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Rytų Vokietija rengiasi okupuoti vakarų Berlynu
Lodge populiarus ne tik 

tarp diplomatų
v

, Keli pavyzdžiai iš Lodge veiklos
SALOMĖJA NARKĖL10NA1TĖIMūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Nors šios tarptautinės organi
zacijos diplomatinė šeima paprastai nesikiša j Amerikos vidaus 
politiką, bet praėjusį ketvirtadienį, kai jau buvo galutinai pa
aiškėję, jog Henry Cabot Lodge tapo nominuotas į viceprezi
dentus, čia buvo reiškiamas visuotinis pasitenkinimas.

Gal tai nereiškė, jog džiaugia- - 
masi jo kaip respublikono laimė- t -r* i • ,jimu. Atrodo, kad vienodai šil- Uždaro Vienuolynus
tai čia U žinia būtų buvusi su-, MASKVA - Ukrainoje vien 
tikta, ar Lodge priklausytų dc- tik praėjusiais metais buvo už- mokratams ar respublikonams daryta 10 vienuol Tai

Lodge populiarus
Lodge, kuris jąu aštunti me

tai kaip atstovauja JAV, yra la-

nešė Maskvos radijas ateistinės 
programos metu.

Moldavijos respublikoje, Mas
kvos radijo pranešimu, 800 vy-bai populiarus ne tik diplomatų įr moterų vienuolių (>apiejdo”

tarpe. Jį mėgsta jo bendros pro-, vjenuoiynus Vienuolynuose likę fesijos kolegos žurnalistai, o ką Uk kelį senQ amžiaus vienuoiiai.jau bekalbėti apie publiką, kuri______
^posėdžių salėse iš savo kėdžių . . . .dažnai net atsistoja, kad ge- Kolchozininkai VelinaSl 
riau matytų, kai sužino, jog po- j darbussėdyje dalyvauja Lodge. ‘

. . . . BUDAPEŠTAS — VengrijosTasai augsto ūgio ir dailaus ... KT , , „ ,laikraštis „Nepszabadsag skun
džiasi, kad kolchozininkai at
vyksta į darbą trimis valando
mis vėliau nustatyto laiko. Jie vėluoją dėl to, kad jie turi savo 
privačius sklypus ir jiems pa
švenčia daug laiko. Kolchozinin-

, ... , i i x - x kai teisinasi, kad jiems buvo pa-*““**““* Lamas. Up» aulru,^^ „ vai^darbo dieno3, galingiausiu žmogumi Ameriko
je-

sudėjimo “amerikonas”, kuris 
čia per tiek metų ne tik turėjo 
atremti tolių senų vilkų, kaip ru 
sų Višinskio ar Molotovo, puo
limus, bet ir juos puldinėti bei 
atstovauti Ameriką šioje tarp
tautinėje šeimoje, jei respubli

(Nunelta ) 7 pusi.)

taip pat mašinos, kurios turėtų 
pagreitinti visą darbą.

Nepaisant visų vyriausybės
NAUJAUSIOS

ŽINIOS

Lodge kalbasi su suimtų lakūnų žmonomis — Jungtinėse Tautose New Yorke JAV ambasado
rius Henry Cabot Lodge kalbasi su lėktuvo RB-47 įgulos žmonomis ir našlėmis. Amerikiečių lėk
tuvą RB-47 numušė rusai Berento jūroje. Baigus JT Saugumo tarybos posėdį, Lodge išvyko į res
publikonų parlijos konvenciją Chicagoje, kur ketvirtadienio vakare buvo nominuotas į JAV 
viceprezidento postą. (UPI)

Komunistai stiprina savo 

karines jėgas.
Adenauerio ir de Gaulle pasitarimai

PARYŽIUS — Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle ir vakarų Vokietijos kancleris Konradas Adenaueris šeštadienį 
baigė dviejų dienų slaptus pasikalbėjimus Rambouillet pilyje už Paryžiaus.

Vokiečių šaltiniai teigia, jog i ——————————
du vadai sutarė pradėti naują Rytų - Vakarų viršūnių konfe-

Rusijos žibalo
dumpingas

LONDONAS — Londono 
“Daily Telegraph and Morning 
Post” nruodo, kad rusai alyvą 
parduoda 10 procentų žemiau trumpino savo dviejų dienų vizitą Kanadoje šeštadienį ir išskrido

Kongo premj. Lumumba susitikęs 

su sovietų ambasadorium
OTTAWA, Ont. — Kongo premjeras Patrice Lumumba su-

pasaulinės kainos. Alyva ateina 
daugiausia iš Juodosios jūros uostų.

Dabar eksportuojama vis di
dėjančiais kiekiais per Klaipė
dos ir Ventspilio uostus. Klaipė
da ir Ventspilis yra Uralo-Vol- 
gos alyvos tiekimo linijos pa-

atgal į New Yorką pagauti lėktuvą į namus.
Kanadiečių pareigūnai pareiŠ- ______________

kė, jog premjeras, kuris ketino | Lumumba ir Aroutunian susi-

programą „atnaujinti galingą” 
vakariečių politiką.

Netrukus po užkandžių Ade
naueris išvyko automobiliu į Pa
ryžių, iš kur jis išskrido lėktuvu į Bonną.

De Gaulle pasiūlęs Adenaue
riui sudaryti šešių bendros rin
kos valstybių — Prancūzijos, 
vakarų Vokietijos, Italijos, Bel
gijos, Olandijos ir Liuksembur
go — „konfederaciją”. Pirmas 
žingsnis būtų sudaryti šešių 
valstybių politinį sekretoriatą 
su būstine Paryžiuje.

Tačiau Adenaueris susirūpi
nęs vengti bet kokio žygio, kuris 
ateityje gali Britaniją išstumti 
iš kontinento reikalų, ir Britani
ja niekada nebuvo patenkinta 
bendrąja rinka.

Vokiečių šaltiniai sako, kad 
pasikalbėjimai Rambouillet te-

rencijos
mėnesį.

sugriuvimo gegužės

išvykti iš Ottawos sekmadienio tiko 30 minučių, kai 35 metų i.Į(.tę. >n r4J4 P<> itiką ir nebuvę 
rytą, paskubino išvykti, nes pri- Kongo premjeras pusryčiavo. 13 e tos Pra tls 08 Pnemonės 
vertę „svarbūs reikalai”.

Ottawoje kalbama, kad jis pa 
keitęs savo planą dėl vidaus rei-grindiniai taškai, jungiantieji; kalų vieno mėnesio afrikiečiųRusijos alyvos laukus su Rytų 

ir Šiaurės Europa. Kol kas 
vamzdžių linija yra pratiesta tik

respublikoje arba dėl netikėto

Tuojau po pietų Lumumba suri- „Jie nutarė suformuluoti toli

pažadų, kolchozams mašinų S iki okupuotos Lietuvos ir Latvi- 
trūksta ir didesnioji dalis darbų jos sienų. Iš čia alyva trans-

susitikimo Lumumbos viešbučio (kalbėjosi su Kanados ministeriu 
kambaryje su sovietų ambasa- pirmininku Diefenbakeriu.

kiavo savo 8 vyrų delegaciją ii pramatancų politiką pa-
ghanieėių, gvinėjiečių ir kongie- re‘aka p°'lt‘^al.3,UoltSnla? „ čių ir praneiė apie išvykimą. Jle pabrėžė, jog-„naujas Eu- 

a x .. , , ropos žvilgsnis laikysis ŠiaurėsPnes ..vykstant JIS valandą AUant0 Sąjungos |Nato| d4snių.

ALIARMUOJANTI ŽINIA
BERLYNAS — Vakar,per ra

diją pranešta, kad rytų Vokieti
jos komunistai stiprina savo ka
rines jėgas užimti vakarų Berly
ną dar prieš JAV prezidento 
rinkimus. Rytų Vokietijos ko
munistų vadas Kalter Ulbricht 
yra nuvykęs sovietų diktatorių 
Chruščevą. Abu šiom dienom va
žinėjo po Volgą.

NAUJA BLOKADA
Rytų Vokietijos pareigūnai 

vakar apkaltino vakarų Berlyną, 
jog jame gaminama karinė me
džiaga vakarų Vokietijai. Rytų 
Vokietijos policija sulaiko sunk
vežimius iš vakarų Berlyno i 
Vakarus. Gali kilti nauja blokada.

Rytų Berlyne kalbama, kad 
rytų Vokietija užims vakarų 
Berlyną JAV prezidento rinki
mų metu.

Th® Earl •( Home

Naujas britų užsienių reikalų 
. sekretorius

MACMILLANO VIZITASdorium Amasap Aroutunian. 
Konferencijos metu Chateau Lumumba prašęs iš Kanadosprancūziškai kalbančių techni- LONDONAS — Užsienių rei- 

kų, gydytojų, žemės ūkio eksper- kalų ministerija šeštadienį pra-
. . w - « i-_ ii * i rr • i--- ’----------- ”----- — tu. teisininkų ir lakūnų dirbti nešė, jog premjeras Macmillanas— Miunchene, Vokietijoje, va- į gus daug gneztŲ kalbų, J. * ^.yv?8 tanklJ9• ^ai vamz- bėtis su Washingtonu”. Konge. ir jo naujas užsienių reikalų

kar prasidėjo Tarptautinis Eu- , čfivio Sovietų charge d’afaires Wa- £>iefenbakeris nekalba apie sekretorius kunigaikštis Homecharistinis kongresas. Iškilmių- bCt SUV1° tieSlgirdCSię ,čių uostų alyvos tiekimas bus ahinfrtonp M gSmirnnVBlfi HlI 'žymiai padidintas.

turėjo būti atlikta rankomis. poruojama į Klaipėdą ir Vestpi-, viltyje kongieti8 pa_
1| traukiniais ir po to ispumpuo- ambaaadoriu8 ,>bandė kal.

gas šv., mišias vakar atnašavo 
Miuncheno arkivyskupas kardi
nolas Wendel. Sekantį sekmadie
nį kongresui kalbą per Vatikano 
radiją pasakys popiežius Jonas 
xxm,

— Jug fintų Tautų gcn. sekre
torius Hammarskjoldas dabar

WASHINGTONAS — Wa- 
shingtono sluoksniai', artimi 
Amerikos Valstybių Organiza
cijai (OAS), abejoja, ar OAS 
užsienių reik. ministeriai grieb
sis griežtų žygių neįsileisti rau-

shingtone M. Smimovski du 
kartu bandęs pasikalbėti su Lu
mumba viešint jam Jungtinių 
Amerikos Valstybių sostinėje, 
bet nepasisekė.Kuba ir sovietinis 

blokas
HAVANA, Kuba — Kubos pa- donųjų į Vakarų pusrutulį. reigūnai pirks pramonės įrengi-

Užsienių reikalų ministeriai mus už 100 milijonų dolerių ver- 
tebėra Konge. Kongo vadai rei- pasakys daug kalbų prieš ko-i tėg iš Sovietų Sąjungos bloko 
kalluja JT gen. sekretorių pa- munistus, susirinkus jiems šį kraštų. Čekoslovakija ir Lenkija
siųsti JT karinius dalinius į Ka- 
tangos provinciją, kuri atsiskyrė 
nuo centro vyriausybės. Ham
marskjoldas atsisako siųsti JT 
dalinius į Katangą, nes gali kilti 
tarptautinė krizė.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris vakar grįžo iš 
Paryžiaus į Bonną. Adenaueris 
ir Prancūzų prezidentas dc 
Gaulle aptarė Europos ekono
minius ir politinius klausimus.

mėnesį, bet abejojama, ar jie jas daugiausia parduos Kubai pra- 
parems jėga. ' 1 monės daiktų.

• Namų statyba visoj Kana
doje bus išplėsta nuo sekančio 
rudens.

Amerikos pagalba Pakistanui

Peronas paneigė
teroro sąmokslą

MADRIDAS — Buvęs Argen
tinos diktatorius Juan D. Pero
nas paneigė, jog jis vadovaująs 
teroristinei kampanijai atgauti valdžią.

Kaltinimą metė prieš Peronąsiekė $262,900,000 finansinių gen. Carlos T. Montero, Argenti- metų pabaigoje birželio 30 d. nos armijos vadas.

Raul Castro užimsiąs

premjero postą
Grįžo iš Kairo, Egipto, sostinės— Maskva perspėjo, kad gali

įvykti netikėtų dalykų, jei Vaka
rų „imperialistai skriaus ^on'uįajeni0 įr nuskubėjo pas sergantį brolį pemjerą Fidel Castro. 
•*’ Plačiai kalbama, jog nekenčiantis amerikiečių Raul laikinai at-

— JAV laivynas šeštadienį sisės į minįsterio pirmininko kėdę kąl pasveiks Fidel.
sėkmingai iššovė dar vieną svie-' Kova dėl valdžios einanti tarp *7 . , . . . 7
js j n i • ix x .i i™-j i zr • , • x t-, ekonominė ir socialinė .reforma,dinį Polaris iš pasinėrusio laivo. Fidel Castro ir komunisto Er- , . . , . . .o Lii o i 7 ..... . x , kuri turi svarbiausią vietą musųVi T M fvr ra I o IT . 1 ra a i z-v 1 I ’mm i f ii n, »»-» Mlm

Autobusas nukrito į 
tarpeklį, 29 žuvo

LIMA, Peru — Autobusas,, ve
žęs aukštesnės mokyklos studen
tus, nukrito nuo kalnuoto vieš-

savo pasitarimus su Lumumba, rugpiūčio 10 d. atskris į vakarų 
bet paprašė parlamentą patvir- Vokietiją pasikalbėti su kancle- 
tinti Kanados kareivių siuntimą riu Adenaueriu.
į Kongą. Vakariečių vyriausybių vadai

Apie 300 karių išvyks į Kon- bando pašalinti politinius ne- 
gą už 10 dienų. sklandumus, kurie atsirado po

Pasaulinis Eucharistinis

Kongresas prasidėjo
MEČYS MUSTEIKIS, Vokietija

Kai šis straipsnis — praneši- Prie jų priskirtinas ir aukštųjų 
mas bus spausdinamas, tai 37- svečių, tiek dvasiškijos, tiek pa- 
tasis Tarptautinis Eucharistinis sauliečių dalyvavimas kongre- 
Kongresas, Bavarijos sostinėje se. Tokių nepaprastų svečių ir 
Miunchene, Vokietijoje, bus jau tiek daug Miunchenas dar nėra 
prasidėjęs ir oficialiai. Pagal j matęs.
programą kongresas prasideda T. .. ,. . ... . ».f. . .7. , Iš pasauliečių paminėtini šieliepos 31 d. — popiežiaus le- ,x x ~ Europos tautų atstovai: vaka-gato atvykimo dieną. Tačiau į r
miuncheniečiai šventiškas kon-l

kelio į siaurą tarpeklį. Dvidešimt Sre8° nuotaikas Jausti pradėjo HAVANA, Kuba — Raul Castro šeštadienį slapta grįžo iš devyni atudentai žuvo šeši išli- Jau maž3auK savaitė anksčiau
ko gyvi.

rų Vokietijos vyriausybės dele
gacijos pryšaky da'yvauja pats 
Vokietijos Fed. Resp. preziden-

. x , x t®8 Heinrich Luebke; Austrijąnes jau tuo laiku miestas pra- , . , ,J • T kongrese atstovaus parlamentodėjo daugiau puoštis, jau dau- pirmininkas dr. Figl ir minis-
gdig kongrao parodų buvo <rfi-|terl9 jrmininka8 dr Raab. ,ta.

n 1« o « rli/j4lz\YT lr/\M *

Sviedinys Polaris (trečias) buvo nešto (Che) Guevaros, tvarkan- 
iššautas iš USS George Wash-į čio Kubos banką, 
ington ir nuskrido daugiau kaip Raul, gynybos ministeris, grį-

galvose.’

už 1,100 mylių į taikinį.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 1 d.: šv. Petras ka- riausybę.

lėjime; Sūduvis.
Rugpiūčio 2 d.: Alfonsas Li-

guori, Parcinkulės; Tugaudas. 
ORAS

Komunistai prieš
automobilius

DRESDENAS — Komunistų 
laikraštis Dresdene, rytinės Vo
kietijos mieste, perspėjo savo 
skaitytojus prieš įsitikinimą, 
jog kiekvienas kokią dieną turės 
automobilį. Pasak laikraščio, 
1980 metais viečas susisiekimas 
tiek bus patobulintas, jog asme
ninių automobilių nereikėsią.

Demokratai laimėjo
piety Korėjoje

SEOULAS — Dr. John M. Chan- 
go demokratų partija sekmodie- 
nį laimėjo visuotiniuose rinki-Užsidegė miškas

VANCOUVER, B. C. - Chm-' g.re8°vadi"ama ; kraMo'a^augos “mtatateį "ad- a™ail<indaina paskuti
giau kaip 2,300 vyrų šeštadienį

Fidel Castro ketvirtadienį Lo- kovojo prieš miško gaisrą Kam-
žo iš Kairo Eeinto sostinės ao- tynų Amerikos >«nimo kongre- loops miško apylinkėje, britųUnkius SiST^k^rt^'* d*V^dTraati’ j‘8 reV°liU- Kol“rabij^ 
t x-> xx xi , icinę valdžią paves savo jąunes-Jo netikėtas grjžimas namo gal . , .. . T Tr , . 1 .. _x • x. niam broliui. Ir Kuboje valdžiabūt pirvers persijoti Kubos vy- j _x x • j . ,r J J pasidarė šeimos dalyku, o ne vi-

cialiai atidaryta, didžioji kon-
sės Pieva”, jau buvo beveik 
baigta įrengti. 0 svarbiausia 
mieste vis daugiau pradėjo pa
sirodyti įvairiausių svečių — 
maldininkų iš arti ir toli.

lijos vyriausybė atsiunčia savo
nę pašalinto prezidento Rhee po
litinę jėgą. Bet rinkiminis įžiulu- 
mas, įskaitant nužudymą, riau
šes ir balsavimo dėžių sudegini
mas, šiėk tiek aptemdė Chango 
pergalės džiaugsmą.

209 iš 233 apylinkių Rhee li
beralų partija gavo tik vieną 
vietą žemesniuose rūmuose. De
mokratai turi 161 atstovą, dau
giau nei du trečdalius daugumą 
iš 233 vietų parlamente. Nepri
klausomi turi 42 vietas ir atski
lusios partijos likusias. f

Nepilni duomenys rodo, jog 
demokratai vadovauja naujame 
58 narių senate.

dreoti, be to, dalyvaus buvęs 
užsienio reik. ministeris Pella 
ir Romos vyr. burmistras Cio- 
cetti. Prancūzijos vyriausybė 
atsiunčia teisingumo ministerį 
Michalet ir informacijas minis- 
terį Terrenoire. Ispanijos vy
riausybė atstovaujama 10-ties

i Žymūs tautų atstovai kongrese

I Miuncheno miestui, prieš po-OKUP. LIETUVA. — Liepos ra metų prašokusiam milijono ™’QlJJ . ,... ............. K Šiaulių i Vilnių iftakrido gyventūrt'.kaiūių. kongre ^.ų minSX
Š1“” 17-77^' kreiVJr yra Mainz prySakyje Iš Olandijosno bazės Cuantanamoe |l«nko- aUfl revoliuc|jns prie#u8 lėktuvas Kelionė iš 6,aul.ų, V.l- soo metų gyvavimo .glorijoj. „ vvkst; 7 min,8terS Jdr.

i mų trunka 55 minutes. Šiuo pra-, Taj patvirtina jau vien tik ne- ' At-ilinsio u™ otatr.Diplomatiniai sluoksniai įsiti-' dėtas reguliarus oro susiaieki-1 tamtautiniu eueharis lonJP®- Ataiu * a 8a 0 atsto-......... ................ maa tarp Vilniaus ir Šiaulių. Vė- Wra’ta tarPla“""n| :uchar“- vua ir kitų kraštų vyriausybe.
liau šia linija pradėm, kurauotl t,n"' konKr™'' r<',kime- <»!"• ‘okl« maly« Lichtenš-21 vietos lėktuvas Ir kelionė už-1 k>'»>« ’ atvejais Miunchenas iš-1 temo valstybei*.
truks tik 34-40 minučių. (E.) i gyvena -nepaprastus įvykius. ‘ (Nukelta J 4 psl.)

Raul Castro grįždamas namo 
pareiškęs: „mes neliesime Jung-

Oro biuras praneša: Chicago- „Mes paliksime juos (ameri
je ir jos apylinkėje šiandien — kiečius) ten. Daug svarbiau nei 
saulėta, apie 80 laipsn.; rytoj amerikiečių laivyno bazė Guan- 
— giedra, šilčiau. tuiia.noje yra mūsų žygiai ir pa-

Saulė teka 5:44, laidžiusi 8:11. stangos ekonominiame lauke, ir

Nauja oro linija
sos tautos.

Guevara, kubiečių ekonominio 
gyvenimo tvarkytojas, pradės

kinę, kad tarp Jungtinių Ameri 
kos Valstybių ir Kubos nutruks 
diplomatiniai santykiai, jei Raul 
Castro užims premjero postą.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, 1960 rugpiūčio 1

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PR. SULAS IR J. SOLJCNAS

,BENDRAUKITE SU SOČIAU. 
DRAUDIMO ĮSTAIGA

Šiuo metu JAV-bėse yra 14 
milijonų žmonių, kurie gauna 
socialinio draudimo pensijas. 
Socialinio draudimo administ
racija kiekvienam pensininkui 
išsiunčia piniginius čekius re- 
gulariai ir be jokio atidėlioji
mo.

Bet regularus pensininkams 
milijoninių čekių kiekvieną mė
nesį pristatymas priklauso ne 
vien nuo administracijos. Jei
gu jūs esate užpildęs aplikaciją 
pensijai gauti, tai jūs taip pat 
nešate tam tikrą atsakomybę.

Praneškite prieš keletą sa
vaičių iš anksto apie savo ad
reso pakeitimą ir visada nuro
dykite savo socialinio draudi
mo numerį, kai jūs darote bet 
kurį pranešimą šiai įstaigai. 
Kiekvienam asmeniui, kuris 
pildo socialinio draudimo pensi 
jai gauti aplikaciją visada gau 
na pašto atvirutę, kurią gali
ma naudoti pranešant apie ad
reso pakeitimą.

Jeigu (pensininkas papildo
mai per metus uždirba daugiau 
negu $1,200, tai įstatymas iš 
jo reikalauja, kad jis užpildytų 
metinį pranešimą apie uždar
bius kiekvienais metais prieš 
balandžio 15 d.

Tiktai pensininkai, kurie yra 
vyresni negu 72 metų amžiaus 
gali papildomai uždirbti dau
giau negu $1,200 per metus. 
Tokiems asmenims socialinio 
draudimo pensijos čekiai išsiun 
čiami per 12 mėnesių metų lai
kotarpyje.

Jeigu pensininkas papildo
mai uždirba daugiau negu 
$1 ,200 per metus, tokiam as
meniui išsiunčiamą čekių skai
čius priklauso nuo tos papildo
mos sumos uždarbių, kuriuos 
jis uždirbo.

Neatsižvelgiant į tai, kiek 
pensininkas gali papildomai už 
dirbti per metus, jam bus pri
siųsti piniginiai čekiai kiekvie
ną mėnesį, per kurį jis nėra 
uždirbęs daugiau negu $100.

Jeigu pensininkas turi teisę 
gauti socialinio draudimo pen
siją, tai jis turi suprasti ir 
savo atsakomybę. Jeigu taip 
pensininkai elgsis, jie gali būti 
užtikrinti, kad jiems priklau
somi išmokėjimai bus prisiųsti 
ir be atidėliojimo, — pareiškė 
Pietvakarių Socialinio Draudi
mo įstaigos (esančios 1256 W.

69th St., Chicago 36, III.) ad
ministraciją. pr. š.

NEPAGRĮSTAS PRANAŠA
VIMAS

Industrial New Review, 7-18 
-60 spausdina First National 
Bank of Dalias laišką, kuriame 
pasisakoma prieš minim alinio 
uždarbio padidinimą; toks pa
didinimas e3ą iššauksiąs aukš
tesnių kategorijų dirbančiųjų 
reikalavimą ir jiems atatinka
mai padidinti uždarbius ir to 
viso rezultatas galįs būti išreik 
štas vienu žodžiu — infliacija.

