienė, žinomos visuomeninin- Į 
kės, atostogauja Michigan vai-1 
stybėje.

X čikagiečiaj, kurie važiuo
ja autobusu į MAS vasaros sto 
vykią, galės šv. mišias išklau
syti 7:30 v. r. tėvų jėzuitų 
koplyčioje.

X Danutė ir Stanys Kukšai
su dukrele Živile iš Scarbo- 
rough, Kanados, atostogauja 
Beverly Shores, Ind. Jie yra 
apsistoję Kačanauskų namuo
se.

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

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

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

Visi prašomi atsilankyti.
(Pr.)

X Reikalinga geros valios vidu
tinio amž. vedusių pora gyventi 
kartu su vyresnio amž. pora pato
giame, erdviame 6 kamb. bute, ge
rame rajone, prie gero susisieki
mo. Nuomos nereikės mokėti, tik 
apžiūrėti, aptvarkyti butą. Infor
macijai skambinti — AUatin , 

1,7-6535. Prašome palaukti prie tel. , 
■ kol atsilieps. ,(prj. ,

Respublikonų partijos prezidentinis kandidatas Nixon su žmona 
ir dukrelėmis Patricia, 14 m., ir Julie, 12 m. (UPI)

CHICAGOS ŽINIOS
RESPUBLIKONAI IŠSISKIR
STĖ SU VILTIMI Į PERGALĘ

«pKetvirtadienio vakare res
publikonų partija užbaigė 4 die 
nas užtrukusią konvenciją Chi- 
cagos tarptautiniame amfiteat
re. Iš šioje sesijoje dalyvavusių 
12,000 partijos darbuotojų bei 
rėmėjų veidų buvo galima iš
skaityti tvirtą pasiryžimą — iš 
eiti laimėtojais lapkričio mėn. 
rinkimuose.

Daugiausia laiko ketvirtadie 
nio sesijoje buvo pašvęsta vice 
prezidentinio kandidato išrin
kimui, kuris buvo atidėtas iš 
trečiadienio. Nors, kaip ir pre
zidentinio kandidato atvejyje, 
šis asmuo buvo aiškus iš anks
to, tačiau vistiek reikėjo atlik
ti visus formalumus.

Viceprezidentiniu kandidatu 
buvo nominuotas tik vienas 
žmogus — JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Henry Ca- 
bot Lodge, kurio pristatymą 
atliko geras kalbėtojas kong- 
resmanas Walter Judd, o parė
mimo kalbas pasakė dar 6 res
publikonų partijos veikėjai. Šį 
kartą viskas vyko sklandžiau 
negu 1956 m. konvencijoje San 
Francisco mieste, kad vienas 
Nebraskos delegatas viceprezi
dentiniu kandidatu nominavo 
fiktyvų asmenį Joe Smith.

Tuojau po nominacijos ir 
balsavimo, į sceną atėjo pats 
nominuotasis — tik prieš ke
lias valandas atvykęs iš New 
Yorko, kuris pasakė kandida
tūros priėmimo kalbą. Henry 
C. Lodge, kuris gavo visus ga
limus (1,331) Įtaisus, buvo su
tiktas su didžiulėmis ovacijo
mis, kada jis pasirodė prie mik 
rofono. šis 58 metų amžiaus 
diplomatas, per 7 metus įgavęs 
nemažą politinį patyrimą dirb
damas Jungt. Tautose ir ten 
dažnai kovodamas fu komuni
stinėmis delegacijomis, tarp 
kitų dalykų sumaniai nušvietė 
ir komunistų grėsmę pasauliui.

Svarbiausiuoju vakaro kalbė 
toju buvo dabartinis JAV vi
ceprezidentas Richardas Ni- 
xon, kuris čia pasakė svarbią 
kalbą, kaip respublikonų prezi
dentinis kandidatas lapkričio 
mėnesio rinkimuose. Jo kalbos 
mintys sukosi apie dalykus, ku 
riuos jau anksčiau buvo išsakę 
kiti konvencijos kalbėtojai, ta
čiau viceprezidento sugebėji
mas puikiai išsireikšti, jo žodį 
padarė nenuobodžių ir įdomiu.

Šioje sesijoje buvo perskai
tyta prez. Eisenhovverio tele
grama iš Denverio, Colo.’ pa
dėkota konvencijos rengėjams 
bei visiems prie jos prisidėju- 
siems, jų tarpe ir Chicagai už 
vaišingumą.