Iš spaudos pranešimų maty
ti, kad pragyvenimo išlaidos di
dėja, dėl to*' visai natūralu, kad 
dirbančiųjų uždarbiai būtų pa
didinti, ypač tų, kuriems mo
kamas pat3 žemiausias uždar
bis, būtent, $1 per valandą. 
Net pati* federalinė valdžia to
kį projektą įteikė Kongresui.

Nėra jokio pagrindo many
ti, kad padidinus minimalinius 
uždarbius iki $1.25 tuo pačiu 
iššauktų krašte infliaciją.

IŠLEISTAS NAUJAS 
PAŠTO ŽENKLAS

WASHINGTONAS. D. C. — 
Išleistas 4 centų pašto ženklas 
“Employ the Handicapped”, | 
vaizduojąs dirbantį invalidą, 
pagerbimui aštunto Pa/saul. In- 1 
validų Gerbūvio D-jos kongre
so, kuris buvo New Yorke. |
Ženklas bus paleistas apyvar- Į 

ton rugpiūčio 28 d. *Generalinis pašto viršininkas , 
Arthur E. Summcrfield, pra- ' 
nešdamas apie naujo pašto 
ženklo išleidimą, pažymėjo, kad 
ženklo projektas paimtas iš 
fotografo Carl Boberis, Nevv 
Yorko artisto; paveiksle vaiz
duojamas darbininkas invali
das, sėdįs vežiojamoj kėdėj, 
dirbąs prie mašinos — dril 
press.

INFORMACIJA APIE 
P1LIKTYBĘ

Jeigu jūs JAV-bėse esate iš
gyvenęs penkerius metus, jūs 
galite gauti šio krašto piliety
bę. American Council for Na- 
tionalitie3 Service yra išleidusi 
naują peržiūrėtą anglų kalba 
leidinį IIow to Become a Citi
zen of the United States. Kny
gelė gaunama iš tos įstaigos — 
20 West 40th St., New York 
18, N. Y.

Lietuvių kalba Kaip Įsigyti 
JAV-bių pilietybę, kurią pa-

Gerbūvio Hck/etorius Arthur 
S. Elemming . daro praneši
mų Senato finansų komite
te apie tumesnio amžluus 
žmonių medicinos pagalba. 
Respublikonų administraci
ja paJaitko savanorišką (e- 
deral. steito subaidunjnmų 
sistemą. Tuo metu demok
ratai palaiko Korando įsta
tymo projektą. numatantį 
nemokamai aprūpinti pen
sininkus ligoje socialinio 
Uraud. įstatymą papildžius

rengė Pr. Šulas, o peržiūrėjo 
teisėjas A. F. Wells, knygelė 
gaunama “Draugo” administ-1 
racijoje, iš anksto prisiuntus 
60 centų.

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOME

1909 INSUklD
7.7/. 1960

Taupyk Stipriausioje 

CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — #75,000,000.00 

Atsargos Fondos #6,500,000.00

Jiritin Markievrich, Chairman of the Board 
Ju^tin Mackiewich Jr., President

FREE PARKING .

ŠTAMAM) FKIOAL SAVINGS
gn

•’Hlf’jl |—— - oB r 'L*

AND LOAN ASSOClAtlON 
• Of CHICAGO • 

419? ARCHiR AVI., CHICAGO 3? 
HHONI: Vlrgima 7-1141

VALANDOS: Kaadicn,- juk ai t ant šėlt. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniaia nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

J

Gerbiamoji. Esu girdėjusi, 
kad tam tikrais atvejais gali
ma gauti pensiją žmonos išlai
komam vyrui. Kadangi netru
kus žadu išeiti į pensiją, o ma
no vyras yra nedarbingas ir 
aš jį išlaikau, todėl norėčiau 
pasiteirauti apie galimybes , 
gauti paramos iš socialinio i 
draudimo savo vynu. Taip pat I 
prašau patarimo, ką aš turiu 
daryti ir ką mano vyras turi 
daryti. Mano vyras nebuvo iš
leistas iš Vokietijos ir šiuo me
tu gyvena V. Vokietijoje. Jis 
yra gimęs 1895 m. sausio mėn. 
24 d. ir niekados Amerikoje 
negyveno.

Aš į Ameriką atvykau prieš 
10 metų ir visą laiką dirbau. 
Esu gimusi 1$98 m. balandžio 
mėn. 20 dieną. Už informaci
jas būsiu dėkingas. O. B.

Ats. O. B. Sunkumų dėl vy
ro pensijos, atrodo, neturėsi
te. Žinoma, reikės kiek pastan
gų dėl įvairiausių pareiškimų 
užpildymo bei surinkimo doku
mentų, kuriais turėsite įrodyti 
savo vyro išlaikyma.

Jūsų vyrui nereikia nieko 
daryti tol, kol jūs nepaduosite 
pareiškimo pensijai gauti. Kai 
jūs taip padarysite, jūsų vyras 
turės kreiptis į artimiausią A- 
merikos konsulą ir ten užpil
dyti reikiamus pareiškimus. 
Noriu pastebėti, kad jam rei
kės įrodyti, jog jis J ikrai gavo 
bent pusę išlaikyme iš jūsų lai i 
ke paskutiniųjų dvylikos mėne 
šių. Todėl patarčiau jums, jog 
jūs jam pasiųstumėte įvairiau
sias pinigines perlaidas bei kvi 
tu3 įrodančius jūsų paramą 
jam minėto laikotarpio metu. 
Be to, jam reikės dokumentų 
amžiaus įrodymui. Bet koks 
dokumentas, bent 5 metų senu 
mo, bus priimtinas pmžiaus įro 
dymui. Žinoma, pageidautinas 
pats seniausias dokumentas.

Nors jūsų vyras ir nėra A- 1 
meriko3 pilietis ir niekados ne
gyveno Amerikoje, jis vistiek 
turi teisę į pensiją, kaip jūsų Į 
išlaikomas vyras, kadangi jūs 
turite teisę į pensiją.

Jūsų vyras gaus pusę tos 
sumos, kurią jūs gausite. No
riu pastebėti, kad nors jūsų 
pensija ir bus sumažinta, nes 
esate tik 62 m. amžiaus, ta- Į 
čiau vyro pensijos didumas bus 
apskaičuiotas nuo jūsų nesu
mažintos mėnesinės pensijos.

<T.

Kas atsako už nelaimingą 
at itikinią namų laiptuose?
Kl. Malonėkite išaiškinti, kas 

atsako už nelaimingą atsitiki
mą namų laiptuose? M.

Ats. M. Atsakomybė už ne
laimingą atsitikimą namų savi
ninko valdomame piote priklau 
so nuo eilės elementų, kurių 
svarbiausi yra šie: 1) Ieško
vas turės įrodyti, ar namų sa
vininkas turėjo ar privalėjo 
turėti žinių apie laiptų defek
tus (“notioe’’); 2) kiek butų 
yra jo name? 3) jei namas yra 
daigelio butų (daugiau negu 
dviejų butų), atsakomybė na
mų savininko daugel} kartų pa
gal įstatymą padidėja,; 4) jei
gu namų savininkas žinojo ar 
turėjo žinoti apie laiptų defek
tus, ar turi*jo jis pakankamai 
laiko juos pataisyti? 5) ar jis 
parodė didelį (“-rėkiėntį”) ap- 
Bileidimą? 6) kaip keleivis pa
kliuvo į tą namą: ar jis yra 
to buto nuomininkas? ar atė
jo į Mečius? 7) gal jis parda
vinėjo šepetėlius ar kosmetiką, 
eidamas nuo vienų namų durų 
iki kitų namų durų? 8) gal jis 
įėjo į namą per klaidą? 9) kai 
ji nuo laiptų nukrito, ar tai 
nebuvo jo3 pačios kaltė? gal 
batų užkulnai buvo nudėvėti ir 
ji paslydo paviršiuje, ypač lie
tingam orui esant arba ji mėg
davo nubėgti laiptais, šokdama 
per du laiptus, kaip dažnai tai 
vaikai daro?

Nuo šių įrodymų priklauso 
ieškinio pasisekimas. pr. š.
SOCIALINIO DARBUOTOJO 

ŽODYNĖLIS
First aiitliorization — atve

jis, kai nutrauktoji šalpa vėl 
iš naujo pradedama duoti.

finrir home — išlaikomiems 
'vaikams skirtas privatus na
mas.

Hahit fRnie—paprastai prieš 
mokyklinio kffjžiiaus vaikų gy
dymo klinika, kuri veikia pa
gal pažiūrą, kad dauguma vai
kų vid. emocinių ir mentalinių 
negalavimų nėra nieko dau
giau, kaip blogas užlaikymas,
Naujus ir vart. automobilius 

parduoda
TONY BALAS—HE 4-8200

TONY PIET PONTIAC 
6617 8. Westem, Chicago 36, III

pagydomi paprastu didesnio 
dėmesio į vaikus atkreipimu.

Idiot — žemiausias laipsnis 
silpnapročio. Tie, kurie turi 
žemesnė negu 25 testą (I. Q.) 
yrai laikomi idiotais.

imbecile — asmuo su žemu 
mentalitotu — I. Q. 25—50.

Indictment — raštu išreikš
tas kaltinimas grand jury, kal
tinant asmenį įvydžius nusikal
timą. Po kaltinimo įteikimo 
pradedamas bylos nagrinėji
mas.

indoor relief—institucijos duo
dama pašalpa.

Inferioty complex —nervin- 
vingumo jausmų kopleksas. 
Psichologijos kopleksas kai ku
riose sistemose yra gerai api
brėžta idėjų grupė, kuri dras
tiškai įtaigoja elgesį ir galvoji
mą apie asmenybę.

inforniation — įteiktas skun
das magistarui, nurodant, kad 
tam tikras asmuo yra kaltas 
dėl tam tikro nusikaltimo.

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

Tel. I’Rosprvt 6-1795 
2300 H. 5lot St., Chicago, I1L 

Oakley Medlcal Arta Bldg.
arba ,

134 Algona Avė., Klgln, llllnola 
Tel. OW<1W 5-0533 

Valandos pagal susitarimą

Tel. Ofls. VI 9-1484, Kės. KE 7-8S18
DR. ALBINA PRIMSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
3259 South Halsted Street

Vai. kasdien: S—7 p. p.: penktad. 
2--4 Ir 6—8: SeStad, 1—4 vai. Treč 
uždaryta.

M O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus iš 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshopJ-7075

NOW!bil
E

PER ANNUMINNUM

SOPHIE 8 * R C U S 
R«nno VALANDA

VImok pnienmiim IR VVOI’A
MB 149(1 Kilocyclee EM 102-7 MC 
Kasdien: nuo pirmadienio Iki penk 
Uidtento 10-11 vai. ryte. Šeštadienį Ir 
sekmadienį 8:80 iki 9:00 vai. ryte

VukaruSkoa pirmadienį 7 vai. vak 
RaštinS: 7,59 So. Mapl»’w<s>d Avė., 
Chicago 29. III Tolei HE 4-2H8 
fe'r ] seSb r3 r -ggTJ TST3
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ IIIHIIIIIlllll11IIIIlllll

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

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešiį Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1*25.

Pinigus su užsakymais siųsti 
z DRAUGAS

4545 We«t 63rd Street 
Chicago 29, Illinois 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tel. ofiHO HE 4-5849, re*. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71at Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir Sešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Ke». Hl 5-3225

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

2709 Wewt 5lst Street
Valandos: pirm., antr., ketvtrt.-, penk. 
2-9 vai. vak.: Seštad. 2-4 vai. popiet
Ligonius priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nicrvų-Sniegenų Llgoa. Chtrurg. 

OAKLEY MEDICAL BLOG.
2300 Weet 51 st Street

Valandos Seštad. susitarus. skam
binti tik pirmad, antrad, ketvlr- 
tąd, penktad., tik nuo 2—4, 6—8

I vai. PRospect 6-1795. Rez. TRE
MOM 9-5890.

Ofiso HE 4*1818, Rez,d. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligoe 
2454 West 7Ist Street

(71-os Ir Campneu Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Seštad.: 9 v. r. — iki 2 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaue llgoe
6317 South Western Avenue 
Tel. oftao — REpuhllc 7-4900

namų — GRovehlU 8-8181
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., Seš 
tad.' 1-6 vai. p. p., trečiadieniais ui 
daryta.

D81 tikslaus priėmimo laiko (ap- 
pointment) malonėk,te susitarti te
lefonu ar asmeniškai. k«d nereiktu 
ilgai iRukii

Ofiso tįllefomag — Btshop 7-2528

DR. AL RA4KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

Tel. ofiso HE 4-1202, rez. PR 8-4788

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 IVest 71st Street
(71st Ir Ko. Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 1-4 p. p. 
antrad ir penktad 6-8 v. v

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthlritis, Rheumatlsm 
Hpinc & Nnrve. Ailmeots

1428 Hmadway, Gary, Indiana 
Vai. pirm. 3—6 v. v, Sešt. 9—11 
vai. prieš plet. Kilu laiku pagal su
sitarimą. Tel. Offioe Gary TUrner 
5-8638. Kės. Ch-go HlMltop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDIneS LIGOK 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad, antr, ketv., penktad. 
nuo 9 Iki 11 ryta Ir nuo 6-8 vai. ▼. 
Seštad. nuo 2-4 Trečiadieniais Ir
kitu talku susitarus telefonu.

_______ Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, 00.
Tikrina akis Ir pritaiko akintas 

keičia stiklu* Ir rėmus 
4455 8. Callfornla Avė. YA 7-7S8I 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta Seštad. 10 v. r. Iki 2 p. D

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

Ofiso tel. R Hilam v 5-4410 
Rez. tel. GRovehlll 4-0817

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

Trečiad. Ir Seštad. pagal sutarti

ionmoco

< Sav. inž. A.Semėnai
Televizijos s Radijai. 
Fonografai s Plokštelės, 
Elektriniai virtuvės prietaisai 
Elektr. laikrodžiai. 
Rašomosios mašinėlės. 
Radijo Ir TV lemputes, 
Visokios antenoH,
Baterijos e Dalys, 
Vėsintuvai — Vėdlntuval, 
Elektros lemputės

PARDAVIMAS-TAISYMAS

Ii3321 S. Halsted St.-CL4-5665
Ald.;9-6.pirm.-l(etv.9-9. SeuntnidJ

DR. G. SERNER
USTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

U asetv pstyrlmas
Teta YArds 7-1829 
Pritaiko Akiniua 

Kreivai Akla 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akfnly DirbtvvG
__ ___756 WEST >Stk STREET
Yttandoo: nuo 10 tiri 2, nuo 6 lkf t. 
Treč. uždaryta. Penkt ir Wt 10— O

Rea. GI 8-0873 Rez. HE 8-1870 
Dr. Eisin. Dr. Ratukas
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. K. G. BALUKAS
AKLAER1.IA IR MOTERŲ LIGOS 

Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2870 

Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-OOO1

Ofiso telef. CUffslde 4-2898 • 
Hnald. telef. WAIbroofc 5-5099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir specialiai
dilrurgijs)

1724 Mest 47th Street 
(Kamp. 47th Ir 8. Hermltage)

Vai : nuo 2 Iki 4 vai. Ir 6 IkĮ 8 v. v 
SeStad. nuo 2 Iki 6 vai, ftskyr. sek.

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

• DR. B. GAIŽIŪNAS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ilgos
2454 Wwt 71st Street

' (71-os ,r Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—S ,r 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta.

Atostogose iki rugpiūčio 21 d. ‘

Tel. ofiso TO 8-0959 
Res. tel. GA 8-8045

DR. FL TARAT-KELKŠ
GTDTTOJA8 IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės Ilgos
5002 W««t 18th Street, Cicero, OI 

Vai.: kasdhm 5-8 p. m, šeštadlen
1-4 p p Kitu laiku Ir trečiad. susi 
tarus

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS,IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir valkų ligos 
2737 We»t 71st St.

Atostogose iki rugpiūčio 
8 dienos

DR. VYT. TAURAS
(Bendra praktika Ir moterų llgoa) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiaaft ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8-1228 ar *•»- 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm. 7-9 v. v, Antrad. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak, Seštad 
2-4 vai. popiet. Iri sulig susitarimu

Ofiso tel. TOwnhall 8-Mb« 
Namų-rezid. tel. Hl'mholdt 6-8273
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS

(JOKAA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien 4-8 p. p.. Seštad. 10-2 
p. p. Treč Ir kt. laiku tik susitarus

Tel. ofiso 1*0 7-6IHMI. rez. RE 7-«l»»
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 Weat 63rd Street

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

Tel. ofiso HE 4-2,23. rea. GI 8-8198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAM 

2454 West 71st Street 
(7lst Ir So. Oamphell Ave.) 

Vai.; pirm. antr, ketv. fr penkt 
nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8. Treč. Ir
šešt. uždaryta.

Telefonas — GRovehlll 8-2822
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Hpeotalyhė: AKUAERI.IA hr MOTKHI

LIGOS
2524 West 691h Street 

▼alandoe: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. va* 
Šeštadieniais nuo 1-4 tat. popiet 

Trečiad. uždaryta
..................................."ir ■ " ■■ —'

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAftKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: D-4; 6-8

šeAtad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Telefonas; GRovehlll 8-1695

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 W. Marąuette Road 

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

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniu pagal sun, tarimą.. 

I>ėl valandoH skambinti telefonu 
HKndock 4-1662 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ,r Seštad.

, DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLIES LIGOS 
Pritaiko akinius

6322 South We«tern Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v. 
vak. šešludii'nlais 10—1 vai. Trečla- 
dien. uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonus l‘R H-322* 
telef. WAIbr,»ok 5-5078

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Rt. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ,r kitu laiku pagal sutartį

Ofiso telef. I.Afayette 3-8048 
Rer. VRAIbris.k 5-3048

Tel. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W Marąuette Road
Vai nuo 2 Ik, 4 p. p Ir 7 Ik, 8 V. v 

^Trečiad. ,r SeStad pakai sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halated Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 8-8699

ResM. 6600 8o. Arteslan Are.
Vai. I 1 v ryto Iki I v p. p, 6-7 vak

Tel. Off. EK 2-4841, 9 A M.-9. P.M.
Trt. Rea. AV 8-2627. 9:80 P.M. Iki 9

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
(vairios nervų bei proto Ilgos — 

valkų Ir suaugusių
PITTSFIEgD BUILDINO. Kamb. 621 
55 E, U'nshigton M, Chicago 1, III. 

Priėmimas tik pagal susitarimą

Tel.: REIlance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

((lietuvis gydytojas)
8925 Weet 59th Street

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

430/
'C SAVINOS .

EMscthrs Jaa. 1, tM
EREI ALUMINUMWARE

WITH 59SS.N O« MOR«

ST. ANTHONY 
SAVINOS k LOAN ABATE. 
1447 Ss. 49th Csvrt, Clcsra, RL

Tsl. Bliksa 3-1397
HOURSi MONDAV » M 9 

T985OAY, THUMOAY, PKSB4Y 
,81

•ATUROAY • 1
WSOMSSOAY CUOMk

EARNING 
OM PREPAB^ INSURID

Tel. ofiso Ir huto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—1 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
lAskyrus trečiadienius 

šeštadieniais ,2 Iki 4 popiet 
Atostogose rugpiūčio 1—21 d.
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DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KTniKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
RPECIAl.lSTft

7158 South Weatcm Avenue 
MEDICAL BII1LDINO 

Pirmad., antrad, ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p Ir nuo 
8 v. — 8 vai vakare Trečia d nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. ftešlad. 11 

vai. ryto Iki > vai. p. p.
(Vflne tel KE 7-8,88 
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DIDŽIOJI PADĖKOS ŠVENTĖ
Vakar oficialiai prasidėjo tarptautinis Eucharistinis Kon

gresas Muencheno mieste, Vokietijoje. Tai jau 37-tasis toks 
didžiulis visų tautų viešas Eucharistijos pagarbinimas. Pirma
sis toks kongresas buvo suorganizuotas prieš 79 metus (1881) 
Lilyje, Prancūzijoje. Karai ir didesnės suirutės nutraukia šį 
visų krikščionių bendravimą krikščioniškoje padėkos šventėje. 
Bet, nelemties metui pasibaigus, visuotinė Bažnyčios veikla 
atsinaujina, mėgindama vėl visus žmones sujungti savo prie
globstyje.

Tokie eucharistiniai kongresai parodo katalikų Bažnyčios 
troškimą apglobti visus žmones; kartu yra jos jėgos šioje 
žemėje pademonstravimas. Ji mėgina akivaisdžiai kiekvienam 
krikščioniui ir nekrikščioniui prabrėžti, kad Kristaus mokslas, 
kurį Jis yra perteikęs savo mokiniams, nėra nei pasenęs, nei 
išsisėmęs, nei savo laikus atgyvenęs. Tas mokslas kaip tik 
nuolat iš naujo perteikiamas visu gaivališkumu ir pilnu gyve
nimo tikrovės pajautimu naujosioms kartoms. Bažnyčia taip 
pat bando parodyti, kad ji yra ne kas kita, kaip gyvas ir joje 
gyvenąs Kristus. Dėlto, organizuodama šiuos didžiulius, daug 
prakaito ir vargo reikalaujančius kongresus, ji nori sutelkti 
kuo daugiau krikščioniškojo pasaulio atstovų, viešai reiškian
čių pagarbą ir atsidavimą Aukščiausiajam, kad per juos kuo 
plačiausiai paskleistų Jėzaus Švč. Sakramente garbinimą.

Eucharistija savo žodžio kilmės prasme reiškia didelį 
dėkingumą. Pirmaisiais krikščionybės laikais tokį dėkingumą 
reikšdavo Kristaus sekėjai eucharistine puota, kurioj kiekvienas 
krikščionis, pasiryžęs už Kristų ir Jo mokslo įgyvendimą bet 
kuriuo metu atiduoti savo gyvybę, stengėsi jėgų gauti iš paties 
Kristaus, regimu būdu gyvenančio duonos pavidale. Šiandien, 
semdamiesi reikalingos stiprybės, krikščionys kartu tokiomis 
didžiulėmis manifestacijomis reiškia Kristui viešą dėkingumą.

* >f. *
Eucharistinio Kongreso tikslas kaip tik ir yra dėkingumą 

pareikšti Kristui, pasilikusiam Eucharistijoj žmonių tarpe. Ka
da žmogus nori pagarbinti Dievą, savo Kūrėją, Jam dėkoja 
ir iš Jo jėgų ateičiai prašo. Bet tai yra privati malda, žmogaus 
pasikalbėjimas su savo Tvėrėju. Eucharistinio Kongreso metu 
susirenka krikšionių atstovai iš visų pasaulio kampų viešai 
ir iški’mingu būdu pareikšti Dievui, aukščiausiai Būčiai, pa
garbos <ir dėkingumo jausmus ir kartu paprašyti jėgų visai, 
gero trokštančiai, žmonijos daliai. Jeigu mes visi net ir į 
tokias iškilmingas šventes susirinkti negalime, kaip anais lai
kais žydai į Jeruzalę, tai per savo tautų, savo tikėjimo ir Baž
nyčios atstovus mes 'atiduodame Kristui, kas Jam pilniausia 
teise priklauso. Čia Jam viešą dėkingumą ir pagarbą pareiškia 
visų tautų ir visų kalbų atstovai.

Vieši tarptautiniai susibūrimai turi visuomet teigiamos 
įtakos žmonių santykiams. Juoba Eucharistinis Kongresas, kur 
žmonės susirenka ne tiek vienodų nusiteikimų ar vienodų tau
tinių tradicijų, kiek tos pačios krikščioniškos meilės ir tos pa
čios tiesos supratimo vedini. Užtat jie visi susijungia bendroje 
eucharistinėje puotoje, siekdami tų pačių tikslų — žmonijos 
krikščioniškesnio ir laimingesnio gyvenimo.

Eucharistinio Kongreso reikšmė, ypač šiuo visokio netik
rumo ir painiavų metų, yra nepaprastai didelė. Jei jau ir nekal
bėtume apie tas malones, kurios ateina iš aukštybių, tai vien 

• tas bendras troškimas tapti ir kitus padaryti geresniais krikš
čionimis yra toks prasmingas, kad dėl to yra vertos tos di
džiulės įdėtos jį rengiant pastangos.

* 3/. *
Mūsų tautai beveik visuose eucharistiniuose kongresuose 

buvo tinkamai atstovaujama nuo 1926 m. tarptautinio Euch. 
Kongreso Chicagoje, kur lietuviai pasirodė gausiu savo daly
vavimu. Australijos Sidney mieste vykusiame Kongrese teda
lyvavo tiktai vysk. P. P. Būčyg, kaip vyriausiojo komiteto 
narys. Vėliau Kartaginos, Afrikoje, Dub’ino, Airijoje, Buenos 
Aires, Argentinoje, ir Budapešto, Vengrijoje, kongresuose lie
tuviai pasireiškė, kaip susipratusi, gerai organizuota, katali
kiška tauta. Po paskutinio karo lietuviai buvo gausiai atsto
vaujami Barcelonos, Ispanijoje, ir Rio de Janeiro, Brazilijoje, 
euch. kongresuose. Dabartinis Eucharistinis Kongresas taip 
pat yra sutraukęs nemažus mūsų tautiečių būrius iš Vokieti
jos, Italijos, Prancūzijos ir JAV-bių. Ten yra atstovaujami ir 
Draugo skaitytojai šio dienraščio redaktoriaus kun. V. Bagda- 
navičiaus bei Vyčių vadovybės suorganizuotų ekskursijų.

Mūsų broliai, kurie atstovaus mums šiuo metų tarptauti
niame Eucharistiniame Kongrese, pristatys Dievui mūsų visų 
reikalus, išreikš Jam mūsų visų vardu pagarbą ir dėkingumą. 
Ten bus atstovaujama ne tik mums, laisvajame pasaulyje iš- 
sibarsčiusiems, bet ir tiems mūsų broliams, kurie neša šiurkš
čią komunizmo vergijos priespaudą, nes jie savo dvasia ten 
taip pat dalyvauja kartu su visais krikščionimis. Užtat mums 
reikia tik pasidžiaugti, kad turime galimybę per savo atstovus 
jungtis eucharistinėje puotoje su visa Bažnyčia, viso pasaulio 
katalikais ir visomis tautomis, kurios ten susirinko nusilenkti 
Kristui, gyvenančiam žmonių tarpe. Kartu ten jungiasi ir mūsų 
tauta, nors pavergta, bet ištikima aukštiesiems krikščioniš
kiems dėsniams.

Eucharistinis Kongresas, kurio pirmasis tikslas yra grynai 
religinis, yra suteikęs mums labai palankią progą dar kartą 
pasauliui priminti savo tautos kančias, nešamą priespaudos 
naštą, jos didžiuosius troškimus ir pagalbos šauksmą. Ten dar 
kartą galės įvairių pasaulio kraštų atstovai pamatyti, kad 
mūsų tauta tebėra gyva, kad ji sugeba kentėti ir laukti ir kad 
ji tebėra ta gyvoji daromos neteisybės liudininkė. Dėlto mūsų 
atstovų dalyvavimas šiame Eucharistiniame Kongrese galimas 
vertinti, kaip religinis tautos prisipažinimas ir ištikimybės 
Kristui pareiškimas ir kaip tautinė demonstracija, atkreipianti 
į mūsų vardą ir troškimus pasaulio dėmesį.

Pr. Gr.

AR BUS KATALIKAS AMERIKOS 
PREZIDENTU?

Demokratų partija antrą kar 
tą prezidentiniu kandidatu pa
rinko kataliką. Pirmasis ban
dymas 1928 m. nepavyko, kai 
demokratų partijos kandidatas 
katalikas Alfred Smith pralai-į 
mėjo protestantui Herbert i 
Hooweriui. 1960 m. demokratų 
partija savo prezidentiniu kan
didatu vėl išrinko kataliką šen. 
John F. Kennedy.

Lietuvių fronto Bičiulių žur
nale “ Į Laisvę” svarstomas, 
įdomus ir šiais rinkiminiais me
tais aktualus klausimas: Ar 
bus katalikas Amerikos prezi
dentu? “Į Laisvę” rašo: ”Po 
32 metų Amerikos prezidenti- 

I nėję politikoje iš naujo iškilo 
katalikybės ir politikos santy
kių k’ausimas. Dramatiškai šį 
klausimą išprovokavo jaunas 
42 m. Massachusetts valstijos 
senatorius John F. Kennedy... 
Kennedy kandidatūra yra la
biausiai komplikuota: jis yra 
neprotestantas kandidatas”.

Toliau “Į Laisvę” aiškiną: 
'‘JAV dar neturėjo kataliko 
prezidento, nors jos didžiuojasi 
demokratija, ir visas laisvasis 
pasaulis jas laiko demokratiš
komis. Europoje mišrių religi
jų valstybėse tikėjimas nesuda
ro didžios problemas rinkimų 
metais. Europoje katalikai ir 
protestantai, nuėję atskirais ke
liais prieš keletą šimtų metų, 
jaučiasi stiprūs savo vietose ir 
rodo daugiau pakantos vieni ki
tiems. Ten pvz. evangelikai liu- 
teronys, o taip pat ir refor
matai (kalvinistai) sąmoningai 
ar nesąmoningai palaiko tam ti
kros rūšies premisą, jog jie iš 
Katalikų Bažnyčios (nors pas-! 
torius Niemoe'leris Vokietijoje 
ir tebekartoja: Verčiau su Mas 
kva negu Roma”).
Skirtingos nuotaikos Amerikoje

“Į Laisvę” žurnale straipsnio 
autorius dr. A. Musteikis Ame
rikoje vyravusias nuotaikas 
taip apibūdina: “JAV betgi yra 
nemaža protestantų, pasiduo
dančių iliuzijai, jog jie krikš
čionybės raidoje yra pirminiai. 
Tai, žinoma, remiama faktu, jog 
su retomis išimtimis daugumo
je Amerikos valstijų protestan
tai įsikūrė pirmiau nei katali
kai. Anglų liberalai 18 amžiuje 
nepripažino pilnai pilietybės ka
talikams. Tai turėjo įtakos ir 
Amerikoj; demokratinė ir na
cionalistinė dvasia palaikė ne
apykantą Katalikų Bažnyčiai. 
Vakarų Virginijos pirminių bal
savimų kampanijoj ' buvo pa
skleista šio pobūdžio lepelių:

"Aš greičiau balsuosiu už ne
grą komunistą nei kataliką į 
prezidentus”... >

Kas skiria katalikus Ir 
protestantus?

"Į Laisvę” taip aiškina: “At
metus kraštutinių auksaburnių 
šūksnius, šiuo metu katalikų 
ir protestantų nuomonės dau
giausiai išsiskiria šiais klausi-| 
mais: 1. Ar leistina gimimų 
kontrolė dirbtinomis priemonė
mis? 2. Ar privatinės moky
klos gali būti remiamos iš vals
tybės iždo (mokinių transpor- 
tacija mokyklon, religijos dės
tymas ir t. t.) ? 3. Ar skirtinas 
JAV atstovas prie Vatikano? 
Kennedy į antrą ir trečią klau-

I

Belgijos karys laiko šautuvą po kautynių su sukilėliais Katanga 
provincijoje. Vienas sukilėlis matytį žuvęs. Belgai šioj atakoj 
nukovė 18 sukilėlių ir 200 paėmė į nelaisvę. (UPI)

KOVOS SEIMAS

GEDIMINAS GALVA
Adomas Mickevičius 1832 m. tos prisikėlimo rūbais. Jaunimas 

simą atsako neigiamai, nura- i skelb€ Pasaullui pranašiškus žo- ir vyresnieji, jūs privalote būti 
mindamas dalį protestantų ir dz,us' kai ^etuvoje siautė pa- laisvės kariais, kovotojais už 
iššaukdamas priekaištų iš daž- vergejas- 0 sukilime buvo lieja- savo tėvynę. Lietuvoje dauge- no kataliko”. ma® lietuvių tautos kraujas: lis miršta kovoje”.“Ir šaukė pasaulio valdovai, kad"Protestantai norėtų -tęsti 
"gryną” amerikiečių kultūrą, 
kuri — jų nuomone — yra, li
beralinė, protestantinė ir pa
saulietinė. Jų nerimastis sieti
nas su tikru ar tariamu katali
kų skaičiaus augimu (“Štai ko
dėl katalikai nusistatę prieš gi
mimų kontrolę”), bu kataflikų 
mokyklų plitimu ir katalikiš
kos 'pasaulėžiūros įtaka, kuri 
ilgainiui gali pakirsti protes
tantų investuotą interesų do
minavimą. O katalikai norėtų 
galutinai įsigyti pirmaeilio pi
liečio teises, ko liudininku ga-

jie lietuvių tautą nukankino ir .
jos kūną į karstą įdėjo. Jie džiū
gavo tardami: mes laisvę sunai
kinome ir ją palaidojome”.

Ar nūnai kitaip dedasi? Pa
vergėjas rusas teriukšmu nori 
vergėjas rusas triukšmu nori 
ginti, s. m. liepos 21 d. paminė
damas atvežimą “Stalino sau
lės”, kuri atnešė mirtį dauge-

Politiniai išeiviai, kas tėvynės
žemės saują, kas kitus dalykus 
pasiėmė savo tautos lemčiai pri
siminti. Pripuolamumo vejami, 
mes pasiskleidėme plačiame va
kariniame pasaulyje. Mūsasis 
įsikūrimas nebuvo organizuo
tas sunkumams nugalėti. Dau
gelis bent pradžioje sunkiai duo 
ną pelnė, tačiau nemažam skai
čiui ir nūdieną užkirstas keliasliui tūkstančių lietuvių, tremtį, . ,į Sibiro taigas, kančią ir baimę,' Pras«kTOrb‘' >k> ■yf'ena, ku- 

kasdieninius kiekvieno lietuvio; ™ a™uty bendrajam bepalydo™. Lietuvos įjungiu,as tautos labu,. S,ose sąly-
i Sov.etus, dviprasmės. lietu- Kose pme ““'kandimas, pnsi- 
viama svetimos konstitucijos talkVmas sąlygoms ir numoj,- 

lėtų būti katalikiško prezidento įgyvendinimas, rusų santvarkos mas ranka 1 svent«* P"esa,ką 
išrinkimo (akta.1’. primetimas sustabdė mūsosios kovoti už. Lietuvo8 trispalvę ir

Straipsnio autorius pažymi, pažangos laikrodžio rodyklę, tautos laisvę. Net organizuota 
jog 40 milijonų katalikų aada- Stalino “saulė” ižkepino Lietu-1 mc lletnvi« jaunime kyla klau- 
ro didelę jėgą. “Tačiau bendras vos laukus, pramonės įmonėse Isimas’ ar PrasminSa būti lietu' įvairioms protestantų sektoms privertė lieti prakaitą, gaminant I 'du'. ^'uo..m.^u Pas’glrata vyres- 
priklausąs skaičius yra rySkiai gėrybes pavergėjui. Elektros jė-
stipresnis už katalikiškąjį. Tos gainės ties Kaunu pastatymas 
Rėktos nesutaria tarpusavy, bet per penkiolika metų prilygina- 
kai joms tenka kovoti prieš mas stebuklui, nors elektros 
katalikus — jos sudaro vieną srovė panaudojama ne tik lie-

niųjų nihilistiniai samprotavi
mai, kurie paneigia bet kurią 
organizaciją ar vėl siūlo įsijung
ti į gyvenomojo krašto, bet ne į 
savąją, lietuvių tautos veiklą.

Politinės Kovos Seimas

Grėsmingas lietuvių pavergė
jo tolimesnis siautėjimas, didė
janti tarptautinė politinė įtam
pa ir mūsasis pavargimas pa
reigose tesėti reikalauja įver
tinti nueitą kelią, patikslinti 
politinės kovos organizactją ir 
pasirinkti veiksmingesnes kovos 
priemones. Jei mes laikome lie
tuvių tautos laisvinimą esminiu 
reikalu, nesąlygojamu ir visus 
lietuvius įpareigojanč:u, mes ga
lime to'iau pakęsti taktinių gin
čų, kai laisvinimo taktikos mes 
neturime ar bent visuotinai ji 
nežinoma. Šiame bare, visų lie
tuvių reikale, negali būti patei
sinimas užsidarymas ir tolimes
nis tūnojimas.

Jau yra išmušusi valanda, jei 
nelaikyti ją pavėluota, sukvies
ti bent Šiaurės Amerikoje esan
čių lietuvių organizacijų Kovos 
Seimą, ne nutarimams priimti, 
bet politinę kovą, jos organiza
ciją ir veiklos būdus, taktiką, 
suvisuotinti bei pagyvinti.

Kovos Seimą gali sukviesti 
PLB vadovybė, nes ji apjungia 
viso pasaulio lietuvius, kurie 
laukia ne žodžių, bet kietos ir 
kovingos veiklos. Kovos Seimui 
geriausia tiktų susirinkti Jung 
tinėse Valstybėse. Jo sukvieti
mo negalime atidėlioti. Mano 
manymu, jis turėjo įvykti š. m. 
birželio viduryje. Nūnai telieka 
ateinantis ruduo, pvz. Padėkos 
Dienos proga atsakyti pavergė
jui ne žodžiu, bet veiksmu, mo
bilizuojant viso vakarinio pa
saulio lietuvius ryžtingai ir kie
tai kovai. Pavergėjas neretai 
pamini, kad trečdalis lietuvių 
tautos gyvena užjūriuose. Jie 
laiko mus jėga. Mes privalome 
parodyti, kad nesame tik skai
čius, jog netuščiomis laisve nau
dojamės, bet iš tiesų siekiame 
lietuvių tautos prisikėlimo, tar
dami: o miela Lietuva, tavo niū
riųjų sutemų metu, skiriame 
mūsų visas jėgas mūsąją būtį 
ir savo pavergtųjų brolių viltis 
pateisinti.

tuvių tautos gerbūviui. Kai Lie-.Mes turime pripažinti, kad mū- 
tuvoje esanti kompartija kalba j P°litinė veikla "ėra kilimokūną.” “Nėra abejonės, kad da

bartinė jaunoji protestantų 
karta yra žymiai tolerantinges- apie švietimo nepaprastą pa- 
nė nei senoji. Štai kodėl katali- žangą, pastarojo Sovietų gyven- 
kų savaitraščiai “America” ir tojų surašymo duomenys rodo, 
“The Commonweal” ir kiti at
virai ka'ba apie “poprotestan- 
tinę” Ameriką, kur daugiaro- 
pumas pradedama laikyti es
mine amerikiečių žyme”, — bai
gia savo išvedžiojimus “Į Lais
vę”.

ženkle. Joje esama apsčiai rū
džių. kurios pažeidžia lietuvišką 
pareigą. Tarpusavis nesutari
mas ne dėl tikslo, o priemoniųkad šiuo požiūriu lietuvių tauta yra veik paskutinėje vietoje , ir_ vciklos būdM. istorinis įsibė-

St. Daunys

— Kai žmogus, kaip Dievo 
atvaizdas, savo gyvenimu ir 
veikimu nebeperduoda Dievo, 
kai Dievo šviesa jo veide už
gęsta, tuomet ateina Antikris
to pergalės diena.

—A. Maceina

visuose Sovietuose.
Mes būtume neteisingi saky

dami, kad ir šiose sąlygose lie
tuvių tauta nuleido rankas ir 
neparodė kūrybinio lakumo. Ko 
vos ir kančios keliu yra kaikas 
atsiekta, tačiau tėra maža da
lelytė laimėjimų, kurie būtų lais 
vėje atsiekti.

Šventoji priesaika

gėjimas, atšlijimas nuo tikro
vės, visuotinis laisvųjų lietuvių 
nejsi jungimas į laisvinimo ko
vą, pasitenkinimas tik kaikurio- 
mis priemonėmis ir pasigedimas 
tikslingos organizacijos, nes 
mes turime laisvinimo organi
zacijas, tačiau pasigendame or
ganizacijos, kuri remtųsi visais 
lietuviais ir panaudotų visas

Sudarytas planas
Amerikečiai pagaliau pasiekė 

Mar?ą. Grupė žmonių tuojau 
pat pradėjo projektuoti įrengi
mus pirmosios kolonijos šioje 
planetoje.

— Čia bus aerodromas. Ten 
kairėje pastatysime patalpas 
įgulai. Čia dešinėje...

— Labai atsiprašau, ponų,— 
įsiterpė jų pokalbio klausęsis 
mar’ietis. — Tai neįmanoma. 
Buvo čia toks storokas plikas 
seniokas, kuris pranešė, kad 
čia bus užsėta kukurūzais.

Adomas Mickevičius skatina: priemones mūsajam politiniam 
"Jūs puošiatės tautiniais, fau- tikslui siekti.

— Jogaila, nors pats nebuvo 
mokytas, rūpinosi mokslu ir 
nemaža prisidėjo, kad būtų 
atnaujintas Krokuvos univer
sitetas.

ALĖ RŪTA

MOTINOS RANKOS
ROMANAS

Maistas Vokietijon
Vokietijoj likusiems lietu

viams (dalinai estams ir lat
viams) Balfas išrūpina ir »vien 
tik birželio mėnesį išveža: ku
kurūzų dribsnių 40,000 f*v., 
kvietinių miltų 80,000 sv., pie
no miltelių 54,000 sv., rūbų 7,-

180 sv. ir kanadiško konser
vuoto bekono 50,004 sv. (66,- 
672 dėmutės, kurių rinkos ver
tė apie $50,4)00.00).

Šią Kanados valdžios dova
ną padėjo išrūpinti ir visas pa
siuntimo išlaidas žadėjo pa
dengti K. L. B. Šalpos Fondas, 
vadovaujamas Iz. Mališkoa.

Tęsinys
— Aha. Taigi. Žinoma. Gerai, aha, — vaikams. 
Jai šmėkščiojo gyvenimo Rusijoje vaizdai. Ir tuoj 

lygino juos su šitais. Gerai, kad čia. Kaip būtų, kaip 
nebūtų, gerai, kad namie, kad Lietuvoj, Tarpais min
tyse kalbėjo su motute, prašėsi į šokius, žadėjo nevė
lai grįžti. Tai vėl šypsojos, akimis pasitikdama Joną, 
tik atėjusį iš kito kaimo su būriu vyrų. šypsojo® Var- 

i nelei šokant, įsiklausė į muziką, jiems abiems tegro- 
jančią... Ir atsibudo iš svajonių. Kažin kur netoli du 
paukščiai įniko taip čiulbėti, kad jų balsais skardėjo 
visas oras. Emilija patempė vadeles, pataisė pintinia
me krepšy gulinčią ir snūduriuojančią Barbutę, at
skyrė susipešusius didesniuosius. Juzytė ėmė zirzti' 
kad valgyti nori. Petriukas — irgi. Davė jiems atlau
žusi po gabalėlį duonos su sviestu. Tarp jos kojų, ve-1 
žimo dugne, stovėjo krepšys, kuriame buvo visokių j 

i vaikams kelionėje reikalingų daiktų. Čia net buvo ir 
spalvotas senelės Petronienės kamuoliukas. Juzytė la
biausiai mėgdavo su juo žaisti. Įsiverkusią ją būdavo 
galima tik tuo kamuoliuku nuraminti. J tą spalvotą 
— pusė žalio, pusė raudono — kamuoliuką senelė su- 
kišdavo savo adatas. Juzytė, dar kūdikis, vis jo siek
davo. Senelė sakydavo:

— Palauk, Juzytė, kai numirsiu, tau jisai bus.
Kartą Emilija po Petronienės laidotuvių graudu

mo apimta, ir padaVė mergytei tą kamuoliuką:
— Še, tau senelytė paliko.
Žinoma, be adatų. Nuo tada mergaitė visur tą kamuoliuką nešiojosi.
Apsitvarkiusi ir vėl paskendo svajonėse. Taip ligi Akstinų laulkų. O tada ji atgijo.
— žiūrėkit, vaikai! Žiūrėk, Petriuk, tenai stovi 

toks didelis, didelis akmuo. Tai, kai aš maža buvau, 
atgindavom karves ligi to akmens ir, ant jo atsistoję, 
dairydavomės po tolimus laukus. <

— Ar tu nenugriūdavai, mamute? — klausė Juzytė.
— O ką matei»nuo to akmens? Ar mūsų namus matei?
— Ne. Tiek toli nemačiau.
— Kodėl? Kodėl nematei? — klausė Petriukas.
— O tenai — žiūrėkit. Tenai yra miškelis, — ro

dė Emilija ištiestu botagu.
— Tai tenai mes uogaudavom.
— Ar tu valgei uogutes? — klausė Juzytė. — Ir aš noriu uogučių.
— Mamut, ar daug tenai yra uogų? — klausė Petriukas.
— Daug.
— Ar skanios? »
— Ij&bai skanios.
— Ar skanesnės dar, negu žemuogės ant Grigo kalno?
— Dar skanesnės.
— O kodėl skanesnės? — klausė Petriukas. — Ko

dėl tos uogutės skanesnės, negu žemuogės ant Grigo 
kalno?

Emilija norėjo atsakyti: „užtat, kad savos, kad 
savų miškelių uogos.”

Bet Petriukui Grigo kalnas ir Vilučiai buvo savi 
laukai ir savos uogos. Ji tylėjo.

— Aš noriu uogų, — kartojo Juzytė.
— O, va, tenai, tarp medžių...
Norėjo sakyti: „mano namai”.
— Va, žiūrėkit, vaikai, tenai senelis gyvena. Va, 

kaminas, kaip pirštas, išlindęs. Matai, Juzyt?
— Aš matau, aš matau! — šaukė Petriukas. — 

O kodėl jis išlindęs, mamut? Kaminas.
— Ar senelis mūsų laukia? Ar saldainiukų duos?

— klausinėjo Juzytė.
— Ne, neduos. Mes jam ragaišio nuvežam. Mes 

lauktuvių jam duosim, — paaiškino Emilija.
— O kodėl mes duosim? — stebėjosi Petriukas.

— Kodėl, mamut?
— Užtat, kad jis mūsų laukia, tai ir nuvešim jam 

lauktuvių. Ir, vaikai, neužmirškit seneliui ranlką pa
bučiuot.

— O kodėl ranlką pabučiuot? — Petriukas.
— Užtai, kad senelis geras, kad jus myli.
— Ar tikrai jis mane myli? — neatleido Petriukas. ' *
— Tikrai. Žiūrėkit, žiūrėkit, vaikai, gandras kad 

skrenda! Jisai virš mūsų klojimo gūštą turi.
— Neturi, mamut. Gandras Mikuškos žilvity tu

pi — Petriukas galvojo apie Vilučius.
— Žiūrėkit, kad skuba! — Šypsojos Emilija. — 

Parlėkęs seneliui pasakys, kad mes atvažiuojam.
Senelis laukė. Nors jis neišsiduodavo, ramiai svečius sutikdavo:
— Na, tai ir jūs atsiradot ?

; . . . v
Bu> daugiau
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, 1960 rugpiūčio 1
Pasaulinis Euch. Kongresas prasideda
(Atkelta iš 1 psl.) f įkalinės bizantiškuoju ritu šv.

I kongresą atvyksta, kartu “i4iaa’ kurių “etu.J'"/ prtskaitant ir popiežiaus lega- kų' r?8? lr “k«*"««>M chorą., tų bei Miuncheno vyriaus^ Pam“k<ą j*™ pasakys Vle- 
ganytoja kardinolą Wendel, ri- no8 kard,nol8a Pranz Koemg.