Kada kun. Edvvard G. Latch 
iš Washingtono, D. C., perskai
tė palaiminimo maldą, tarptau
tinio amfiteatro salė pamažu 
"pradėjo tuštėti. Tai buvo pa

skutinis kartas, kuomet ši pa
talpa matė politinę konvenciją: 
ateityje ji turės užleisti vietą 
naujai statomam pastatui prie 
Michigan ežero. Edv. š.

PAAUGUOLIŲ KOVOSE VIE
NAS ŽUVO, KITAS SUŽEIS

TAS

Vakarinėje Chicagos dalyje 
buvo nušautas Richard Parks, 
16 m. amžiaus, gyvenąs 1628
S. Homan ir taipgi buvo su 
žeistas Sammy Mitchell, irgi 
16 m., gyvenąs 1224 S. Lawn- 
dale. Areštuotas Robert Levvis, 
15 m., kuris policijai prisipaži
no šaudęs. Policija susekė, kad 
čia buvo dviejų paauguolių ban 
dų kovos. Tos bandos pasiva
dinusios — “Vice Lords” ir 
“Egyptian Cobra”. Paauguoliai 
prisižiūrėję kriminalinių filmų 
patys virsta banditais.

ILLINOIS VISGI PARĖMĖ 
I-ODGE

Illinois valstybės delegacija 
respublikonų konvencijoje sa
vo visus balsus atidavė už Lod
ge, paremdama jo kandidatū
rą į viceprezidentus. Tai buvo 
padaryta, kai delegaciją para
gino gu'b. Strattonas ir šen. 
Dirksen. Tačiau aiškiai žinoma, 
kad Stratton pamėgtas kandi
datas būtų buvęs Dirksenas, ta 
čiau buvo nusileista daugumos 
valiai.

DĖL KO SUDUŽO 
HELIKOPTERIS ?

Susekta, kad helikopterio, 
kuriam krintant ties Chicaga 
užmušta 13 žmonių, viena spar 
no dalis buvo nukritusi net pu
sę mylios nuo vietos, kur su
dužęs helikopteris. Tai duoda 
pagrindo spėti, kad helikopte
riui beskrendant iširo jo spar
nas. šiuo metu tęsiami toliau 
tyrinėjimai, siekiant nustatyti 
tikrą tos baisios nelaimės prie
žastį. Iš žuvusių 13 žmonių, 7 
buvo čikagiečiai.

CHICAGA SAUGIAUSIA

Chicaga — saugiausias mie
stas iš visų didžiųjų JAV mie
stų. Tai paskelbė JAV Saugu
mo Taryba, patikrinusi susi
siekimo nelaimių statistiką per 
šešius šių metų mėnesius. Kiek 
vienam 10,000 gyventojų susi
siekimo nelaimėse žuvusių žmo 
nių skaičius buvo toks: Chica
go je — 2,1; Detroite — 3; Los 
Angeles — 3,2.

ŠALINA NETINKAMUS 
POLICININKUS

Paskutinėmis dienomis paša
lintas iš pareigų policininkas, 
apie kurį buvo susekta, kad jis 
susinešęs su nepilnnmęte. Dar 
du išmesti iš tarnybos už pa
ėmimą kyšio ($5) Ir už gėrimą 
esant tarnyboje. Chicagos po
licija stropiau valoma.

DAUGIAU ATLYGINS 
PALYDOVĖMS

American Airlines lėktuvų 
palydovės gaus nuo $50 iki 
$65 per mėnesį daugiau. Lig
šiolinis jų atlyginimas buvo 
nuo $285 iki $370 mėnesiui. 
Mėnesio laikotarpy jos turi iš
būti lėktuve 75 valandas. Už 
kiekvieną valandą, išbūtą dau
giau, joms bus mokama po $5. 
Šiuo susitarimu pasinaudos 
1,600 palydovių. Derybos tarp 
lėktuvų bendrovės ir palydovių 
unijos buvo užsitęsuaios 16 mė
nesių. Buvo vedamos Chica
goje.

NIXONO MOTINA

Konvencijos proga į Chicagą 
buvo atvykusi Nixono motina, 
75 m. amžiaus senutė. Ji renka 
jo medalius, daro iškarpas apie 
jį tilpusių pranešimų laikraš
čiuose ir turi tvirtą viltį, kad 
jisai bus išrinktas prezidentu.

UGNIAGESIŲ PRAMOGA

Šiandien vakare 8 vai. ir sek 
madienį 2 vai. 30 min. Soldier 
Field stadione, Chicagoje, bus 
ugniagesių parengimas, kurio 
pelnas skiriamas jų našlių ir 
našlaičių fondui.