Koplyčia ant ratų

Viena ir didesniųjų maldinin-
so 30 kardinolų. Iš jų naujau-^ 
šiai užsiregistravę kurijos kardinolas Francesco Morano. Pa- , •** •**’**“***“*, , . , kų gruplų lž užsienio atvykstalermo arkiv. kard. Ruffini, San A- -.r, „1— onnn * o , j , „ . . „• Airijos, viso apie 2000 žmo-Sa’vadoro da Bahia Brazilijoje, •„ ■arkiv kard Aivaro da SUva 4’ pryšakyje su savo pnmu araiv^ Karu Aivaro ua būva. _ kardinolu John d>AltOn, še- Du dalyvaują kardinolai yra giais ir šįmtu dv&
kartu ir patriarchai, tai garsu- sj-kjų
sis Armėnijos patriarchas kar- Minėtiną maldininkų grupędmolas Agagtamaji ir Venecijos sudaro darbinin-
kardino as Urban. Be to. <Wy- k kurie atkattt ko.
vauja darhys patnarchai, ku-;, H kar(o 35
ne nėra kardinolai: patriarchas . . , . , . ., ~ , .. ,5. ... busais, kartu atsigabendami irda Costes Nuneš, Odesos titu 
liarinis arkivyskupas, Romos 
Bažnyčios vicekamerlengas ir 
nuolatinis tarptautinių eucha
ristinių kongresų komiteto pir
mininkas, lotyniškasis Jeruza-, . . . . ,lės patriarchas Alberto Gori, paPr88to8 P» ««« (specialia. , f . ., . ... ... pritaikant net kongreso pro-melchitiškasis Antijochiios pa- . , , ,. , * , , .
triarchas Maxun»s IV Saigh. i
Be to, dalyvauja viso 460 vys- 13 uz Kelcilnes uzdango8' VP8'

savo vežiojamą koplyčią. ,
Iš sovietų valdomų kraštų te

dalyvaus, atrodo, tik nedidelė 
grupė maldininkų iš Jugoslavi
jos. Kongreso rengėjų dėtos ne

čiai iš Rytų Vokietijos, atrodo, 
nedavo jokių vaisių — iš ten 
niekas negalės atvykti (apie

kupų iš visų pasaulio kraštų, 
jų tarpe ir mūsų vysk. V. Briz-
gys, šiam kongresui rengti lie-i . . . .. , .7 ... - - , ., . i tai plačiau parašysime arti-tuviškosios grupes komiteto . . .

... tL • , j- miausiame pranešime),pirmininkas. Pirmasis kardino-
las iš užsienio į Miuncheną at- 500.009 sėdimų vietų
Miavo U Bombėjaus kard.' Numa,oma kad kongreso

paskutiniosiose dienose — rug- 
Toks didelis skaičius hierar- piūeio 6-7 -— kongrese daly- 

chų yra neįprastas ne tik Vo- vaus arti mi’ijono žmonių. Jau 
kieti jai, bet ir ap’amai Kata- baigiami paskutiniai) pasiruo- 
likų Bažnyčios, istorijoje rete- Šimai jiems priimti. Vienas iš 
nybė, kad jų tiek daug susi-’ paskutiniųjų darbų — baigia- 
rinktų vienu metu už Romos ma įruošti palapinių miestas
ribų.

Įspūdingai atstovaujama 
ir Rytų Bažnyčia

Neįprastai daug hierarchų da-

daugiau kaip 200,000 jaunuo
lių — kongreso dalyvių. Ra
šant šį pranešimą, kongreso va
dovai paskelbė paskutinį atsi
šaukimą per radiją, kviesdami

, - . . v. z r. - v savanorius nagelbininkus staty-lyvauia n iš Rytų Bažnyčios, ... . . .. o . . . ti palapinėms,žinoma, atvykę ne ik Rvtų. bet ' 1 . a... ........  , ... . Bene impozantiškiausiai at-įs įvairių kraštų savo egzuinių . . / ... ., . . , • rodo naujai pastatytas altoriusbuveinių, išsklaidytų laisvame J 1
pasaulyje. Jų tarpe yra vienuo
lika vyskupu su 200 ukrainie
čių bizantiškojo rito, iš kurių 
pažymėtini apaštališkasis uk
rainiečių katalikų Vak. Vokie
tijos vizitatorius arkiv. Iwan 
Bučko iš Romos, ukrainiečių 
metropolitas iš Philadelphijos 
Konstantinas Maximas Herma- 
niuk, apaštališkasis exarchas 
Australijoje Johannes Prasch- 
ko, ukrainiečių vyskupas Brazi
lijoje Joseph Martynetz ir kiti 
vyskupai bei generalvikarai iš 
Jugoslavijos, Londono, Pary
žiaus, Briuselio. Visi ukrainie
čiai vyskupai rugpiūčio 6 d. 
didžiojoje kongreso aikštėje tu
rės savo iškilmingąsias ponti-

kongreso didžiosios aikštės cen
tre (jį, gal būt, aprašysime dar 
kita proga). Aplink šį altorių 
jau pilnai paruošti suolai sė
dėti ŠOO.OOO žmonių. Kiekvie
nam maldininkui, kuris bus ap
simokėjęs kongreso dalyvio 
mokestį, garantuota vieta sėdė
ti. jei tik nustatytu laiku at
vyks į aikštę.

Žmonių apnakvydinimo ir 
maistu aprūpinimo klausimas 
taip pat pilnai išspręstas.

Liepos 24 d. Miuncheno vysk. 
Neuhaeusleris pašventino kon
greso varpus; ne už ilgo tie 
varpai suskambės, skelbdami 
37-tojo Tarptautinio Eucharis
tinio Kongreso pradžią.

Miunchenas. 1960. VII.26.

MAŽOSIOS LIETUVOS LIKIMAS 
DEGANTI PROBLEMA

ai. ooonto

Tikriausiai per kokį neapsižiū- • 
rėjimą “Draugo" pirmajame pus
lapy liepos 12 d. laidoje, apra
šant Adenauerio pareiškimą šun-| 
tui tūkstančių pabėgėlių iš ryti 
nės Prūsijos, tilpo sekantis ’aki- , 
nys — "Rytų Prūsija yrą netekta 
vokiečių teritorija...’’ Toks teigi 
mas lietuviškoje spaudoje galėjo I 
būti labai skaudžiai sutiktas mūsų 
mažlietuvių. Jų tarpe ir jų spau
doje vis dažniau galime Išgirsti 
kolkas dar tylius nusiskundimus 
Ir savotišką baiminfanasi, jog did
lietuviai lyg ir nenori suprasti jų 
aspiracijų ir jų šimtmečius trun- j 
kančios kovos prieš vokiškuosius
grobikus.

Ne Klaipėdos, bet Maž. 
Lietuvos diena

Maž’.ietuviai visiškai teisingai 
mums primena, kad sausio 15 die
nos proga mūsų spauda žvbteli Mažosios Lietuvos problemomis, 
bet daugumas autorių ir laikraš
čių toliau Klnifiėdos krašto nenu
eina, net klaidinančiai vadindami 
sausio 15 Klaipėdos krašto sukili
mo diena. Mažlietuviai pabrėžia, 
knd sausio 15 yra visos Mažosios 
Lietuvos diena ir ne kur kitur, 
bet Tilžėje reikia ieškoti tos die» 
nos pradu kada, dar 191\ m. jal- 
steigiis Mažosios Lietuvos Tary
bai t jai reikalaujant visų lietu
viškųjų žemių prijungimo prie 
Lietuvos. Ir tuo pat metu. kai 
pačioje Hovietinnmojp Lietuvoj*' 
ir mūsų išeivijos tarpe rečiau 
pradedama užsiminti apie Mažo
sios Lietuvos lietuviškumą ir ne
atšaukiamą būtinybę grįžti prie

viso motinos Lietuvos kūno, pa
bėgėliai vokiečiai iš Rytinės Prū
sijos sričių vis įžūliau Vakaruose 
kelia galvas ir randa visokeriopą 
paramą Vak. Vokie’ijos prekybos 
ir pramonės įmonėse ir (ministeri
jose (MintRterium fuer , Genam* 
deutche Fragen ir Fluechtlings 
ministerium). Tų bėglių reikalavi
mai darosi vis drąsesni ir aiškiau 
formuluoti. Gi jų pagrindinis no
ras tėra vienas vėl grįžti ir ko- 
lonizuoM senąsias lietuviškąsias 
žįsnes. Jei kiek anksčiau oficialūs 
Vak. Vokietijos sluoksniai lyg ir 
vengė aiškiau užsiangažuoti bet 
kuriais jiems pažadais, vėlinusios 
žinios sako. kad jų pabėgėlių rei
kalavimai laikomi jau visai patei
sinamais ir neginčijamais. Atseit. 
Mažoji Lietuva atsiduria jau dvie
jų engėjų replėse — šiandien so
vietiniai rusiškoje kontrolėje, o 
jau rvt.oj ją žada pakeis*i vokiš
kasis batas. Išeiviai, nukreine sa
vo visą energiją ir dėmesį į sovie- 
ti narnos Lietuvos problemą ir stu- 
di įuodafni vienokias ar kitokias 
krašto išlaisvinimo iš sovietinės 
pri-spaudos galim\bes. visiškai 
užminta ar bent nepakankamai 
rodo dėmesio Mažosios Lietuvos 
labai aitriems reikalams. Jei pa 
’vs vokiečiai tebūdami atėjūnais 
Rytinėje Prūsijoje, kalba ir jau
čiasi ta’p. |yg išties tai esame ne
abejotinų vokiškų žemiu. mes. bū
dami teisėtais ir neginčijamais tų 
betuviškų žemių šeimininkais, lyg 
Ir bijome garsiau išreikšti sava ii 
pasipiktinimą ir, kartu au maž- 
lietuviais, protestuoti prieS kiek
vieną, kad ir mažiausią vokiškąją

Nike Hercules vairuojama ra
keta vartojama krašto gynybai. 
Ji yra 27 pėdų ilgio ir yra įreng
ta apie svarbiausius Amerikos 
miestus, kuriuos ji galės ginti. 
Raketą išvystė Westem Electric, 
Bell Telephone ir Douglas oro pa
jėgų , įmonės. * (UPI)

pastangą savinantis lietuviškąją 
teritoriją.

Lietuvos teritorija negali 
būti daloma

Tiesa, šiandien visa Lietuva yra 
sovietinėse rėplese ir, kai kam 
gali atrodyti, kad, kaip tik dėlto, 
šiuo metu nereikia skaldyti savo 
dėmesio ir pastangų dalykams, 
kurie nėra tiesioigai susiję su 
pačia pagrindine problema. Bet, 
gal toks galvojimas nėra visiškai 1 tikslus? Kiekvienu problema, kiek
vienas reikalas, liečiąs bet kurią 
Lietuvos teritorijos dalį, juk ir 
sudaro viso reikalo visumą, rieda- 
lomą problemą. Kėsinimasis į vie- 

' ną ar kitą lietuviškąją sritį juk 
ir reiškia kėsinimąsi ir nedrau
giškus veiksmus pripš visą Lietu 
vą. Ir vokiečių pabėgėliai gerai ži
no, kad šiuo .metu Rytprūsiai yra 

. sovietinėje kontrolėje, bet. visdėl- 
to, jie nesnaudžia ir visomis tu
rimomis priemonėmis bando veikti 
pačią vokiškąją ir pasaulio .opini
ją, kad tik palankiau nuteikus ir 
panaudojus paviems agresori- 
niams tikslams. Nebūtų jokio rei
kalo lietuviams likti tik bešališ
kiems stebėtojams ir laukti, kol 
įvykiai patys savaime išsispręs. 
Mes kaip jau praeitis mus žiau
riai namokė, įvykiai užklupę mus 
visiškai nepasiruošus, paliko labai 
skaudžias pasekmes. Kas mums 

i reikėtų daryti ?
Du uždaviniai

Pirmoje eilėje, likę sovietina- 
moje Lietuvoje, turėtų dėti visas 
galimas pastangas, kad rusai Ryt
prūsius grąžintų Lietuvai. Tai, 
reikėtų galvoti, vis jau būtų pa
lankus ir bene pirmasis žingsnis 
užtikrinti tolimesnį Rytprūsių li- 

; kimą Tiesa, šiuo metu tai būtų 
panašu į dilemą “Vilnius mūsų, 
bet mes rusų”, bet ir toks reika- 

! lo išsprendimas būtų bene geriau- 
| šia, ką šių dienų sąlygomis gali

ma pasiekti. I
Gi išeivijos lietuviai turėtų su

stiprinti visas daromas pastangas, 
kad pasaulio opiniją nuteikus lie- 

i tuviams palankiausia prasme. Čia 
reikia daug ir kantriai dirbti. Lie
tuvos Vakarų Komisija gerą dar- 

! bą padare išleisdama mokslinę 
■ medžiagą apie Mažosios Lietuvos 
1 lietuvišką praeitį, bet, mūsų maž 

lietuvių nuomone, ji, kad ir labai 
i naudinga, bet ne tiek jau daug 

naujo įneša į Mažosios Lietuvos 
bylos lobyną. Kaip rašė mūsų 
mažlietuvių organas "Lietuvos 
Pajūris”, mums šiuo metu reikia 
naujoH medžiagos pateisinantį 
antrą M. L. etapą, t. y. grąžini
mą prie lietuviškojo kamieno. Čia 
jau turėtų pasireikšti geopolitikai, 
geografai, ekonomistai, kurie, vi
si drauge ar atskirai, turėtų pra
bilti kartu su politikais ir istori
kais. Tokie moksliniai darbai būtų 
ne tik idomūs, bet ir svarbūs ar
gumentai, galį turėti žymios įta
kos į galutinų Mažosios Lietuvos
likimą.

ATOSTOGOS, BET NE VISIEMS
Vasaros laikas — atostogų katas. Jisai tėvo vadovaujamos 

laikas. Ir atostogauja dabar vi- b-vės yra sekretorius ir teisių 
si: ir biznieriai, ir profesiona- patarėjas.
lai, ir darbininkai. Bet esama Eugene R. Pietkiewicz nese- 
ir išimčių. Yra ir tokių, kurie niai ypatingai pasižvmėjo, kai 
dėl tam tikrų priežasčių ne- i jį3 laimėjo bylą aukščiausiame j 
skiria laiko atostogoms. Tokių Illinois valstybės teisme. Tos 
išimtinų asmenų tarpe yra B. bylos istorija tokia:
B. Pietkiewicz, prezidentas pla-| Dar 1958 m. čikagietis John 
čiai žinomos taupymo ir skoli- Dembosh ir žmona susitarė su 
nimo b-|Vė3 — Crane Savings vienu realesteitininku parduoti! 
and Loan Ass’n, 2555 W. 47 St.‘ savo nuosavybę Albert J. Her- 
Jisai atsisako nuo atostogų ne zeriui ir jo žmonai. Bet kont- 
■be svarbios priežasties. Jo va- rakte 'buvo pažymėta, kad nuo- 
dovaujama finansinė įstaiga savybė bus parduota tik tuo 
yra pasiruošusi naujai staty- atveju, jei pirkėjas gaus vete- 
bai. Yra sumaniusi statydinti ranams teikiamą paskolą. Kon- 
3au niaują pastatą. Naujam b- traktas nebuvo pasirašytas, 
vės pastatui planai jau gatavi.

Statybos darbai neužilgo pra 
sidės. Statyba tęsis 4 ar 5 mė
nesius. B-vės prezidentas B. B.
Pietkiewicz sako, kad naujos 
jo' vadovaujamos įstaigos pa-

Pietkiewicz, kuriam ir pavyko apskrities teismo sprendimą, 
įtikinti Aukščiausįjį teismą, Visi lietuviai galime didžiuo- 
kad įstatymas ir teisė yra jo tis mūsų jauno tautiečio adv. 
pusėje. Taip tai jisai per Aukš- Eugene R. Pietkie\vicziaus pa- 
čiausiąjį teismą ir pakeitė Cook sisekimu. P. G.

SAVINOS 3% INTEREST,

PRISTATO I* 
Visokių KAšb 
MTATvny 
IK NAM), 
f AT tįsy M 
*r.D9t-W4 »

r.ftRR MOODY 
tUh»BfcR CO

t te* » > i,IIWINAh, Fre»
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■ • .U,,| ii Prufcių 1‘lMt.St'

»inmt Nemokama-

Vnsiil**), alio s »».
rrto iki h vai vakaro Ir Aa**a«1l» 

IV* * vą| n p

Pirkėjas kreipėsi į taupymo 
ir skolinimo įstaigą, prašyda
mas paskolos. Paskola jam ten 
buvo atsakyta. Kai Dembosz 
patyrė, kad Herzer paskolos
negaus, tai pradėjo tartis sutalpos bus baigtos iki Kalėdų. kįtais pirkėjais. Susitarė ir par 

Yra pramatoma, kad Crane Sa dav8 nuosavybę Albert Verc- 
vings and Loan Ass’n nuo Nau rayS3e ir jo Doitum™.
jųjų 1961 metų pradės biznį i buy0 pasiraSyti ir pardavi. 
jau naujose patalpose. Ir da- baigtas.
bartinis Šios b-vėa pastatas Harzer ir jo agentas bu-
nėra menkas. Bet bizniui nuo- v0 kitos nuomon5s Pairasis
at augant ir plečiantis, pasi- registrav0 pasirašytą Dembosz rodė. kad reikia naujų, erdves- kontraktą ,r praneš4 kad nuo. 
mų, mode, niūkesnių patalpų. 5avybę ftoansuos kitokiu būdu.

Agentas užsispyrė nuosavybę 
būtinai parduoti Herzeriui. Rei 

i kalas atsidūrė teisme. Vyriau- 
i sias Cook apskrities teismas 
pardavimą paskaitė neteisingu 
ir įsakė Dembosz nuosavybę 

į parduoti Herzeriui.
Tada byla buvo pavesta jau-Į 

nam advokatui Eugene R. Piet t 
kievvicziui. Jisai bylą perkėlė Į1 
Aukščiausiąjį Illinois valstybės 
teismą. Nuodugniai išstudija
vęs visą bylą, adv. Pietkiewicz 
Aukščiausiame teisme galėjo1 
prideramai išdėstyti visą rei
kalą. Bylos nagrinėjimas įvyko 
geg. 18 d. Teismui pirminin-' 
kaivo vyriausias teisėjas Byron 
O. Housex. Su juo kartu sėdė- t 

. jo kiti šeši teisėjai ir klausė 1
Tokį tai darbą turėdamas argumentų. Valstybės gynėju 

prieA akis, B. B. Pietkiewicz ir 'buvo Grenville Beardsley. Na- 
atsižadėjo šios vasaros atosto- mo pardavėją ir pirkėją Vėre-
«. . . :Visuomenei svarbu žinoti ne
vien tai,.kad ši b-vė sėkmingai 
vadovaujama veterano finansi
ninko B. B. Pietkiewicziaus.

Adv. E. R. Pietkiewicz

ruysse gynė adv. Eugene R. |

VĖSIKTUVihTELEVIZliOS
Sąžiningai ir nebragiai taisau 

t'ž patarnavimą vietoje |3.no, už 
į dirbtuves darbą — $10.00 ir dalysYpatingai svarbu ir miela žino- firios patikslinęs lempos,

ti, kad takiai veteranas užsiau- M 1 G L i n a s

gino sau šaunų įpėdinį. Tasai
jo įpėdinis tai jo sūnus Eugene 
R. Pietkiewicz. Yra išėjęs tei
sių mokslus ir yra gabus advo-

NAUJOS
TELEVIZIJOS

2510 \V. »l»th St. 
SST3_S-S«rn-S!

lt a. PR

SIUNČIAME SIUNTINIUS
Pigesnėmis kainomis negn 

bet kur kitur !
6 vyriškiems kostiumams medžiaga 
su persiuntimu bei kitom išlai
dom tik $61.50. Pridėjus tiems 
kostiumams dar 17 yardų pamu
šalo $81.50. Galite ir prie atsi
neštų siuntinių dasipirkti visas- ir -

kiti namams reikmenys 8iuntimui prekes žemesnėmis kai- 
/ nomis negu krautuvėse. Be to,

T.V. Stambaus dydžio 
ekranas ........................ 4

Portable Televizijos po ..
Automatiški Stereo Hi Fi 

Fonografai Console 4 grei
čių po.............................. ' $77.50

Staliniai Stereo Fonogra
fai po .............. ............ $38.50 P'^mu

__ („AR ir LiūsMaži Radijai po .......... $11.95
Hoover Dulkių siurbliai

po .......................... . $29.50
8 pėd: elektriniai šaldy

tuvai po .................. $139.50
11 pėdų elektriniai šaldy

tuvai po ...................... $187.50
Skalbiamos mašinos po .. $78.50 
36 colių gaziniai pečiai po'$98.50 

1 Siuvamos mašinos, stalinės
po ...................................... 49 95

9x12 Linoleumai po .... $4.95 
Smalinės lempos .................. $4.95

BUDRIK
FURNITURE

1241 So. Halsted St. 
CAIumct 5-7237

Atdiirn pirtn.td. ir ketvirtadieni 
iki 9 3 it landus vakaro.

Rad(n programa iš stoties WHFC,
1450 kil. sekmadieniais nuo 2:15 

iki 3 valandoa po pietų.

siunčiame iš Anglijos aukščiau 
$99 50 rtios Sotybės vaistus, kurie yra 3 
$88.50 Kartus pigesni negu siunčiant iš

Amerikos, taip pat galite siųsti 
iš Anglijos ir visas kitas prekes. 
Pasiųskite nors vieną siuntinį per 
mus ir įsitikinsite mūsų siuntimo 

Ex press Gift Parcel Co. 
iusės suknelių krautuvė, 3305

MARQUETTE 
NATIONAL BANK
63rd and Western Avenue
Open Thursday nights — Open every Saturday

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokio baldai

E

.95 už abi
F, A. RAUDOMS Ir N BERTULIS, Savininkai

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 West Roosevelt Road Tei. SEeley 3 4711
Atdara pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9-9 vai.

Liepos ir rugp. mėnesiais sekmad
kitomis dienomis 9-6. 
uždaryta ' ' ’

TAUPYKIT TEN, KUR MOKAMAS AUKŠ. DIVIDENDAS

4?
II' UI

4031 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL 
Mmmi LA 3-4710

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

AUGIJST SALDIJKAS, Prezidentas

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

FRANK'S Television and Radio, Ine.
SALES & SERVICE Sav. P. Keršis, P. Endzelis, J. Bendoraitis
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

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

tolimų distanciių šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
S4I5 n I.ITUAN1C4 AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas FRontier 6-1882

S. Halsted St., Chicago 8, III. Tel. 
LA 3 2021. Vai.: pirmad. ir ket-j 
virtad. iki 9 v. v., kitomis dieno- i 
mis iki 6 v. v., arba 4090 South į 
Archer Avė., Chicago 32, 111. Tel. { 
LA 3-3037. Vai.: nuo,9 iki 8 v .v. 
Sav. A. & L. Kavaliauskas.

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00
Paskolos ant namų nuo vieno iki <ividešimtles metų — 

lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

BRIGIITON SAVINGŠ AND LOAN ASS’N
4071 Archer Are. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA S-8249
VALANDOS: Kaadten nuo 9 iki 4 80; Ketvirtadieniais 9 Iki 8 v. vak 

I Trečiadieniais uždaryta

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI
Pasinaudokite sekančiais mūsų patarnavi
mais: Nartams veltui iškeičiame čekius. Duo
dame Mene,v Orderius — čekius šeimos bl- 
l<»ms apmokėti. Apdraudžiamo taupymo sky
rius. Kalėdų Ir vakaeijų skyriai. Aukšti di
videndai. Jaunuoliams kolej^ijos honų sky
rius. Nemokamas parkinimas. Saugios vaultų 
dėžutės De|w>zitavimas naktį.- Organizaei 
joms veltui kambnrvs suslrinkimama. Ir daug 
.kitų naudingų (Kitarnavimų.

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

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadieaj ir penktadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadieių nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų........ i i ■ ■

I
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LIETUVIŲ PARAPIJOS IR 
BENDRUOMENE

EDV. KARNENAS, Clevelaaid Ohio
P. Maldeikio straipsnis “Lie

tuviai nebrangina savo parapi
jų” (Draugas, VII 16) yra ver 
tas <visų lietuvių ir organizaci-' 
jų rimto dėmesio.

Kaip Lietuvoje nuo senų lai- 
k kų aplink pilis ir bažnyčias kū

rėsi miesteliai ir miestai, taip | 
ir emigracijoje lietuvių koloni-1 
jos įsistiprino aplink lietuvis-Į 
kas bažnyčias ir piliečių klu
bus. Joks susipratęs lietuvis 
negali neigti lietuviškų parapi
jų reikšmės lietuvių kolonijose Į 
Amerikoje. Tie pirmųjų lietu-

♦ viškų parapijų kūrėjai — kuni- 1 
gai ir eiliniai parapiečiai yna 
garbingos atminties lietuviai 
pionieriai Amerikoje. Jų pastan 
gomis ir aukomis pastatytos 
bažnyčios turėtų būti jų pamin
klai, gerbiami jų vaikų ir ypač 
naujų ateivių.

Nežiūrint, kad pastatytos 'baž 
nyčios Amerikoje automatiškai 
pereina (vyskupijų nuosavybėn 
ir, tautybinėms parapijoms at
sidūrus mažumoje, jų statytojai 
ilgainiui negali sulaikyti jų nuo 
suteritorinimo, lietuviai turi dė
ti visas pastangas savo parapi- J 
jas išlaikyti lietuviškomis. Dėl 
to dabar daugiau reikalingas 
lietuvių kunigų, parapiečių ir 
vi ų Organizacijų Susiklausimas 
ir bendradarbiavimas, ko, rei
kia pripažinti, kaikur trūko 
anksčiau.

Trys pavyzdžiai
Kiek aš pažįstu dviejų žy- 

,mesnių lietuvių kolonijų gyve
nimą, negalėčiau pasakyti, kad 
naujieji ateiviai nepalaiko lie
tuviškų parapijų. Pietų Bosto
no lietuvių parapijos klebonas 
prel. Pr. Virmauskas iš karto 
rado tamprų ryšį su naujai
siais, šiltai juos priėmė ir iki 
šiandien gražiai bendradarbiau 
ja su viąomis organizacijomis, 
naudodamasis jų prielankumu 
ir didele pagarba. Dar 1950 m. 
pavasarį rašančiam šias eilutes 

. teko su prel. Pr. Virmausku
gražiai bendradarbiauti, vedant! 
tremtinių delegaciją pas Bosto
no arkivyskupą Chushingą. 
Prieš kelis metus Clevelande 
prie Šv. Jurgio bažnyčios įvy-

w kęs nesusipratimas tarp tos 
bažnyčios komiteto narių ir atei 
tininkų vadų yra senai jau pa
mirštas, kai buvęs klebonas 
kun. Vilkntaitis, pasitraukda
mas į poilsį, apgailestavo anks
čiau tinkamai nepažinęs naujų 
ateivių. Šiandien, klebonaujant 
kun. Barčiui, lietuviai dar pil-

nai užpildo nemažą Sv. Jurgio 
bažnyčią.

Panašiai yra ir naujoj Cle
velando lietuvių bažnyčioj, kur 
klebonauja kun. Angalaitis, 
daug tremtinių išrašęs ir visus 
stebinąs savo energija ir darbš 
tumu naują bažnyčia pastatęs, 
o dabar didelius mokyklos na
mus bestatąs.

Geros valios įrodymas
Kad nauji ateiviai gana akty 

viai remia lietuviškas parapi
jas, tebūna primintas dar vie
nas atsitikimas Clevelande. 
Prieš aštuonis metus, sratant 
naują bažnyčią, Tremtinių d»au 
gija nubarė surinkti vieną tūks 
tantį dolerių vienam vitraži
niam langui įdėti. Nedidelė tai 
buvo suma, bet dėl tos aukos 
kilo didelis triukšmas socialis
tinėj spaudoj. Daugiausia “nu
kentėjo” paskutinė tos draugi
jos valdyba su Edy. Karnėnu 
prišakyje (joje dar buvo Vytau 
tas Braziulis, Aurelija Balašai- 
tienė, Emilija Skrabulytė ir

Vestuviu nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūšy specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDTO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, aav. 
40fi8 ARCHER AVENUE

♦ Tel. VIrginia 7 2481

M O V I N G
2047 W 67 PI. Wfl 5-8063
R. AERENA8 perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda

G KAIHVSkAS
J. G. TEI.FVISION OO.

2512 W. 47th St.. ER 6 1998 
TV, RADIJAI. HI-FI, VftHINTITVAI 
PardsrlnmM-taifiymaa. Rc|t. uždaryta

ta Duoną ir (vairias skoningam 
j* bu Ik ii ten kepa

BRUNO'S KEPYKLA g
C 8889 41 S. IJtnanica Avenue MI Pristatome J visas krautuvėm Ir 
■ restoranus, taip pat lUslun^la- EJ 
Pj me i visus artimuosius miestus M

* Tel. CLiffside 4 (5878 >'

Vacys Kavaliauskas). Jai teko 
užbaigti įvykdyti ar atšaukti to 
vieno tūkstanties dolerių surin
kimą (vitražiniam langui. Dau
giausia triukšmo kėlė Naujie-.

I nos su savo korespondentais iš 
Clevelando. Bet tas triukšmas 
nepaveikė daugumos geros va
lios tremtinių, ir šiandien vie
name naujos bažnyčios lange 
yra įrašas: "Clevelando Lietu
vių Tremtinių Draugija”. Čia 
neišvardinami tie naujieji, ku
rie, greta senųjų, šimtinėmis 
aukojo naujai bažnyčiai ir da- 

*bar aukoja mokyklos namams 
pastatyti. »

Organizacijų parama
Šiuo metu, kada Bendruome

nė ir kitos organizacijos nusis
kundžia negausiu atsilankymu 
į susirinkimus ir parengimus, 
lietuviškos bažnyčios dar ne
gali skustis negausiu tikinčių
jų atsilankymu pamaldų. Tik 
retais atvejais (lietzhs ar dide
lio šalčio metu) per lietuviškos 
pamaldas bažnyčios nė na pilnos ' 
tikinčiųjų.

Ir vėl pavyzdžiu imdamas 
Clevelando koloniją, galiu su 
pasitenkinimu pažymėti, kad 
įvairių ir dažnų parengimų at-

y i
June Milligan, 34 m., laiko sa

vo dukrelę Jeri, 4 m., po to kai 
ji laimėjo Los Angeles mieste bylą 
prieš ligoninę, kur per apsirikimą 
buvo išpiauti mergaitei tonsilai. 
Motinai priteista 3,000 dol. Mer
gaitei turėjo būti padaryta trū
kio operacija. (UPI)

vėjais kaip Bendruomenės apy 
linkės, taip Altas, Balfas ir ei
lė kitų organizacijų užsako pa
maldas įvairia intencija, ateina 
į bažnyčias su vėliavomis, kada

I
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NOTICE OF PROPOSED PEBMANENT MPROVEIElTi 
AT EDUCATIONAL INSTITUT10NS 

0WNED BY TBIS STATE ACT AMO BONO BS0C
Voters at the Nove m be r 8, 19«O, general electtoo vili be aftarAsd 

the opportunlty to vote on a proposal for a bond tsaue whlch to essantl- 
ally as followa: Sball the State of Illinois borrow 81*6,000,000 for a 
building program in order to relleve overcrovded coudUlons at the 
State owned Inatltutions of hlgher educatlon?

The detalled provlalons are contalned In a law wh1ch eras paesed 
by a two-thlrda vote of the General Asaembly and approved by the 
Governor. The text of the act to publlshed below, aa reųulred by the 
State conatltutlon. The follovrlng Statement and Suggeatlons has been 
prepared to afford a proper understandlng of tbe propositlon to be 
vofced on.

8TATEMENT AND 8UGOESTIONS

ftoope of the Building Program. Prooeeda of the bond toettO are to 
be used for maklng permanent Improvementa at tbe Unlveralty of 
Illinois, Southern Illinois Unlveralty, Eaatern Illinois Unlveralty, Illi
nois State Normai Unlveralty. Northern IlUnota Unlveralty. and Weet» 
ern Illinois Unlversity.

The term “permanent tmprovememts“ 8a deffmd te Sectlon t otf the 
act and lncludea tbe acqėl^itton of land ae well as the oonstructloių 
eifiargement, and rehabilltatton of bulkitngs. (Patarė General 
Uee will determlne what epedflc toproreu mitas are to be madaj

Term, tnterest, and Seto of Bonds. The bonds are to tie baily i 
wlthln 26 years of tasue, and they avė to bear 4 per cent annual In
terest. They are to be soM, after nevrspaper adverttalng, to the “talgh- 
eet and best bldder, for not 6eas than tbelr per '

Paymenta to be Mada Paymenta on tbe prtodpad and tatereat 
tbe bonds are to be made, as they become dna from a 
Building Bond Retlrement and tatereat Ftand to tbe Stato l 
provlded In Sectlon 6 of tbe act. 1

In order that thls Bond Fund contadn aoffkte* moneya to meta 
the requlred paymenta, the General Asaembly M anthorieed to 
the transfer, from tlme to tlme, of State funds from tbe < 
nue Fund to thls Bond Fund. The General Revenoe
by a major portlon of tbe taoc revecmes of tbe State. If Ore 
Asaembly should fatl to dlrect such tranafers of funds. tben Sectlon ♦ 
of the Act. whlch levies a property tax upon ail teal and personai paop- 
erty tn thla State subject to the tazatloo. wtB be to foB foroe and 
effect. The prooeeda of thla tax, tf levled. sball be padd Into tMo Bond 
Fund for the purpoee of maklng payment of the prlndpet of and te- 
terest on the bonda Hovever, H suffldent money haa been trenrferred 
from tbe General Revenoe Fund to thla Bond Tond to meet tbe re- 
quired paymenta, tben no tax lovy ariH be
made.

Re*
wllt co Into fuH foroe and effect anty ■ * recelseB n malorlty ef 
votee cast for membera of the General Aaeembiy af 
19*0, eleeUon. Tbe propositlon ta to be sobrattted on 
eoccept tbat wbere votinr mecfatoee ane to ana, seeb 
naed to vote u po n the propositlon.

The form of hellot ta glven beloer to tbe tęst of teeedL^ 
lot Itaelf. ae tred as tbe act. aboatd be stndtod aoa*>;

Tbe Adt of the General JbaeetoMy beretabefore meotlddtoA te dd 
fMtoors:

An Act to anthorlea the fseoanee and seto of bonde of Che State of 
lBtools for tbe purpoee of obtaintng hmds to be used for maklng perma
nant Improvementa at educatkatal tnatltutlone ovmed by thte State and 
to proatde for tbe payment of the principai of and Intereat npon aneb 
bonda.

-Be ft enaded by tbe Peepto of tbe Stato ef —sali. .. ............ . te
tbe Geaerai Aeeembly:

r u Sectlon 1. Tbe State of Itltaota le aothorfead to term and sdl and 
provide for the retlrement of bonds of the State of IlUnote to tbe 
amount of 8196,000,000 for the purpoee of provldlng fund. to order to 
relleve over-orowded oondttloae by maltini? permanent Improvementa at 
educatlonal Inatltutions ovned by thla Stato erblch are nov undar the 
Jurtedtctlon, management and controi of the Board of Tnistees of tbe 
Unlveralty of Illinois, the Board of Truetoes of Soathers Illinois Unl- 
verslty and the Teachera College Board.

Sectlon X. The Building Bond Board, beMteafler eafled tbe Board, 
ta ereatod to conalst of the Governor, the Stato Tieaanrer and the At- 
torney General. The lssuanoe, sale and retlrement of bonda authasiaed 
by thla Act ahad be onder the general aupervtaton and controi of tbe 
Board.

The bonde aball bear tnterest, payable eamntfty. Don tt»e*r data 
at the rato of not more than 4% per annum. They sbeUI be a artai bonds 
and be datod. laeoed and aold from tlme to tlme ta eoch araounts ae 
may be neoeaaary to provtde aufflclent money to malte Improvementa 
provlded for In thla Act Bach bond ahall be ta the denomlnatlon of 
81000.00 or aome multlple tbereof, and aball be made payeble erlthln >6 
years from Ra date. Theae bonda ahall be algned by tbe Oovernor and 
ntteated by the Secretary of State under the aeal of tbe' Stata and 
coiintersigned by the State Treaaiirer. The signatūras of tbe Oovernor 
and the Secretary of State may be Mthogiophed (acalmlle signatūros. 
Intereat ooupons wlth llthographed facalmlVe signatūras of tbe Oover
nor, Secretary of State and State Treaaurer may be attached to tbe 
bonda Tbe fact thal an offlcer erhoee signatūra or f acalmlle tbereof 
appears on a bond or Intereat coupdn no longer boida sucb Office at tbe 
tlme the bond or coupon ta dellvered abaU not tnvalldato sucb bond or 
Intereat coupon.
i Pendtng the preperatlon and ezecntton of any socb bonda. tempo- 
Tary bonda may be lasued wlth or vlthout tatereat ooupona The bonde 
ahall be aoid to the hlgheet and best blddera. for not leee than tbelr 
per vahie. npon aealed blda The Board ahall. from tlm. to tlme aa 
bonda are to be aold. adverttae In ai leaet S dally nearspapers one of 
vrhlch ta publlshed to the City of Sprlngfleld and one In the City of 
Chlcago for propoliais to piirchaae the bonda Each of sucb advertlee- 
cnents tor propoaals ahall be publlshed at leaat M days prtor to the 
data of tbe openlng of the blda. Tbe Board may reeerve the rt«ht to 
veject any and all bida The bonda may. at tbe reąueat of ovrnera, be 
regtatored w*th the Secretary of Stata Tbe bonda ahall be depoeited 
ertth tbe Stata Treaaarer and wben soM the prooeeda of the bonde ahall
be padd Into tbe Stato treasury and kept tn a nsparate fund whlch ebąB

pamaldos įgauna iškilmingą tau 
tinį vaizdą, prisipildo tikinčiai
siais iki paskutinės vietos. Per 
nai ramovėnų, pav., Šv. Jurgio 
bažnyčioj įrengta įspūdinga žu- 
vusiems dėl Lietuvos laisvės 
paminklinė lenta puošia bažny
čią greta amerikiečių lietuvių 
veteranų nišos.

Pageidavimai
Kaip matome, lietuviškų pa

rapijų suteritorinimas pareina 
ir nuo mūsų pačių. Net sklel- 
dimasis į priemiesčius geros va 
liūs lietuviams, turint galvoj 
šių laikų patogų susisiekimą 
lengvomis mašinomis, neturėtų 
turėti didelės įtakos į lietuviš
kų parapijų ateitį. Jeigu kiek
vienas arabas skaito savo pa
reiga bent kartą į metus aplan
kyti Meką, nugalint tolimiau
sius atstumus kupranugariais 
ar žirgais dykumomis, kodėl gi 
lietuvis katalikas turėtų tingėti 
sekmadieniais pavažiuoti kelias 
mylias į savo bažnyčią?

Antra vertus, jeigu mes no
rime savo bažnyčiose daugiau 
lietuviškumo, — ne būtinai “at
siskirti” nuo Romos. Kiekvie
noje tautoje ta pati bažnyčia 
yra šiek tiek skirtinga, kas

<(om trodn O) pasu eq X«tu bouiudbui iunoA ųans %iap Xiunoo
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« Suisodait pu* 8u|Aao( Aq oonjoo* m ra ppsd oq aoojoųi joojojai oq> 
po* ®U»P Jl»u» JO *J*OA 9t araipa pr*d oq spuoq ąons jo įtopapd oqj 
pa* lunount jaųj <n panmi oq opaoą *pojoajiuoo oq 0©0'000'9«lt jo jqep 
« •jtoBO orai H»ų« joy «iqi joujoum jo aouiaodojd oųj. 1 oonaog

* ____Toi»ou« to paj«q* oq n«qa ootjoog ran jopan popia? ra*
tol pv* aonoog «iqj jo pu n poiAOf x*j oąj jo ao|jonpoj uj pejjojswu) o* 
Aoooai jo junotna oqj tn ootroMOip. jodojd oyata x*» t*nutrw joojip ptra 
J6 oj«t oqj So|xg tn n*ųs bjooujo p?ae uoqj poeoduą poa poiAOf >t n* 
(•aaa* joojtp ptra ucmum joj oootLmd oaras oqj joj pai\j joojojai po* 
*notuojn»H pa»>a ffaipiing aontaJOAiaų »qi to Poną onuOAOg įojoood 
•tn tnwj pojjojaraj* uooq raq foootn jj yaųj *jOAOMoq *popfAOJd loorao 
Nora tn totorata *<t) jo raoitotoJd otn tol* ooaapjooov tn aoa«ra*

|a«fqiw omH ran tn Auodoad itMMOJOd pow raoa jo aon*nt«A tan no 
•tatai oiajų joj »*w oqi Papcg q*t« mo( <q pe&rvųo *jooqjo oųj Xq jm< 
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Tdnraoj* owh otn ot pan,< iMJOjai pua jaotnojnoH P*»g 
*Wb8 totųsjOAiaa otų omų prnd oq a*M* **) »UU jo apoooojd oųj,
»___ __ -eeodJttd ogpoda
Tto* tol pojtn»da«M» oq |r*q« ra* fanam* joojip qona jo trjnootua oq* 
paa !onp įįoj aptroų ųona ra ‘onp*A jad *a opuoq qons jo radpapd oq* 
«8jaqoo,P paa And o* oo|o pua jov tam jo aao|0|AOJd oq* jopan ponao| 
•pooą na oo *o«joo« lfaqa n ra '£(fonutra jaojoitn oq* Xad o* tuopgina 
paa Ajaoaeooa oq naųa ra junotna qona joj aonarai o* toofqna ojais 
•ftn «n AuodoJd |aao«jod paa fooj n* oodn ra* fanutia |oej|p a ptaAOf a| 
•Jtan •p'toioj aooq OA*»q poptAOJd ajojoų ra ponrat apaoq oqi jo ir» mw 
paa ‘OAnoodo XRttj sotaooeą joy *,qi Jeqja ‘jooX ųoafl •> uonoos
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-aid aptioq otn no joojonn pa* jo jadpapd oq* And O) Aouotn juoptuna 
F> pan< taOJOjtH paa tuotuojĮjoa paog Su,pi,ng aonpJOApn oqj o* 
paa< oaaoAOH lOJOao*) otn mojj *oui,i O| otnn uiojj *jojotraj| oqj JOOJIP 
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paremia nuo gražaus kunigų ir 
tikinčiųjų susipratimo ir ben
dradarbiavimo. Dar Lietuvoje 
prie gregorinės muzikos pride
rinę lietuviškas giesmes (Apsau 
gok, Aukščiausias; Dieve; Tė
ve mūsų; Marija, Marija; Pul
kim ant kelių ir k.) — mes jau 
“3ulietuivinom” savo katalikiš- 

’ kas bažnyčias. Tenka dar pa-, 
' geidauti, kad ir mūsų lietuviš-
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CRANE
SAVINOS AND 

MIAN 4SSOC1ATION

K

kų kunigų pamokslai būtų dau
giau lietuviškesni, ypač per 
reikšmingesnes tautines šven
tes. Juk religija derinasi su tau 
tybe.

— Mylėti priešą — tai vie
nintelis kelias, kad pasaulyje
nebeliktų nė (vieno priešo.

—G. Pupini

%

H K PIETKIEVVICZ Pre«

2^55 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

4,/4r«
NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960

II

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 P 
Dividendai mokami gausio ir liepos m. 1 d.

VALANDOS:
PIRMAD. Ir KETV......................... 9 a. r. Iki 8 p. p.
ANTRAI) u- PENKTAI)................... 9 v. r. Iki 6 p. p.
8ESTAD............9 v. r. Iki 12 vai. d. Trečlad uždaryta.

lUoftos df ffte satanfmltn of'tfto propoerfttoa stete be gtatak by teb 
Btatoa* couaty etorkjraDd the balloto ahaU be eanvaaaed and roturao^ 
adbetracte of the acto made and suboiitted. the octee canvaraed and 
dedaratlon of the resutt made to tbe eame manner aš ta provlded bff 
Secttons J, 6. * and T of “An Act tn provlde the manner of propoatoff 
aroendmenta to tbe conatltutlon. and submittlng the šame to tbe etoctora 
ef thla Stato", approved March M, 1877. as amended. ta case ef tbe 
■■bmisslon ef a proposed constitutlonal amendrnent; provlded that. 
tf separate balloto are used, ballots for tbe submtssloa of soch prop
ositlon ahall be prlntod on paper that ts whlte tn coior.

Sectlon 8. Before tbe vote of tbe people to taken upon racb prop- 
eettlon. the Secretary of State is aothorised and dlrected to cause puh- 
Bcatlon of thls Act to be made in at leaat two dally newspapera, om 
of whtch sball be publlshed tn the City of Sprlngfleld and the other 
In the City of Chlcago. Such publlcations shall be made and repeatod 
at such timea as Is provlded for by Sectlon X of “An Act tn provlde 
the manner of proposlng amendments to the conatltutlon, and subeaM- 
tlng tbe aome to tbe electors of thla statė", approved March 14, 1877. 
u amended. in the case of pubUcatlon of a propoeed conatltutlnmi 
amendrnent.

Sectlon 9. If any sectlon, senteoce or clause of thls Act ta for any 
reason heid Invalld or to be unconstitutlonal. anch deciaton aball net 
affect the valldlty of the remalning portions of thla Act.

Sectlon 10. Thls Act shall go Into full force and effect opon recetv- 
tng at the general eteetion at whlch R ta submltted the majority of vatas 
requlred by Sectlon 18 of Article IV of the Conatltutlon. Tbe provtstom 
of thls Act for the payment of the principai of said bonds at matui Ry 
and of the Intereat thereon annually, as R ahall accrue, by authoriataff 
the General Asaembly to dlrect the tranafer of funds to tbe General 
Revenue Fund to the Unl versi tise Building Bond Retlrement and to
tores! Fund for that purpose and by the dlrect annual tax upon reni 
and personai property which has been levled and hnposed herein for 
that purpose, ahall be Irrepealable nntll auch dėbt and Intereat ta petd 
ln full, and for the maklng of such paymenta the falth of tbe 
IlUnota ta hacehy pledged. fApproved July 28. 196AJ

FORM OF BALLOT '
The įMOpuMttlun wUl be sobmRted to the aiffefS fft the 

Blectlon November 8. 1940, on a separate b&llot to suhsfanttally 
follovlng fornu ,

Dnrversities Bond Issu*
For Rermenent hnprovomonts sf Stata Ovmed

Shall an Act of the Generafl Asaembly of tbe 
State of Illinois, entltled “An Act to authorlse 
tbe lanuance and sale of bonda of the State of 
Illinois for the purpose of obtaintng funds to be 
used for maklng permanent Improvementa at 
educatlonal Inatltutions owned by thls Statą and 
to provlde for the payment of the principai of 
and Intereat upon such bonds", enacted by the 
Seventy-Arst General Asaembly, become effec- 
ttve and tbe State of Illinois cootract a dėbt of 
8196,000,000 and laaue šeriai bonds to that 
amount beartng not to exceed 4% Intereat pur
enant to said Act to provlde funds for perma
nent Improvementa for educatlonal Instltutlona 
of the State of Illinois, and shall the Stato of 
Hllnols tavy annually a dlrect tai sufflclent to 
pay the Intereat on such bonds as R shall ac- 
erue and to pay and dlscharge tbe principai of 
such bonds vrlthtn 26 years from tbetr date. to 
aecovdanee wtth said Act. arhtob Act provldes 
that. to tbe extent that fonde are available In 
tbe General Revenoe Fund of tbe State, the 
General AeneroNy te ssithorlsed to dlrect the 
transfer of tands from tone to tone from the 
General Revenoe Fund to the DnlversrRIes 
Building Bond Retlrement and tatereat Fund 
snfllclent to pay tbe principui of and tnterest 
on the bonds provlded tor by said Act. and to 
the extent that money ta so transferred from 
the General Revenue Itand to the Unlversitles 
Building Bond Retlrement and Interest Fund 
tor tbat purpose. tben the sppsoprtato offlcevs 
to flUng tos rate of sedd dlrect aimnal tax shafl 
make proper aBouance In tbe amount of money 

In reduetton of the taxes to be 
ax stota to atotod to

JO

PART OF

t, CMMACCS F. CARPCNT9FR. Srartaary sf 
flltante. do taveby eertlfy thst the toregolng 
the Act of tbe Heventy-Avat Genevta Assemlrfy. 
entltled “An Act to antbortae tbe tas
Stato of Dllnnta for the purpose of obtaintng 
maklng permanant Improvementa at educattorad 
thta Stato and to provlde tor tbe payment of tbe 
terest upon nerti bonds“, toe orlgtnal of wMcb ta 
sad tto torai to uhlch tbe propositlon to be 

a separate htatot st tbe
' « Atouemt ra. A. n. 19SO.