PRIGĖRĖ EŽERE

Devynerių metų berniukas 
Carmen Mirandola draugų bu
vo rastas prigėręs beplūduruo- 
jąs veidu žemyn ežere į šiaurę 
nuo North Avė. paplūdimio. 
Berniukas buvo įspėtas vyres
niųjų neiti toje vietoje į ežerą, 
bet jis nepaklausė.

BRANGS GAZOLINAS

Chicagoje gali gazolinas pa
brangti vienu centu už galioną. 
Standard Oil, Ind., bendrovė 
pranešė pakeisianti urmo kai
nas 8/10 cento už galioną; nu
matoma, kad ir kitos bendro
vės padarys tą patį.

DAUGIAU DOLERIŲ 
VIEŠKELIAMS 1

$21,000,000 daugiau vieške
lių tiesimui Illinois valstybė 
gaus dvejų metų laikotarpyje 
iš federalinio iždo. Lėšos visų 
pirma bus panaudotos baigti iš 
vesti platų kelią tarp Chicagos 
ir St. Louis (66)

— Kiekvienas saldumas turi 
ir savo kartumą, kiekviena blo 
gybė turi ir gerumo. i

—Emerson

ŠVENTAS DIEVE
Nauja maldaknygė stambiomis 

raidėmis, tinkama ypač vyresnio 
amžiaus žmonėms. Daug maldų 
pritaikintų įvairioms progoms, 
kalba paprasta, lengvai supranta
ma ir taisyklinga.

656 pusi. Kaina $8.50

Užsakymus su piniagis siųsti:

draugas
4545 West 68rd St
CHICAGO 29. ILL.

Kokie yra alink fa — paro)lntr< 
darbai, prie kurių leldtlam* samdy
ti tik turinčius lt metų am tisus T 
Ir daugiau tintų suinteresuotieji as
menys galt rasU knygsltj —

FEOERALINIAI DIRBO
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruoM Pr. Aulas

KnyjeUJ Mausimų Ir atsakymų 
forma- yra IkalAklntl veikiantieji 
JAV-htae fedaraltnlal darbo samdo* 
įstatymai. Knygelis kaina 40 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"PRATOAS”, 4A4A Weat (Utrd Nu.
Chloaųn 8N, III.

Šeštadienis, 1960 m. liepos 30

1$ ARTI IR TOLI
JA VALSTYBĖSE

— Amerikos lietuvių komi
tetas N>xono kandidatūrai rem 
ti yra jau baigtas organizuoti. 
Šiam komitetui pirmininkaus 
Vytautas Abraitis iš Nevv Yor
ko, Eugenijus Bartkus iš Chi
cagos ir Leonardas Valiukas iš 
Los Angeles. Komitetas turi 
tri3 sekretorius, kasininką, 
virš 40 vicepirmininkų ir virš 
100 taip vadinamą direktorių. 
Į šį komitetą yra įsijungę as
menys iš visų didesnių ir žino
mesnių lietuvių organizacijų 
bei grupių JAV-se. Šiomis die
nomis, baigiant komitetą for
muoti, yra įsijungę į šį viene
tą šie žinomesni JAV-bių lietu
viai: William Kvetkus iš Wil- 
kes-Barre, Penn.; prof. Alfon
sas Jurskis iš Philadelphia, 
Penn.; prof. Aleksandras An- 
driušaitis iš Synacuse, N. Y.; 
med. dr. Jonas Jurgilas iš 
Granada Hills, Calif.; adv. Tho 
mas E. Mack iš Wyoming, 
Penn.; med. dr. Albert J. Va- 
libus iš Kingston, Penn.; med. 
dr. Marija Žukauskienė iš 
Brooklyn, N. Y.; aktorius Vi
talis Žukauskas iš Brooklyn,
N. Y.; rašytojas Stasys Sant
varas iš Boston, Mass.; Lietu
vių Enciklopedijos leid. Juozas 
Kapočius iš Boston, Mass.; Ba 
lys Raugas iš Cambridge - Ri- 
Verside, N. J.; VVilliam Mati- 
kievvisc iš Nanticoke, Penn.; 
Kazys Pažemėnas iš Baltimore, 
Md.; žurn. Edvardas šulaitis 
iš Cicero, III.; Frank Katilus iš 
Scranton, Penn., ir eilė kitų 
JAV-bių lietuvių darbuotojų.