IN WTTNBSS 
«ny hand and aflli the 
of UMnole. Done at my 
Bufldtog. to toe CRy <tf 
«tay of Movemhee; A. Du 
dependenoe of the United

M f l>-
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RAUDONOSIOS KINIJOS TAKTIKA
RAKUTIS

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS REAL ESTATE i BUELD1NG A KEMUDELING

KKAL ESTATE

Kinai bei Sovietų Rusija
Kinų Liaudios Respublikos 

“premieras” vis aštriau puo- 
, la savo prakalbose J. A. Vals

tybes. Taip yra visų pirma to
dėl, kad “šypsnių po’itika” 
Chruščevo buvo pradėta be pa
kankamo susitarimo su Mao- 
Tse-Tungu. Juk Lu-LJiap-Ta,, 
kinų komunistių partijos cent
ro komiteto narys, dar 1959 
m. rudenį pareiškė, kad Mao 
turįs būti laikomas “visų di
džiausiu viso pasaulio mark
sistu - leninistu, revoliucionie
rium ir politiku bei teoretiku’’. 
Savaime suprantama, jog 
Kremlius nėra sutikęs su tokia 
Pekino nuomone. Apie tai ga
na gerai paliudija “Mažoji So
vieto! Enciklopedija”, kurios 
1955 metų laida sakė, kad Mao- 
Tse-Tungas tai “labai didelis 
marksizmo teoretikas”, gi 1957 
laidoje Mao vadinamas tik “di
deliu marksizmo teoretiku”, o 
dar dvejus metus vėliau toji pat 
enciklopedija apie jį rašo dar 
trumpiau: “marksizmo teoreti
kas”! Neabejotina, kad Pekino 
pasipriešinimas Kruščevo užsie
nio politikai rišosi ir su kinų 
ambicijos užgavimu.

Nuomonių sifcirtugurnas
' Svarbiausias nesutikimas tarp 
tų dviejų Rytų bloko galiūnų 
pažiūrų rišasi su nevienodu jų 
nusistatymu eventualaus karo 
tarp kapitalistinio bei komunis
tinio pasaulio atveju. Dar 1956 
—1957 m. Kruščevas viešai ti
kino, jog toks karas nustojęs 
būti būtinas, ir drauge pabrėž
davo, jog eventualus ginkluotas 
konfliktas, pavartojus atominius 
ginklus, atneštų visam pasauliui 
baisų sunaikinimą. Tais dviems 
savo teigimais Kruščevas rėmė 
visą savo tuometinę “atlydžio 
politiką”. Tačiau Pekinas į visa 
tai žiūrėjo kitaip. Tenykštis 
“Liaudies Dienraštis” patalpino 
garsųjį straipsnį, priskirtiną 
pačiam Mao-Tse-Tungui, kuria
me buvo pasakyta: “Jokiu bū
du nereikia bijoti kar6, nes jis 
k<5munfstamg duos pergalę. Gi 
pats karas yra labai galimas”.

Lenino gimimo dienos 
minėjimas

90-ii Lenino gimimo sukaktis 
leido dar labiau Įžiūrėti pagrin
dinius nesutarimus tarp Mask
vos ir Pekino. Ta projga Sovie
tų spaudoje'skelbiantieji straips 
niai Leniną vaizdavo kaip paci- 

’. fistą. Buvo pagarsinta dalis 
Krupskos prisiminimų, kur 

• “moderninio komunizmo tėvo” 
našlė pasakojo aipie Lenino pri- 
leidimą, jog bus išrastas toks 
baisus gmnklas, *kad joks karas 
būsiąs neįmanomas. Pagal taria
mus autorės žodžius Leninas 
jau iš anksto džiaugėsi pasto
vios taikos galimumu.

Tuo tan-pu Kinuose buvo įky
riai tvirtinama, kad Lertinas 
niekad nenustojęs laikyti neiš
vengiamu ginkluotą konfliktą 
tarp komunistinio pasaulio ir 
kapitalistų. “Jei kas kitaip tei
gia, rašė Pekino “Raudonoji Vė
liava”, tai neabejotinai falsifi
kuoja istoriją”!

Pekinas nori karo
Trumpai tariant, raudonosios 

Kinijos “lemiantieji vadovai” 
numato karą ir jo arba jo nuo
latinės grėsmės nori. To noro 
vienas pagrindinių motyvų yra 
giekimps išspausti iš savosios 
tautos maksimam pastangų. 
Negalima paneigti, kad tarp 
“stšflikusių kraštų” raudonoji 
Kinija ūkinės raidos srityje pa
siekė geriausius rezultatus 
Nors tas teigimas pirmon eilėn 
remiasi oficialiais duomenimis, 
kurie komunistinėje santvarko
je visuomet turi propagandinį 
pobūdį, tačiau daugumas Vaka
rų specialistų sutinka, jog ne
galima abejoti dėl Mao-Tse- 
Tungo režimo realių laimėjimų 
ekonominėje srityje.

UŽ tuos ypatingus rezultatus 
Kinija vienok mokėjo ir dabar 
moka krauju bei prakaitu mi
lijonų ūktnlrikų dr 'Darbininkų. 
PbBtMpųjy gi- apkartimas, nevil

tis ir nepasitenkinimas yra taip 
dide’i, jog komunistinė Kinijos 
vadovybė tik su dideliu sunku
mu pajėgia apvaldyti padėtį. 
Savo pr stangų palengvinimui 
Kinijos komunistų vadovybė 
liaudies masėms nuolat graso 
“imperialistų nuolatine karo 
grėsme”. Savaime suprantama, 
kad bet koks tarptautinio įtem
pimo palengvėjimas Pekinui 
ypatingai apsunkina vidaus pa
dėtį.

Sovietų politikų daugumas 
norėtų išvengti karo su Vaka i 
rais (bijodami branduolinio 
konflikto, ypač, kai garsus in-Į 
cidetas su USA žvalgybiniu lėk-1 
tuvu neabejotinai įrodė, kad So 
vietų karinių objektų išdėsty
mas šiandieną jau nėra jokia 
paslaptis), tačiau Kinijos ko
munistų vadovai tuo atžvilgiu 
yra kitokios nuomonės. Juk ne
seniai pats Mao-Tse-Tung aiš
kiai yra pasakęs, kad “nors ąto- 
miniai sviediniai sunaikintų ir 
300 milijonų kiniečių, tai ii ta
da dar liktų ne mažiau 350 mi
lijonų, kurių pilniausiai pakak
tų, kad išlaikytų moderniškos 
valstybės militarinę galią ir 
persvarą”!

Su tuo ir rišaai visos kiniečių 
pastangas briautis į Afriką, Pie
tų Ameriką ir kt. Gi reikia at-Į 
siminti. kad už raudonosios (ir 
už Cankaišeko) Kinijos visame 
pasaulyje gyvena virš 30 mili
jonų kiniečių, kurie tokio karo 
atveju būtų “kiniečių pusėje”!
iHiHiiiiiifiniiiitiiiitfiMiiiiiiiimiHimmii

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje? 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje

ŠILUVOJE
MARIJOS APSIREIŠKIMAS

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti:
“D K A U G E”

4545 W. 63rd St., Chicago 29. UL
lilIHIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MARQUE7TrK I'ARK.
MAr. 2 po 6 k. Labai Keras *28,900. 
Mūr. 4 apt.. *800 pajam. m$n. ir 
butas sav. *81,600.
Mūr. 12 apt. *18,000 m et. [nešti 
*16,000. Sav. duos paskolas 1* 6%9fc.

BRIGHTON PARK.
Mūr. 2 po 6 k. Gazo šild. Lotas 
87 H. p. Qar. *80,600.
MAr. 2 po 6 k. Centr. šild. Gar. 
Pigiai.
Med. 2 butų puikiam atovy. 818.900 

Prieš pirkdami namus būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA S-SS84

MISCELLANEOUS

HEATING SERVICES
Nemokama* apMkalčiavliiuu- 

Geriausių žinomų firmų I.KNNOX. 
TIMKEN, WEIL-McLatn, REPUB- 
LIC, KEWANEE pečiai, oro vėsin
tuvai (alr conditloning) visokių dy
džių. Instoltuojame karšto vandens, 
garo Ir Gilto oro sistemas- Taip pat 
pakeičiame visas ) gazų arba alyvų 
labartinludse J Asų namuose ir J sta
tomus naujus.

Visų rūšių skardos darbai.
DARBAS GARANTUOTAS 

Šaukite 24 vai.

REAL ESTATE

BRIGM'IX>N PAitK: Mfir. 2 po 4
kb., guzu šildomus. *18,5liti.

.Mfir. naujus 6 % kb., ntužus Įmok. 
819.600.

Meti. 3 butui 5—6 ir 4 kb., ap- 
suiiKtt nso potvynio.

MAr. 3 bt. po 4 kb,, geras nu
tiltu. 826.500.

Mūr. 2 bt. po 6 kb. (S'mleg,).
*20,500.

Valgykla su didele kllJentOra.— 
*5,000. —

Guge Parke: mūr. 2 po 5 kb. ir 1 
Sild. kb. porčluje. & *125, paj. J

| ničn. ir savin, liūtas.
MAr, 4 kb. centr. gazu Sild., 30 

į p. lotas. *11,000.
Mūr. bung. 3 mt.. 5 kb. Ir 2 kb. 

rūsyje, gražiai p-engtas. *21,500.
1 Mūr. liį a. 2 gražūs būtai: 5 ir 

3 kb. centr. šildymas, 20 p, skl.
M arų uct u- Ihu-ke: Mūr. 3 bt.: 6

— 4 ir 2 kb., centr.' šildymas,
gražūs butui.

Mūr. 12 butų, savininkas duos 
p;isk olų.

Roselande: Mflr. 3 bt.: 7—4 ir 
2 kb. centr. Sild., mūr. garažas, 
33 p. skl.

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

RE AL ESTATE

Tel. CLearwater 7-6675

KAZYS ČESNAUSKAS
6801 80. Talman Avė.

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

• Generalinis kontmtorlus 
naujų namų statybai, Įvai
riems remontams ir namų per
tvarkymams • Turime dldelj 
patyrimų namų statyboje. • 
Vtty. atliekame cemento Ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

segre

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 $3.50
Užsakymus su piniagis siųsti:

DRAUGAS'
4546 We»t 63rd St. 
CHICAGO 29. ILL.

Mūrinis |iajainu bung. — 6 kamb. 
sav. ir 75 dol. nuomos. Įrengtas rū
sys. Gage p. *20,600.

i Mūrinis 3 mit'g. arti mūsų jBtal- 
I gos. visai saujos. *19,900.

Mūrinis 2x5 Marųuctte p. *22,000.
I Mūrinis <i kum b. Guge p. *17,500. 

Mūrinis 7 kpinli. M. p. *15,800 
Hlūrlnis 3x5 Brighton p. *29,500. 
Mūrinis « metų Gugo p. *17,500. 
Mielinis 5 kamb. M p. *12,800. 
Medinis « kamb. M. p. *13,500. 
Medinis 2x4 k. M. p. *20,000. 
Medinis <1 kamb., Gage p. *13,500. 
žiūrinis 2x4. Gage p. *28,900. ..
Mūrinis 2x5, Gage p. *29,500. 
Mūrinis beveik naujas, 2x6, atski

ri Sild. gazu. *42.800.
Medinis 1 % aukšto (B Ir J vir

šuj), garažas, M. parke. *14,500.
2 meiliniai namai ir 2 ekstra lo

tai. G. Parke. *26,000.
Mūrinis « kamb., arti mūsų ištai

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

lotas G. Tarke, *13,000
Marinis 7 kamb., naujas Sild. ga

zu, arti mūsų. *20.000.
Pajamų mūrinis bung. — *100. 

plūs sav butas. *2 2,000.
Mūrinis 12 apartmentų labai gra

žus namas, metinių pajamų virš 
• 18.000. gera vieta.

M * R Q U E T T E L A N D
2517 W. 69 St. PR 6-6956
REAL ESTATE-INSURANCE

NORKUS * ASSOCIATES 
2405 W. Sint Street 

WAlbrook 6-60S0 
Vak PR 8-S67S

Trečiadieniais uždarvta

l1/] aukšto imi jautų mūr. — 5 
, ir.3 kamb. Alyva karštu vand. 
šildymas. Garažas. $136 mėn. pa
jamų ir sav. butas. Arti 55-os ir 
Sawyer. Tik $25,250.

1 l/2 aukšto pajamų mūrinis, 6 ir
5 kamb. Alyva šildymas. Garažas. 
Arti 62-ob ir S. Whipple Street. 
Tik $26,900.

11/2 aukšto pajamų mūr., 8 me
tų senumo. 5 ir 3 kamb. Mūr. ga
ražas. Vandens apsėmimo kontro
lė. Tuoj pat galima užimti. Arti 
67-os ir S. Pulaski Rd. Įmokėjimas 
$6,000/

6l/j kamb. -mūrinis. Naujai at
remontuotas. Nauja gazu šiluma. 
Garažas. Alumin. langai. Arti 62- 
08 ir So. Campbell. $19,500.
„ 1 l/2 aukštų modernus medinis 
5-3 kambar., 37 pėdų sklypas, 
nauja gazu šiluma, arti Spaulding
6 53-čios. Tik $16,900.

1 ‘/j aukšto pajamų mūrinis 6-2 
kambar. (2 miegam, ir vonia vir
šuj). Alyva, karštu vandeniu ši
luma ir atskiras sklypas. 40 dol. 
pajamų iš garažo. Arti Hamlin & 
63-čios. $24,900.

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospeet 8-2233

Pulkus mūrinis ant plataus skly
po 8 po 8 kamb., 8 m&G. garažas. 
Tik *26.500. I]

Brighton Parke: .MAr, S po 5 
kamb. Centr. šild., 2 maG. gar. Arti 
susisiek. Ir mokyk. *26,000.

Medinis, 8 butai, 6—6—6 kamb 
Geros pajamos. *15,000.

Marąuette Parke: MAr. R kamb.
(S mieg.) bungalow. Platus sklypas, j j 
erdvus kamb. *18,600.

Netoli Chlcague 24 H akro lemta 
•U trobesiais *7,800

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

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

SHUKIS REALTY 
6433 S. Pulaski St. 

Tel.L8diow 5-5900

STANKUS
CONSTRUCTIOH C0. jĮ

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2018

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chicago 86, Illinois

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

'Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime ir klientų, kurte nori pirkti 

KrelpkltGs J mūsų raštine, kur 
gausite geriausių patarnavimų

Lietuvių Prekybos Namai
Naujausi Svečių Kambario Baldai

IŠ ITALIJOS 
Didžiulis pasirinkimas svečių kambario, valgomų

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

Puikiausios sofos importuotos iš Italijos su travertino 
marmuro staliukais nuo $1OO-52bC

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

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

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

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

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

šlifuoto stiklo veidrodžiu .,.. .. .. .. ..  $149-00
Šaldytuvai-Frigidaire, Gen. Electric po $17K
V;rimui porcelano pečiai, po . .. .. .. .. .. .. .. .. $99-00
Brangiu kilimu pavyzdžiai, 27x54, vertės

no $25, dabar.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $R-00
Didžiulis pasirinkimas sofų. valgomųjų, sieip 

nuo sienos kilimų, vokiškų importų radijų ir fono
grafų.

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

KAS TIK TURI GERA SKOMJ 
VISKĄ PERKA PAS LIEPOM).

HIRMTURECENTER, INC.
LIETUVIŲ PREKYBOS MAMAI

3207 So. Halsted St. Tel. VIctory 2-4226
VAI.: Pirmad. ir ketvirtad.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 iki 9 v.

Kitom dienom ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  9 iki 6 v.
Liepos ir rugp. mėn. sekmad. uždaryta.

MARŲIKITE PARKO CENTRE '
Skubiam pardavimui gražus mūr.

2x6, dideli kamb., išgražintas rūsys, 
šildymas alyva, 2 auto mūro garažas. 
Prašoma 830,300.

Pajamų mūr. M kandi, ir porčlus.
5 miegami. Naujas šildymas alyva.
2 auto garažas. *19,500.

7 kamb. apynanjis mūr,, 2 auto 
gardžas. 40 pūdų sklypas. *22,600.

Visai naujas mūr., arti lietuviškos 
mokyklos. 3 miegam. Iškelti vamz
džiai. Šildymas gazu.

« kambarių namas ir geras gara
žas. Arti mokyklos. *14,500.

Arti lietuviškos mokyklos. Gražus
6 kamb. mūrinis. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. *22.200.

3 butai Ir biznis. Mūr. namas, 
šviesūs dideli butai, 2 auto garažas.
• 46.000.

Naujas, 2 po 5% mūr. po 1 % vo
nios kiekviename bute Atskiri šil
dymai gazu. Rimtas oasiūlyin&s.

Gražus I % aukšto mūras. 6 ir 
4% kamb. butai. 40 pfidi, sklypas, 
šalia mūro garažas. *29,300.

Senute parduoda gerą Ir pelnin
gą namų. 14 kamt\, 3 vonios. Centr. 
gazu šild., 2 garažai, platus sklypas, 
geležinį tvora, visi valdai — už 
*25.000.

KITUR: 5 butai ir kraatuvS. 
Pelningas mūr. namas. *16,900.

Itriglilou parke. Modern. Įrengtas 
3-Jų butų mūr. 2 auto. mūr. gara
žas. *28,000

Pelningas restoranas. DldelBs pa- 
tAlpos. Gerai Įrengta vieta, 6 metų 
••lea»c”. Arti California ir Archer. 
Tik *2,800.

Taverna Ir poMetis didelis butas. 
Gražus mūro namas. Ger( Įrengi
mai. šalia aptvertas platus sklypas.
Tik ,23.000.

Bevi-rly lillls. Puikus 5 kamb. mū
rinis. Platus sklypas. Gu.su šildymas. 
Maži taksai. *26,000.

3-Jų butų mūrinis. Moderniai 
Įrengtas narnas. 2 po 6 kainh. Ir 6 
kamb. butAS. Atskiri gazu šildymai. 
Galite siūlyti *19,800.

fa Majam priemiesty. 6 m. namas. 
8 erdvūs mieg Didžiulis Nailonas. 
Modern. vlrtuvG. dausas belsmentas. 
Platus lotas. PraGo *16,600.

K. V8L0IS RERL ESTATE
2663 VVrat 60th Street 

RE 1-7200 arha RE 141534

MARyUEPTE PARKE 6Z metų 
2x4% mūras, 2 auto mfir. garažas. 
Kaina *41.000.00.
MARGOETTE PARKE 2x5% mū
ras, autom, alyvos šiluma. Plytelių 
sb-nos virtuvėje ir toalcte. Garažas. 
Kaina *29.800.00.
Marųuctte Parke 10 metų mūras. 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių Įrengimų. Kaina
*41,500.00.

Dėl Ilgos turi skubiai parduoti 2 
metų 5% kamb. mflrinj bung., pir
mas geras pasiūlymas užtikrins šj 
pirkinį. Daug priedų.

5817 S. Kenneth 1% aukšto nau
jus mūras. Visi moderniškiatisi Įren
gimai. Vienas butas 4% kam. rtefla 
*125.00 nuomos. Antras butas — 
5 % kamb. 3 mieg. laukiam rimto 
pasiūlymo.

| vakaras nuo Marųuette Parko 
1 % aukšto 7 metų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik *28,000.00.
• Į vakarus nuo Marąuette Parko 
nepaprastai gražus ir geras biznis. 
MetinČ apyvarta Virš *80,000.60 
gryno pelno virš *80,060.60. Refkfa 
suaugusios šeimos šj blznĮ gerai Ves
ti Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Brighton Pnrke. Pulki taverna su 
sale, 7 kamb. butas ir šalia 50 p«- 
dų sklypas,. Geras bienls — parduos 
rimtam pirkėjui labai prieinamam 
sųlygom.

MARQlTEVrE PARKE 6 būtų 
mūras. Namas neša geras pajamas. 
Laukiam pasiūlymo.

MAItQI 47TTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. Lauktam pasiūlymo.

Gage parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina . prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — 1NRSRANCE — 

NOTARY PUBUC 
2501 Wem 6»th su Chicago. W.

YM telefonai HEmlocfc •-

IABAI ŠVIESUS
2 butai po 4 kamb. Brighton Pk. 

Nauja gazo karštu vandeniu šildy
mo sistema. 2 auto garažas. *82,500. 

VAISIŲ KARMA
74 akrai, Michigan, tik % mylios 

nuo ežero. 8 kamb. gyv. namas ir 4 
kamb. išnuomavimui. Vištide. Visi 
moderniški vaisių farmat reikalingi 
Įrengimai. Metinių pajamų apie 
*12,000, Įmokėti *8,000.

GALIMA MAINYTI
Visai naujas mūr. Marąuette Pk., 

prie pat parko Įr mokyklos. 8x6%.
1% AUKŠTO MCR. — 828,500
Netoli Marąuette Pk. kolonijos: 

5 kamb. apačioje (2 mieg.), 4 kn»b. 
viršuje (2 mieg.). šildymas alyva. 
2 auto garažas.

GRAŽIAI UŽLAIKOMAS
5 didelių kamb. mūr. bungalow 

geriausiam stovyj R puikioj vietoj, 
Autom, šildymas gasu. I^abai šva
rus rūsys, pastogi. 2 auto garažas. 
34 pėdų sklypas, *20,000.

200 AKRU CKIR WIKCONSINE
286 myl. nuo Čikagos 5 kamb. 

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

dirbama. Kiekviena savaitgal) gali
ma apžlūrStl — būsite nuvetti. Tik 
*12,800.

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

mainyti.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 it Street
Tel. H'Albrook 5-6015

PASKUTINE PROGA!
Netoli Marąuette Parko parduo

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

Re to dar apylinkėje turime ke
letą žemės sklypų ir priimame 
užmkymus.

MODEL HOME
77th & VVHIPPLE ST. 

Atdara apzlflrėjtakni sekmad. nuo 
1 Iki 6 v. v.

F. PETKAUSKAS CO., Builders 
PRospeet 8-8792

DĖMESIO!

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & DowRgpAA(N)
DEDAME VARIO — -COPFER- 

AI.I,or METALO RINA8 Ir VAND. 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ui 
tokią pat kalną, kaip Ir “galvanl- 
zed". Jų niekad nereikia dažyti ir 
jie Ištverta neribotą laiką

VIHDKIUS 8TOGU8 taisome ir 
atremontuojame Garantuojami 8 
metams

OI MTRAUKII b IR "HMOKE- 
HTACKH" išvalome, atremontuoja
me ir atliekame “tuckpotirtJng". I

NAMŲ RINAS IŠVALOME ir pa- | 
taisome, išstnallname iš vidads Ir 
niKlažom- Rus kaip naujos.

Mūsų firma yra didžiausia 81oj 
srity, atitekame darbą kuo gerUtu- 
slal už žemiausias kalnas visame 
mieste. Visas mūsų darbu gaflffi- 
tuojainas Esame pilnai apsidraudė. 
Kreiptis galima dieną ar dakt' Ir 
lekmndlenials Telefonai —

l,Awiwlale I-8A47 arba
ROekwell 8-87T8 x

Ml>-lai Juru* patarnausime

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti

JEI TIK GERO NAMO REIK*
TU PAS ŠIMKŲ TIK UŽEIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS. NEMOKAMAI APSKAIČIUOS.
JET REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI. PIGIAI PASTATY8.

V. ŠIMKUS
2618 W. 71 si Street. Tel. PR 8-42*8 Ir TE S-55S1

,,VIKOO“Heating Co,
Įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos "converslon burners”. 
vandens “boilers", vandens nu
tekėjimo rlnas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 8. WESTERN AVĖ., Chi- 
cago. III. VI 7-8447 — I>. Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
— V. Štuopys.

Įllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir
|L. STAŠAITIS & Co.|
= GENERAL CONTRACTORS =

Statome gyv. namus Ir {vairius 3 
{pastatus. Tam reikalui turime £ 
■puikių sklypų.

Atliekame namų pataisymus =: 
jbel atnaujinimus į

Administruojame namus ir nuo- = 
vybes. Kreiptis ^-8 vai. vakaro, z
2456 WEST 69th STREET Ė
Tel.: ĮSTAIGOS VVA 5-«7SO =

NAMU IN 8-kaOk -
Tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli,

ŠILDYMAS
A. Stančiauskao instuliuoja vi

gų geriausių Amerikos firmų gazi 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
nacea), visų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditinners ir atlieka vi
sus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

PARDAVIMUI
fl kaml>. namas, arti 63rd ir I’u- 

taskį. Rezidencija arba išnuom., 
ekstra sklypas. Gazu apšild. Nuo sie
nos Iki s. kilimai, 2 pilnos plytelių 
vqmlos, plyt. virtuvg, spinteles. Arti 
2 mokyk. Sav.

ItKpnhMc 5-19S5

M0RINI8, 7 butai, didelė biz
nio patalpa ir ekstra sklypas. 
Centr. šildymas. Namas gerame 
stovyje — pataisymai nereikalin- , 
gi. Ideali pfoga norinčiam inves
tuoti pinigus. Parduodamas už; 
$35,000. Norkus, 2405 W. 51st St. 
WAIbrook 5-5081.

Išnuom. butas papiginta kaina. 
Reikalinga padėti prie nafrno. 

ERontlrr 6-1163
6EI« IRVE8TMEMTM ”
Parduodamas didelis mūrinis 

namas ant 3 lotų (75x125). Tile 
gienok (r lubos (pdfčefano plytų). 
Tai buvusfs Juciauą valgyklos na
mas, dabar yra didelė rakandų 
krautuvė, kuri turi kitą biznio 
vietą. Agentai gaus pilną komisą. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės ) Sudriko krautuvę, 3241 So. 
Halated 8ž. Telef. VIctory 2^9542

PELNINGAI INVEKTVOR1TE 
HVIGIR

nusipirkdami netoli Chicagos gra
liuose l^monto apylinkšse. ąžuolais 
a [>a ogus) sklypu ar didesni ženifis 
plotą. Kai kuris 1* jų yra au tvenki
niais. Teirautis —

CI,e.aruater 7-7JMS

JUOZAS ŽEMAITIS
HEATING CONTRACTOR
Įstatomo šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
všsintuvus, ir skardos darbai 
(sheet metai work)

CICERO HEATING ANb 
SHEET METAI,

2481 So. Kedzie Avenne
Chicago 28, III.

LA 3-6622, Ros. OL 6-0412

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Aų

Higieniškų, nedegam”, ne- 
senstamų ir kitukių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street
Chicago, Illinois

Tel. — ST 3-2150

I6NUOMO4AMA — <”OR RENI

NAMŲ NAVININKAI
TAHP1N IN K AU J AMK 

BITTV IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VBLTU1 

TURIMB LAttkfANČIŲJV SĄRAŠĄ 

BEU^VARPAS Kcal Ritate 
6456 8. Kedrie — PR«s»eot 8-22S8

Išnuom 6 kamb. butas Q-me i 
aukšte. Oa*u šildomas. Suaugu
siems 1018 So. Ročkų ei I Street, 
Telefoną* VlrgMa 7-8458,

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS įsRREKV B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ 

REpublic 7-8949 
•380 8. ALBANY AVĖ. CHICAGO

SkHMtttts ‘Draagž”
Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 

nes Jis plačiausiai skaitomas lietih 
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos K 
visiems prieinamos.

I

Gu.su


Pirmndienis, 1960 rugpiūčio 1 MRTVRAJ8TB DRAIKIAS, CHTCAOO, ILLINOIS

KAI ŽMOGUS UŽMIRŠTI VANDENIS 
IR GAMTĄ 

(Atostogų diena Chicagoje)
Sulaukę išsvajotų atostogų, 

žmonės skuba iš Chicagos į ku
rortus, pavandenius ir gamtą. 
Man šios atostogos kitaip skam
ba: jos tirpsta Chicagoje... Bet 
ir jos įdomios, ir įspūdžių štai 
prisirinko, kai vieną dieną pa
nūdau pakeliauti po lietuvišką 
Chicagą.

O gi, rytą pakilęs, pasileidau į 
Chicagoje pietinę dalį, į Blue 
įsi and priemie8teį. Ten mūsų 
žinomųjų lietuvybės veikėjų 

- Marijos ir inž. Antano Rudžių 
fabrikas. Dievaži, padorūs žmo
nės, metus laiko fabriko tvaiku 
kvėpavę, nors per atostogas už
miršta fabrikus ir laikosi kuo 
atokiausia nuo jų... Aš gi ki
toks, man šios atostogos reiškia 
atsisveikinimą su fabriku, tad 
dar kartą^ panorau pamatyti 
fabriką, šj kartą lietuvišką, bū
tent, Rudžių.

Brač, Rudžių Rockvvell Engi- 
neering įmonėje baisiai preciziš
ki darbai, kiekvienam užsaky
mui pagrindinai pertvarkomos 
mašinos, kiekvienas darbininkas 
yra savo srities specialistas. Ten 
ne tempas, o tik gerai apskai
čiuotas ir iki mažiausio colio 
dalies išdirbtas detališkumas le
mia įmonės egzistenciją ir liki
mą.

Marija Rudienė man rodo 
įvairiausias jų įmonėje paga
mintas dalis, kurios montuoja
mos į didesnius vienetus. Štai 
matau ža’iai nudažytus ar tai 
tiltelius, ar laivus. Kas gi čia?
— Tai kariuomenės užsaky
mas! — paaiškina M. Rudienė,
— lėktuvai meta parašiutinin
kus, jie pirmiau išmeta tuos til
telius, an’t kurių nuleidžiami 
pabūklai ar net tankai! Tokias 
tai priemones kariuomenei šiuo 
metu gamina Rudžių įmonė.

Inž. Jurėnas užgulęs didžiu
lius brėžinius. *) kas gi čia? Tai 
Amerikoje statomos didžiulės 
užtvankos brėžiniai. Rudžių įmo 
nė šiai statybai turės atlikti vi
sus plieno darbus.

Įeinu į įmonės prezidento inž. 
Rudžio kabinetą. Kabinetą me
niškomis sienomis papuošęs mū
sų šaunus dainininkas kontrak- 
torius Vacys Petrauskas. Kad 
taip kur kitur į įmonės prezi
dento kabinetą papuolęs, kiek 
jaudinčiausi. Gi pas inž. A. Ru
dį nei trupučio. Jis perdaug 
mielas žmogus. Aš laukiu pato-

giame fotelyje, o jis vis kalba 
telefonu su kaž kurios įmonės 
prezidentu. Pasakoja, kad šį sa
vaitgalį su žmona išvyksiąs į 
Lietuvių Katalikų Susivienijimo 
seimą Pensylvanijoje. Matau, 
kad anas prezidentas nesupran
tąs, ką reiškia tas lietuvių kata
likų susivienijimas. O inž. A. Ru
dis labai gražiai paaiškina: ką 
jums reiškia Metropolitan, tą 
lietuviams katalikams reiškia 
susivienijimas. Tad lietuviški 
reikalai iš Rudžių pusės kiekvie-

Zna proga yra reprezentuojami.
— Tokią įmonę turi, mielas 

inžinieriau, o ją palikęs, vis va
žinėji visokiais lietuviškais rei
kalais?

t

— Tie mūsų važinėjimai kar
tais tikrai daug nuostolių pada
ro įmonei, vieną kartą nustojau 
net 15,000 dolerių. Bet ką visa 
tai reiškia prieš mūsų brangią 
Lietuvą, prieš lietuviškus rei
kalus!

Iš Blue Island pasileidžiu į 
West Pulmaną aplankyti savo 
mielo parapiečio ir bičiulio kun. 
F. Kireilio. Sustojau prie šv. Pet 
ro ir Povilo lietuvių parapijos 
klebonijos durų. Tikrai labai ir 
labai maža čia lietuvių aplinkui, 
amerikiečiai išlaiko parapiją, 
daugumoje jų aukomis pastaty
ta ir nauja, moderni bažnyčia. 
Bet mane sujaudina ant klebo
nijos durų kabąs užrašas: kle
bonijos raštinės lankymo valan
dos tada ir tada (užrašas ang
liškas), o apačioje lietuvių kal
ba parašyta: lietuviams raštinė 
atdara visada — dieną ir nak
tį. Kokia tai graži Amerikoje 
užaugusio klebono kun. S. Pet
rausko malonė lietuviams ir jų 
išskyrimas už tai, kad prieš ke
lias dešimt metų jie kūrė šią pa. 
rapiją ir stengėsi kiek galėda
mi ją išlaikyti lietuvišką ir sa
vą. Todėl jiems ir klebonijos 
durys atdaros dieną ir naktį, ir 
jie visada gali jaustis tikraisiais 
parapijos šeimininkais...

Coachman Style

Nesuradęs kun. F. Kireilio, 
pasuku į tą salą Chicagoje, ku
rį reprezentuoja laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą, kurį mums 
vis primena anų Lietuvos lais
vės dienų laimę ir grožį, būtent, 
į Lietuvos Konsulatą Chicago-

Bow-trim Apron!

je. Pas mielą konsulą dr. Dauž- 
vardį kalbos ir temų įvairiausių. 
Štai pirmiausia apie lietuvių sky 
rių tarptautinėje prekybos ir 
pramonės parodoje Chicagoje. 
Mano nuomonė apie šių metų 
Lietuvos skyrių parodoje pui
kiausia. Dail. A. Valeška savo 
menišku skoniu ir aukšta kul
tūra padarė didelę garbę lietu
viams ir Lietuvai. Tai patvirti
na ir konsulas: jis man pasako
ja kitų konsulų ir diplomatų at- 
si’iepimus apie lietuvių skyrių: 
atsiliepimai tikrai šilti ir mums 
garbę atneša. Gaila, šiemet ne
buvo parodoje Kozlovo, nebuvo 
kam, Lietuvos skyrių pamačius, 
į šalį nusisukti, tad amerikiečių 
spaudai nebuvo tokios retos 
progos, kaip kad pernai, dau
giau rašyti apie lietuvių skyrių.

— O kaip gi su Lietuvos pilie
čiais, ar jų skaičius smarkiai 
mažėja čia, Chicagoje? — pa
klausiu konsulo.

— Iš naujųjų ateivių pusės 
tai mažėja. Bet jums turbūt ne
žinoma, kiek daug vokietaičių, 
ištekėjusių už lietuvių, prašo 
Lietuvos pasą ir tampa Lietu- 

1 vos pilietėmis, kaip Lietuvos 
žydai brangina Lietuvos pasus, 
kaip sąžiningai juos pratęsia ir 
jais naudojasi. ,

Ir man besėdint konsulo ka
binete, atėjo lietuvis, kuris savo 
žmonai vokietaitei rūpinosi Lie
tuvos pasą, nes reikės važiuoti 
atostogų į Vokietiją ir pagal 
kokį dokumentą gausi vizą?

Taigi, Lietuvos konsulas yra 
ne tik laisvės ir nepriklausomy
bės simbolis, bet ir labai lietu
viams reikalingas asmuo įvai
riuose reika'uose. Ir kaip reikia 
džiaugtis, kad tame poste tu
rim šaunųjį dr. P. Daužvardį, 
ir jo ištikimą talkininkę J. Dauž 
vardienę. * * *

Iš konsulato užsuku į Drau
gą. Kun. dr. J. Prunskis pamato 
mane rankoje diplomą belaikan
tį- — Taigi, aplaistyti reikia! — 
šaukia kunigas, o aš nustembu: 
kuom gi jį laistysim su abstinen 
tu žmogum?

— Pas Bičiūną. Pas Bičiūną, 
rūgščiu pienu!

Tas tiesa, kas gi dabar nesku
ba į vėsų Bičiūnų restoraną 
Bridgeporte, kur šauniausi lie
tuviški valgiai, kur miela ir jau
ki aplinka. Ten buvo aplaistyta 

1 paroda, ten kun. F. Gureckas 
pamylėjo savo bičiulius, kurie 
jam suruošė gražų kunigystės 
minėjimą, ten dažnai renkasi 
lietuvių kompanijos skaniai lie
tuviškai pavalgyti.

VI. RamnjuH

Lodge populiarus...
P8l.)

užėmė ir laiko savo žinioje.
Šitais pavyzdžiais jis atsikirto i

sovietų atstovui, kai tasai kalti-lAtkelta Iš 1
Posėdžiai Jungtinėse Tautose. "° Amc"k?,. toJi skriaudžiau 

kur buvo nagrinėjamas sovietų i 1 nlazJ ? u skundas dėl Amerikos lėktuvo I Tai tik keli pavyzdžiai iš Lod- 
RB — 47, sutrukdė Lodge’ui ke- ge veiklos Jungtinėse Tautose 
lionę į Chicagą. Ir dar kaip ty- pastaruoju metu. Per aštuone- 
čia, kai Chicagoje virė pati res- ris savo buvimo metus jis čia 
publikonų konvencinė karštuma, daug dirbo ir daug problemų bei 
būsim&m jos viceprezidentiniam žmonių pažino. Jų tarpe yra ir 
kandidatui čia reikėjo nebet dar- sovietų premjeras Chruščevas, 
buotis. kurį pernai vasarą Amerikoje i

Tiesa, Lodge nepravedė čia sa- lankants Lodge lydėjo kaip pre- 
vo rezoliucijos, kurioje jis siūlė zidento Eisenhovverio atstovas, 
ištirti RB — 47 lėktuvo atvejį, Todėl, jei Lodge pateks į vicepre 
kaip ten iš tikrųjų buvę, bet ji zidento kėdę, jam tasai patyri- 
nepraėjo tik todėl, kad sovietai mas bus visiškai ne pro šalį. v 
panaudojo veto. Sovietai, kurietvirtino, jog JAV lėktuvas pa- radėjo įsrin/cti //ce
žeidė jų oro erdvę ir tenai buvo Ambasadorius Lodge už savo 
numuštas, kaltino Ameriką “ag- dabartinį postą Jungt. Tautose 
gresiniais veiksmais” ir reikalą- yra dėkingas prezidentui Eisen- 
vo Saugumo Tarybos akcijos howeriui. Tasai jį ambasadoriu- 
tiems veiksmams užkirsti. mi paskyrė ir suteikė specialią 1

Lodge Amerikos vaidu čia ka- teisę dalyvauti kabineto posė- tegoriškai atmetė sovietų kalti- džiuose. nimus ir paneigė jų teigimus, pa , •teikdama, duomenų, kad tanai ' Ta«au, kad Ike tapo preaden- 
lėktuvas nepažeidė sovietų teri- *“• >'ra nemažas ir Lodge nuopel tori jos nas. ^isai Ike prikalbino sutikti

šituo atveju, kai abidvi pusės kandidatuoti ir paskui darbu- 
pasiliko prie savo diametraliai vosl rinkimų propagandos vedi-
priceingų tvirtinimų, geriausia'111®; ................išeitis Saugumo Tarybai ir būtų žumahstai, kurie Lodge pazjs 
buvę neutralios komisijos inves- U asmeniškai iš seniau ar iš 
tigaeijos duomenys. Todėl net ir Pastarųjų laikų, reiškia vi t|. 
neutralios šalys, kaip pavyz- 'kad ^1, kuris padėjo išrinkti
džiui, Tunisija ir Ceilonas balsa
vo už investigacijos pravedimą, 
kad paskui JT Saugumo Taryba 
padarytų nutarimą tee investi
gacijos faktų šviesoje.

Užteko darbo
Tai buvo dar tik praėjusią sa

vaitę. O užpraėjusių dviejų savai 
čių laikotarpyje dabartiniam res

prezidentą, dabar žinos, ką dary 
ti, kad jisai pats taptų išrinktas 
į viceprezidentus.

Lodge, kuris kilimo yra iš 
Bostono, yra buvęs Massachu- 
setts senatoriumi ir kaip tik 
paskutinį kartą pralaimėjęs se
natoriaus Kennedy naudai, to 
paties senatoriaus, su kuriuo ir 
šiuo metu jis yra politiniu riva-publikonų viceprezidentiniam lu _ tik tas skirtumas, kad Ken 

kandidatui taip pat darbo ūžte-1 nejy yra demokratų ir ne į vice-
k°* i prezidentus, bet į prezidentus.Reikėjo stipriai laikytis tos pat Rą tegul jiems sekasi!
Saugumo Tarybos posėdžiuose, __ _____________
kai buvo diskutuojamas Kongo
klausima^ ir Kubos skundas 
prieš Ameriką. Pastarąjį klausi-

iiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiii'uiiiniiiiiiiGlIZAUSKę BEVERLY HILLS GELINYC1A mą besvarstant, ambasadorius Geriausios geies oei vestuvių, ban
ketų. laidotuvių tr kitų pupuoAlmų. 

2443 WEST 63rd STREET
Telef.: f R 8-0833 ir PR 8-0834

Lodge rado progos priminti ir 
Lietuvą, Latviją ir Estiją bei1 
kitus kraštus, kuriuos sovietai iiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

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

1497
9-10

wrrs tmf nfw
PHOTO-GUIDE i

Risknolė jaunom panelėm.

Ko. I 197 m, PHOTO-GITI HE Ins
trukcijom (anglų kalboj), popbrl- 
n) iškarpų gulite guiiti Alų dydžių 
— H lies: 9, 11, 12. 13. 14, 16, IS.
Por krūtinę 30 tį Iki 3X. Hile 11, 
per krūtinę 3 I Vį sukn- bd be. ran
kovių. reikia fl!i/K jardo 35-collų 
medžiagom, 1 1 /ft Jardo konlrastlnėa 
•palvos medžiagos.

Siųskite 35c kartu ‘su užsakyn)U. 
-Pažymėkite kokio dydžio.

DRAI'OAh PATTKRN DEPT. 
4546 Kini Sžrd Street 

Ghtcarii 29. Illinois

Greitesniam pristatymui pridėkite 
dstr 10c persiuntimui — flrst claas.

315-N i Mi

34 3140)

Princesės stiliaus priejuostė, pa
puoštu kaspinėliais Ir lAstuvInCtom 
gėlėm.

Ko. 315-Ki — yra Slų dydžių: 36. 
3X ir 40; "hot-iron trariHfiy", Ir pll- 

i nos instrukcijos.

Su užsakymu siųskite 36c žiu o 
adresu —

DRAUGAS PATTF.RN PF.PT. 
4646 MM Street

(AUnogo 99. Illinois

Grsttesntam pristatymui prldlklte 
dsr po 1Oc ui kiekviena Ižkarpą per
siuntimui — flrst ciass.

P 0 P U L A R 

LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZe DAU2VARDIENE

r>oi>ui
Z'/^z/Z/Z/Z/Z/,RLCirtS

Tat nepaprasta knyga Tirt 199 ra 
oeptg grynai lletuvUkų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dieni, kuri dažnai pasakodavo apl. 
Retu vilkus valgius per Chicagos ra 
dljo tr tslevlsljos stotis, surinko pa 
Mus įdomiausius lietuviškų vai gi i. 
receptus Ir DRAUGAS Juos Meldi 
labai parankioje formoje. Pirmų kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rln 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang
tieksi skaitantiems lietuviam.

kaina — «2.(N»

Užsakymus kartu su pinigais muškit c.

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29. fLL.

Staigiai mirė liepos 29 dieną
A. i" A.

JUOZAS VLADAS MATULIS
Kilnus bus pašarvotas šiandien 6 vai. vak. Petro Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. Califomia Avė.

I^aidotuvės bus rugpjūčio 3 d. 8:30 vai. rytą bus nuly
dėtas į Avė. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią. Po pamaldų 
bus nulydėtas į-šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę lieka Matulis - Lehmaim ir draugai.
Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas LA 3-3572

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite! 

John Savickas 
Monuments

11849 So. Kedzie 
Avenue,

Chicago 43, III. CL_IETSEQ»
•Iflsų pasirinkimui <l|- 

džiaustąs rinkinys gatavų 
pavysdiią.

Dėl susitarimo (appointment) galite pašaukti kiekviena laika. 
Telefonai: KE 8 3682 arba BE 3-4718 

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. v Ak.

TROOST-PACHAN KIS 
MONUMENTS

6819-21 So. Westera
Ali Phones GR 6-3745
John W. Pochtinklg Patek,

Vice-Prerid«nt
C. Vitkauskas Vitkus 

District Manager
GRAŽIAUSIU PAMINKLŲ

PASIRINKIMAS

— 0 —
Atdara kasdien ir sekm. 

nuo 9 v. ryto iki 5 p.p.

A. -j- A.
JURGIUI BLAUZDŽIŪNUI mirus, 

jo dukrai poniai Izabelei, žentui Kazimierui, Anū
kams Ramūnui ir Manigirdui Motekaičiams, velio- 
nies sūnui Jurgiui Blauzdžiūnui ir jo šeimai (Kana
doje) reiškiame nuoširdžią giminišką užuojautą ir 
kartu liūdime.

Stasė ir Jonas Kriaučeiiūnai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 Wcst lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pavirinkv’aflmp Mieote

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Laidotuvių Direktoriai

MOEIEUEVANS
<845 90. WESTKRN AVB.

TRYB MODERNI8KO8 
▲Ot-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAlDfOMJ VDfTA

REpubHg T-MCt BKpaMIs 7-8801

J. F. EUDEIKIS«
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS W

MARlįUETTE FUNERAL HOME 11

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst SI. Telef. GRovehilI 6-2345-6 

1410 S. 501h Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-00A
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Ambalansų patarna- Mes turime koplyčias

vimas dieną ir naktį visose Chicagos ir
Roselando dayse ir

Reikale šaukite tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIŪNAS
4.148 S. CALIFORNIA AVĖ. . LAfayett. 3-3512

ANTANAS M. PHILLIPS
3.101 S. IJTUANICA AVĖ. Tel. YArda 1-3401

PETRAS Po GURSKIS
718 WBST 18th STREET Tel. HEetey 8-8711

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1811

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodnre 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. IJTUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138-113<

VASAITIS — BUTKUS
1448 S. 50th AVĖ. CICERO, IIX. Tel. OLymple 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 09th STREET TM. REpublIc 7-1218
2314 W. 2Srd PLACE Tel. Vfrgkila 7-8872

VANCE FUNERAL HOME
1424 l». 50th AVĖ. Ol.ysnpic 2-5245 K TOwrH»all 8-8887
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CHICAGOS ŽINIOS IŠ ARTI IR TOLI

/ mus

X Agr. A. Zubrys su žmona 
ir P. Cibirienė su dukra grįžo 
ii atostogų, kurias praleido 
Brooklyn, N. Y., pas svainį ir 
seserį Joną ir Oną Valaičius ir 
svečiavosi pas Diržius ir Siru- 
sus. A. Zubrys dirba vienoj di- 
dilėj firmoj Chicagos didmie
sty, kur turi gerą ir atsakin
gą darbą. Laisvalaikiu valdy
tojo teisėmis tvarkę be savi
ninko likusį apartamentinį na
mą Michigano ežero pakrantėj, 
kur jis pats ir gyvena. Namas 
randasi netoli 76-tos gatvės 
paplūdymio ir visai arti prie 
parko.

X Uršulė Garlavičienė, 4437 
So. Artesian Avė., plačiai žino-" 
ma visuomenės veikėja ir stam 
bi gerų darbų rėmėja, džiau
giasi savo vienturčio sūnaus 
pasisekimu. Sūnus Vytautas 
Gestautas baigė aukštais pažy
miais teisę, įsigydamas advo
kato profesiją. Vytautas yra 
vedęs ir augina dukrą ir sūnų. 
Pažįstami visi sveikina naują 
advokatą Vytautą Geštautą, 
kuris kaip ir jo mamytė Ur
šulė yra veikėjai ir gerų darbų 
rėmėjai, dirbą parapijai bei 
draugijose. Jo žmona Geštau- 
tienė yra slaugė.