— Senatorius Thurston B, 
Morton, Respublikonų Partijos 
centro komiteto pirmininkas, 
praplėtė Tautinių Grupių cent
ro komitetą, paskirdamas po 
keletą naujų narių iš kiekvie
nos tautinės grupės. Iki šiol 
šį komitetą sudarė po vieną 
atstovą iš kiekvienos didesnės 
tautinės grupės. Lietuviams 
eilę metų šiame komitete at
stovavo William Kvetkus, Lie
tuvių Romos Katalikų Susivie
nijimo Amerikoje centro val
dybos sekretorius. Be William 
Kvetko į minėtą komitetą iš 
lietuvių yra paskirti: adv. An
tanas Shallna, Lietuvos kon
sulas, iš Boston, Mass.; Leo
nardas Valiukas iš Los Ange
les, Calif.; Eugenijus Bartkus
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiniiiiHi

Kam prisieina parašyti ar pasa
kyti vieną kitą sakinį angliškai, 
tas labai vertingą pagalbą ras 

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME 

20 DYNE
Sis žodynas yra vertingas tuo, 

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

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

Lithuanlan-English
Dictionary

n laida 1960 m. Išleido Liet. 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie
tai įrištas. Kainuoja 7 doi.

ITšsakymus su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”
4545’West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL. 
iimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmimiimiii

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPON|I

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje. lAsimokė- 
Jimai Iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams Ir ofisams {rengti.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. Vlclory 2-4226
Krautuvė atidaryta plrmad. ir ketvlrtad. 9 ▼. ryto Iki 9 ▼. vak. 
Kitom dienom nuo 9-6 vai. Liep. ir rugp. mėn. sekm. uždaryta.

iš Chicagos ir Albinas Trečio
kas iš Newark, N. J. Senato
rius Thurston B. Morton pla- 
nuoja dar papildomai iš kiek
vienos grupės paskirti ateityje 
į minėtą komitetą.

— Juzė Būgienė, mūsų kal
bininko prof. Kazimiero Būgos 
žmona, mirė liepos 17 d. 10 Iv. 
vak. Scrantone, Pennsylvania.

URUGVAJUJ
— Alfonsas Bartašiūnas, ži

nomas kolonijos lietuvis gavo 
liūdną žinią iš tėvynės apie sa
vo motinos mirtį. Pagal gra
žias lietuviškas tradicijas už-^ 
prašė mišias ir po jų susikvie- 
tė dvasiškius ir kitus savo bi
čiulius į pietus, praėjusius la
bai draugiškai ir rimbai.

— Montevideo Universiteto 
Filosofijos Institutui reikalin
ga P. Joniko “Lietuvių Kalbos 
Istorija”. Knygos laida yra jau 
išsemta. Gal kas iš skaitytojų 
galėtų šią knygą padovanoti 
arba parduoti. Galėtų pasiųsti 
per “Draugą” arba tiesiog j 
Montevideo tėvui Sukackui ar
ba prof. Coseriu: Instituto de 
Filologia, Facultad de Humani- 
dades v Ciencias, Cerrito 73, 
Montevideo, Urugvay.

— Urugvajaus Liet, Kultū
ros Draugija nusipirko didelį 
modernišką šaldytuvą ir pasi
statė kepsniams krosnį. Minint 
Antanų, Jonų, Petrų ir Povilų > 
vardadienius buvo surengti di
deli pietūs, kuriuose be kitų 
skanumynų svečiai buvo pavai 
šinti grybais, lietuviškai pa
ruoštais. Esant labai gerai 
tvarkai ir gausiai publikai ke
letas kalbėtojų pasidžiaugė šios 
draugijos pažanga.

Maūzolo antkapis

Karijos valdovo Mauzolo ant
kapis Mažojoje Azijoje buvo 

j laikomas penktuoju pa
saulio stebuklu. Jį pastatydi
no 353 m. pr. Kristų valdovo 
žmona Artemizėja. Tai buvo 
42 metų aukščio didžiulis pas
tatas iš brangaus marmuro. 
Po pusantro tūkstančio metų 
jį sugriovė žemės drebėjimas.

DĖMESIO!
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

Chicagos Apskrities PIKNIKAS 
{vyksta sekmadien), liepos 81 d., 
T.T. Marijonų soduose, darendon 
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, 2421 W. 45 St. Telef. 
YA 7-2072.

BRIDGEPORT — 12 vai. nuo 
Šv. Jurgio bažnyčios. Biletus įsi
gyti pas M. Jaunime, 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. Dvilaitlenę, 1413 S. 49 Ct 
Tel. TO 3-6775 ir pas

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

VVEST SIDE — 12:10 nuo Auš
ros Vartų bažnyčios. Biletai gau
nami vietoje — autobuse.