X Labdarių I kuopa rengia 
arbatėlę su daugybe dovaniĮ 
rugpiūčio 7 d. 3 v. p. p. kuo
pos pirm. Helen Gedvilienės, 
4639 So. Hermitage Avė., na
muose. Surengimui darbuojasi
H. Gedvilienė, Ona Jeselskienė, 
P. Turskienė ir kitos narės. 
Kviečiame atsilankyti, nes Ged 
vilienė visus maloniai priims ir 
pavaišins.

X Marija ir Vladas Melkai, 
3248 So. Green St., savo namą 
remontavo ir gyvendami nau
jame name laukia svečių: duk
relės vienuolės pranciškietės iš 
Pittaburgho, Pa., seselės Mari
jos Matildos.

X Kun. Odorio Akwick, OF- 
M, (Ak&vicjcas), kilęs iš Auš
ros Vartų parap. Chicagoje, pa 
akutinėmis dienomis paskirtas 
klebonu Sv. Širdies parapijoje, 
Eureka, Missouri.

X Inž. A. ir Marija Rudžiai, 
kun. P. Cinikas, MIC, ir red. L. 
Simutis išvyko į ALRiK Susi
vienijimo seimą Wilkes-Barre, 
Pa. Grįš šios savaitės pabai
goje.

X Marijos Nekalto Prasidė
jimo vienuolyne, Putnam, 
Conn., liepos 28 d. prasidėjo 
laisvajame pasaulyje esančių 
kongregacijos kapitula. Nauja 
kongregacijos vadove buvo iš
rinkta Motina M. Augusta.

X Balys Pakštas, 2801 W. 
38th str., paaukojo Dainavos 
ansambliui $20, priklausančių 
jam iš ansamblio už sugaištą 
laiką, dalyvaujant orkestre 
"Vestuvių” pastatymuose.

X L. V. S-gos Chicagos sky
riaus valdyba, vietoj vainiko 
ant a. a. Onos Dabuleviičienės 
kapo, pasiuntė piniginę auką 
Vasario 16 d. gimnazijai.

X P. K. Zvibienė, 1347 So. 
50 avę., išvyko paviešėti pas 
dukrą ir žentą Washington vai 
stybėje.

X Dantų gydytoja Elena 
Repšienė, turinti savo kabinetą 
1601 West Garfield Blvd., Chi- 
cago 36, III., išvyko atostogų 
nuo rugpiūčio 1 iki 14 dienos. 
Pacientus vėl pradės priiminė
ti rugpiūčio mėn. 15 dieną.

(Pr.)
X Dr. V. P. Tumssonk gri

žo iš atostogų ir priiminėja pa
cientus. (Pr.)

TIK DVI KONCERTŲ 
SAVAITES

Trys ketvirtadaliai Grant 
parko koncertų, Ch’cagoje, jau 
praėjo. Šį sezoną beliko tik dvi 
koncertų savaitės. Jie pasi- 

*baigs rugp. 14 d. Ateinantį tre 
čiadienj simfoninį orkestrą di
riguos Irvvin Hoffman. Daly
vaus smuikininkas Tossy Spi- 
vakovski, bus pildomi Sibeli
jaus kūriniai. Penktadienį, da
lyvaujant tonu pačioms muzi
kinėms jėgoms, bus duodamos' 
Beethoveno kompozicijos, šešta 
dienį ir sekmadienį — populia
ri simfoninė programa, diriguo 
jant Alfredui Antonini, daly
vaujant pianistui Lorin Hollan 
der. Bus pildomi Saint-Saens
kūriniai. Koncertų pradžia 8 v.• *vak.

LĖKTUVAS NUKRITO I 
EŽERĄ

Sugedęs kariuomenės lėktu
vas nukrito Winnetkoje (Chi
cagos šiaurėje) 'į ežerą, ste
bint tūkstančiam besimaudan- ] 
čių. Pilotas Edv. L. Johnson 
papasakojo, kad lėktuvo moto*- 
ras sugedo esant virš paplū
dimio, bet, nenorėdamas su
žeisti žmonių, jis lėktuvą nu
kreipė į ežerą, iš kurio tuojau 
buvo išgriebtas. Lėktuvas žval 
gybinis. Su juo buvo grįžtama 
iš Burlington, Ia.

SOVIETŲ GRfcSME
Atrodo, kad šių metų rinki

minėje kampanijoje užsienio, 
reikalai sudarys centrinį punk
tą. Į viceprezidento postą no- 
minuotasai Henry Cabot Lodge 
Chicagoje pareiškė: "Mes visa
da privalome būti pasiruošę 
staigiems sovietų prievartos 
veiksmams, galintiems iškilti 
'bet kuriuo laiku”.

plaukymo rungtynes
Chicagos parkuose net de

šimtyje lauko maudymosi ba
seinų vyksta jaunių plaukioji
mo rugtynės.

DIDĖS MIESTO MOKESČIAI?
Chicagos miestas jau sudarė 

projektą 1961 m. savo biudže
to, kuris pirmą kartą visame 
miesto ‘ gyvenime prašoka 
$200,000,000. Padidėja išlaidos 
policijos, aerodromų, ugniage
sių, sveikatingumo reikalams. 
Prisbijoma, jog reikės didinti 
miesto mokesčius, kad biudže
tas galėtų susibalansuoti.

•s

k A k toro Ina Balin New Yorke de
monstruoja dvi modernias skry
bėlaitės, tinkančias vasaros pabai- 

' gai. (UPI)

X Dr. B. Gaiži fina* išvyko 
atostogų iki rugpiūčio 21 d.

(Pr.)
( X Marijona Petkūnlenė su

sūnum Lenardu ir Tamašiūnų 
šeima išvyko į Indianą atosto
gų

VAIKŲ RUNGTYNES 
SMĖLYJE

Daugiau kaip 1,000 Chicagos 
vaikų, jaunesnių kaip 15 m. 
amžiaus, rengiasi dalyvauti 
Parkų Di3trikto ruošiamoje 
vadinamoje Smėlio Jamboree, 
kuri įvyks 63 gatvės paplūdi
my rugp. 10 d. ir North gatvės 
paplūdimy rugp. 12 d. Vaikų 
grupėms bus paskirta po 10 
pėdų ilgio ir 10 pėdų pločio 
smėlio plotas, kuriame jie tu
rės padaryti dramblį, būrinį lai 
vą, lėktuvą ar kokių įdomių 
vietų vaizdą kaip planetariu
mas, Grant parko estrada ir t.
t. Vaikai registruojasi minėto-1 
mis dienomi3 10:30 v. ryto, o| 
jų darbų parodymas įvyks nuo 
11 vai. iki 12 vai.

KETURI PASIRYŽĖLIAI»
Keturi čikagiečiai, 19-20 m. 

amžiaus, nariai Jaunų Krikš
čionių Darbininkų Sąjūdžio, ke'i 
letui savaičių gavę leidimą pa
sitraukti iš darbo, išvyko į Ka
nadą,, į Britų Kolumbiją, kur 
padės geriau įsikurti ten vei
kiančiai katalikų misijai. Jie 
visi yra kokio nors amato spe
cialistai ir padės įrengti koply
čią, mokyklą ir indėnų bei bal
tųjų vaikams bendrabutį. Jie 
išvyko iš Šv. Rožės iš Limos 
parapijos, Ashland ir 48 gat
ve.
AUTOMOBILISTAI VASARĄ

Chicagos Motorų Klubas skel 
bia šiuos patarimus automobi
listams vasaros metu:

1. Stenkitės statyti mašiną 
pavėsy — mažiau įliais.

2. Dėvėkite lengvus drabu
žius, kurie nebūtų aptempti ir 
nekliudytų kraujo apytakai.

3. Venkite alkoholinių gėri
mų.

4. Ilgesniam kely dažniau su
stokite ir pailsėkite.

5. Neperkraukite mašinos. 
Esant perdaug keleivių bus 
trošku nuo prakaito.
KAS SUGAUS DIDŽIAUSIĄ 

ŽUVĮ?
Devyniuose Chicagos parkų 

lagūnuose rugp. 4 d. bus nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. p. p. 
meškeriojimo konkursas berniu 
kams ir mergaitėms, jaunes
niems kaip 16 m. Tą dieną nuo 
9 vai. konkurso dalyviai turi 
įsiregistuoti.
KAS YRA TARP PLANETŲ?

Apie kometas, asteroidus, 
erdvių dulkes ir atomines dale
les bus aiškinama rugpiūčio 
mėnesį paskaitose Adler plane
tariume. Trečiadieniais, šešta
dieniais ir sekmadieniais įėji
mas—nemokamas, kitomis die
nomis — po 25 centus. Paskai
tos kasdien būna 11 vi. ryto ir 
3 v. p. p., trečiadienais ir penk
tadieniais — dar 8 v. v. Sek
madieniais 2 vai. ir 3 vai. 30 
min. p. p.

NEMOKAMAI SKIEPYS 
NUO POIJJO

Penktadienį, rugp. 12 d. nuo 
5 vai. p. p. iki 8:30 v. v. Ame
rikos Legiono 407 posto būsti
nėje 9910 S. ^yeatem, Chica
goje, bus nemokamai skiepija
ma nuo polijo. Chicagoje pra
eitą savaitę jau įregistruotas 
keturioliktas šiemet susirgimas 
polijo liga.
MORTON—RįEBPUBIJKfMNŲ 

PIRMININKAS

Pasibaigus respublikonų kon 
vencijai, Chicagoje dar posė
džiavo jų naujoji centro valdy
ba. Pirmininku vėl perrinktas 
šen. Th rus ton B. Morton, kam 
pritarė prez. Eisenhoweris ir 
viceprez. NSxon.

Buvęs New Yorko gubernato
rius Thomas Dewey, kuris buvo 
kandidatas j prezidentus 1948 m. 
rinkimuose, respublikonų konven
cijoj pasisakė prieš Kennedy, 
teigdamas, kad ne jaunumas yra 
svarbu, bet patyrimas. (UPI)

246 UNIVERSITETO 
DIPLOMAI

De Paul Universitetas rugp. 
6 d. suteiks net 246 diplomus 
studentams, kurie lankydami 
vasaros semestrą užbaigė savo 
studijas. Iš tų baigiančiųjų yra 
55 vienolės, 7 kunigai, vienas 
broliukas.

LAIMĖJO JAUNIMO 
ORKESTRAS

Orkestrų rungtynėse Wis- 
consin valstybėje, įvykusiose 
South Milwaukės mieste, pir
mą vietą laimėjo Chicagos ka
talikų jaunimo CYO dūdų or
kestras, vadovaujamas Ralph 
Meltzer.

JAU RUOŠIASI
AUTOMOBILIŲ PARODAI
Didžiulė automobilių paroda 

Chicagoje įvyks 1961 m. va
sario mėn., naujoje parodų sa
lėje. Jau dabar firmos skuba 
užsisakyti vietą, kurios kvad
ratinė pėda kainuoja po $2.50
PERKELK 330 POLICININ

KŲ
Chicagoje perkelta net 330 

policijos tarnautojų. Tačiau 
dauguma tų pergrupavimų lie
čia tik jų algų lapus. Tikrai 
perkelta 9 leitenantai, 6 seržan 
tai, 9 detektyvai ir 87 policinin 
kai.

"ATSKIRI KAMBARIAI”
Paežerės teatre’ ties Fuller- 

ton gatve nuo rugp. 2 d. iki 
rugp. 6 d. 8:30 v. vakarais sta
tomas Joseph Carole ir Alan 
Dinehart veikalas "Separate 
Rooms”. Įėjimas — $1.

INDĖNŲ ŠOKIAI
Įvairios indėnų gentys Chi

cagoje rūgs. 16—18 dieną ren
gia savo šokių festivalį, kurį 
jie vadina Pow-Wow. Tam pa
rinktas Thillen stadionas ties 
Kedzie ir Devon gatvėmis.

SUVAŽIAVIMAS ŠEIMŲ 
KLAUSIMUS APTARTI

Laukiama tūkstančio delega
tų suvažiuojant į Chicagą rugp. 
26—28 dienomis, kada čia bus 
Krikščioniškų šeimų Sąjūdžio 
konferencija.

— Gandras dar vadinamas 
gužučiu, gužu, starkum, busi- 
lu ir bacionu. Bulvė — bulbė, 
roputė, dūlią, erčiukas, kardu- 
pelis.

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiit 
STELLA IR JOSEPH 

GRUZDAIčIAI IR JŲ SENUS 
STANLEY

ATIDARĖ TAVERNA
59th St Ir Wolc«tt Avė. kertėje 

Brangūs lietuviai, prašome 
mus aplankyti!

Turime geros degtinės, alučio ir 
kitokių gėrimų.

Galėkite nnšokti ir linksmai 
pralieti laiką

PR 8-9484
ilIlIlIlIlNIlIlUlllllllllllllllllllllllllllllllllli

1. t. VALSTYBĖSE
— LB centro valdybos posė

dis. Liepos 20 d. įvykusiame 
posėdy dalyvavo visi CV na
riai, išskyrus inž. P. J. Žiūrį. 
Pasitraukusio inf. vedėjo Vyt. 
Kamanto vietą užėmė Vladas 
Brazulis. Posėdyje buvo svar
styta visa eilė klausimų. Bu
vo dar kartą grįžta prie labai 
jautraus reikalo — prie bend
radarbiavimo su komunistinės 
valios bei minties reiškėjais 
okup. Lietuvoj ir laisvajam pa
saulyje. Svarstydama kai ku
riuos konkrečius tokio bendra
darbiavimo atvejus, CV rado, 
kad tok3 bendradarbiavimas 
nesutampa su Bendruomenės 
nusistatymu. Tai naujas mūsų 
visuomenės skaldymo būdas, į 
kurį tegali būti vienas atsaky
mas — pasipriešinimas sumink 
štėjimui ir vilionėms.

CV nutarė pareikšti padėką
L. B-nės Chicagos apygardos 
valdybai, dail. A. Valeškai ir 
visiems jų talkininkams už Lie 
tuvos paviljono įrengimą tarp
tautinėje prekybos ir pramo
nės parodoje, šiuo paviljonu 
neabejotinai buvo pasitarnau
ta lietuvių tautos ir Lietuvos 
la'bui bei garbei.

Į B-nės centrinės apylinkės 
valdybos mirusio nario a. a. 
Juozo Liūdžiaus vietą šios val
dybos siūlymu buvo paskirtas 
naujas narys — Vytautas Bra 
ziulis, gyv. Clevelande.

Atsakydama į kvietimą da
lyvauti Jubilėjiniame Ateitinin
kų Kongrese Chicagoje, CV at 
siliepė sveikinimu, kurks siun
čiamas šio kongreso leidiniui. 
Kongrese CV taip pat bus at
stovaujama ir jos pirmininko.

CV svarstė sumanymą su
rinkti statistinius duomenis pa
skutiniojo karo ir jį sekusios 
okupacijos išardytų lietuviškų
jų šeimų. Buvo nutarta suma
nymą vykdyti, ir statistinius 
duomenis rinkti pavedama LB 
Informacijos Žinybai.

CV jau kelintame posėdyje 
taip pat svarsto B-nės įstatų 
pakeitimus bei papildymus, ieš
kodama jos organų darbo dar
nos.

Iš gautųjų raštų paminėtinas 
Lietuvių Biografinės Tarnybos 
vedėjo A. Ružancovo rūpestis 
“Knygų Lentyna”, kurią dabar 
leidžia Vytautas Saulius, nie
kieno nepašelpiamas, nedauge
lio prenumerata teparemiamas. 
(Vladas Braziulis)

— Inž. Br. Rtidgmas su žmo
na, gyvenąs 633 14 st., Santa 
Monica, Calif., atostogas pra
leido Havajuose. Nors jau ir 
antrą kartą toje vietovėje lan
kėsi, tačiau ja vis taip pat la
bai džiaugėsi. Ne tik gamta, 
bet ir žmonės šiame krašte la
bai malonūs. Iš lietuvių sutiko 
Br. Jameikienę, tenai dėstan
čią universitete ir turinčią la
bai gerą vardą. Susitiko ir Ieva 
Gomauskytę, kuri yra ištekė-
■K

Kokie yrs Miinkfin — pavojingi 
durhnl, prie kurių leldttam* aamdy 
tl tik turinčius 18 metų amilaust 
Ir daugiau llnlų nulnterrauotlejl m- 
menya gali rasti knygeli) —

FEDERALINIAI DARBO
SAMDOS ĮSTATYMAI

‘ Spaudai paruoAB Pr. fitiiaa

KnygrllJ Mausimu ir atsakymu 
fornni yra (AalAklntl veikiantieji 
JAV-I>8a»- fedaraltnlat darbo siundo* 
įstatymai. K ny gelta kalną 40 omtų

Pinigus su užaakymats siųsti: 

'‘bRAI'flAS1’, 4MH Wm| Mrri Str.
Chloagn 3B, III.

jusi už švedo Anderseno ir gy
vena Las Vegas. Budginai 2,- 
300 mylių kelionę atliko lėktu
vu DY-8. Prie šio lėktuvo kon
strukcijos yra daug dirbęs ir 
inž. Br. Budginas, kuris tar
nauja Douglas lėktuvų kompa
nijoje, o ši gamina DC-6, DC-7 
ir DC-8 sprausminius lėktuvus 
ir eilę kitų kariškų raketų. Br. 
Budginas vakarais baigė ma- 
sterio laipsniu Califomijos uni
versitetą Stuctures Engineer- 
ing skyrių ir šiuo metu siekia 
aukštesnio mokslo laispnio. 
Kaip žinome inž. Br. Budginas 
buvo kankintas nacių koncent
racijos stovykloje ir nors jau
čiasi gerai, bet stovykla svei
katai yra pakenkusi, todėl ten
ka kartais padaryti nuodugne3 
nius tyrimus. Br. Budgino žmo 
na Antanina dirba Šv. Jono li
goninėj Santa Monica, Calif.

— Aušra Barzd u kaitė paau
kojo $100.00 ALRKF Jaunimo 
stovyklai. Jos gražiu pavyzdžiu 
tikimasi paseks ir kiti jau be
pradedą įsikurti alumnai.

— Dr. Antanas Klimas, Ro-
chesterio universiteto siunčia
mas į Europą studijų tikslais, 
išvyksta rugpiūčio 6 d.

VOKIETIJOJE
— Tragiška jauno lietuvio 

mirtis. Liepos 7 d. Kaiserslau
temo miesto ligoninėj mirė Ig
nas Eigelis, gimęs 1927 m. rug 
piūčio 10 d. Kukonyse. Jis lie
pos 2 d. vakare buvo sunkiai 
sužeistas auto katastrofoje ir 
ligi pat mirties neatgavo są
monės. Velionis paskutiniu lai
ku dirbo Kaiserslauteme, vie
noj elektrinių įrengimų firmoj 
šoferiu. Firmos vadovybės bu
vo labai vertinamas kaip geras 
ir patikimas darbininkas. Pa
laidotas liepo3 11 d. Kaisers- 
lauterno kapinėse. Laidotuvių 
apeigas atliko kun. Bronius Liu 
binas ir kun. Jonas Tautkevi- 
čius. Laidotuvėse dalyvavo di
delis būrys Kaiserslautemo ir 
net tolimesnių apylinkių lietu
vių ir taip pat visa eilė velio
nį pažinusių vokiečių. Ant ka
po buvo uždėta daug vainikų. 
Laidotuvių metu visą laiką py 
lęs nepaprastai smarkus lietus 
nesukliudė velionies bičiulių 
nuo paskutinės pagarbos pa
reiškimo. Jis buvo priimtas 
kaip auka už a. a. Igno Eigelio 
sielą. Prie laidotuvių organiza
vimo daug prisidėjo Baltrušai
čių šeima ir 8593 LS lietuvių 
kuopa, kurioje veilionis anks
čiau buvo eilę metų tarnavęs. 
(Eli)

i

— A. a. Adolfas Ragožius
1960 m. liepos 17 d. prie Vogel- 
bach/Pfalz, Vokietijoje, buvo 
suvažinėtas ir mirė vietoje 
Buvo gimęs 1913 m. rugp. 19 
d. Zarasuose. Paskutiniu laiku 
tarnavo 4203 LS lietuvių sar
gybų kuopoje Miesau/Pfalz. 
Buvo nevedęs ir artumoje jo
kių giminių neturėjo. Palaido
tais liepos 19 d. Miesau kapinė
se. Laidotuvių apeigas atliko 
kun. Bronius Liubinas. Prie 
duobės kalbą pasakė inž. Jonas 
Augustaitis, LS pabaltiečių ry
šio karininkas Kaiserslauteme. 
Laidotuvėse dalyvavo ir vaini
kus padėjo Miesau stovinčios 
LS kuopos, PLB Miesau apylin

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONII

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje

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

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI — 
EURNITURE CENTER. INC.

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 9 ▼. ryto iki 9 v. vak. 
Kitom dienom nuo 9-6 vai. Liep. ir rugp. mėn. aekm. ušdaryta.

kės valdyba, lietuvių kuopų at
stovai iš Kaiserslautemo ir 
Uhlerborno.

— Pabaltijo tautoms skirtais 
parengimas Stutg«rte įvyko 
liepos 8 d. Organizatoriais čia 
buvo “Voksbund fuer Frieden 
und Freiheit” ir “Baltp Drau
gija Vokietijoje”. Kalbėtojai: 
pulk P. Jacobsen (Estija), 
dr. P. Karvelis (Lietuva), R. 
Liepinš (Latvija) ir dr. J. Pe- 
tersen (Vokietija). (E.)

— ‘‘AusSchuss fuer heimat- 
lo»e Ausiaender” (Baden — 
Wuerttembergo kr.) liepos 6 
d. Stuttgarte buvo sušaukęs 
posėdį, kuriame dalyvavo Ba
deno — Wuerttenbergo Pabė
gėlių min-jos atst. Steinmeyer,
JT Aukšt. komisaro pabėgėlių 
reikalams atstovas dr. Schiril- 
la, Kr. draud. įstaigas atst. van 
Eimerer ir kitų organizacijų 
atstovai. Iš lietuvių dalyvavo 
Vliko VT p-kas J. 'Glemža, P- 
LB Vokietijos kr. valdybos p- 
kas L. Prosinskis ir reik. ve- 

1 dejas J. Bataitis. Plačiai buvo 
pasitarta ypač rentų svetimša
liams reikalais. Buvo priminta, 
kad naujasis rentų įstatymas 
nuskriaudžia ir kai kurias pa
baltiečių kategorijas, kai nepri 
skaitomi visi tėvynėje ištarnau 
ti laikai. Numatyta daryti nau 
jų žygių tais klausimais. (E.)

— Pabaltijo tragiškos su
kakties minėjimas Bonnoje į-
vyko liepos 5 d., dalyvaujant 
žymiems įvairių tautybių visuo 
menės atstovams, žumalis- 4* 
tams. Parengimas buvo orga
nizuotas Tarptautinio komite
to krikšč. k. ginti Vokietijos 
sekcijos. Buvo proga ypač ki
tų tautų atstovus supažindinti 
su Pabaltijo tautoms rūpimais 
klausimais. (E.)

— Tvirtai esu įsitikinusi, kad 
žmogus tuomet tegali būti tik
rai naudingas savo tėvynei, jei 
yra išaugęs iš savo tautos kul
tūros. Svetimų kultūrų turtai 
renkami jo iš visur, turi lyg 
grudai kristi į savą žemę.

Šatrijos Ragana
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Kam prisieina parašyti ar pasa

kyti vieną kitą sakinį angliškai, 
tas labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME 

ŽODYNE
šis 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.

Llthuanian-English
Dictionary

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

Užsakymus au pinigais siuskite:

“DRAUGAS”

4545 West G3rd Street 
z CHICAGO 29. ILL.
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te ji kitiems pasiskaityti. 
Perskaitę "Draugą", duoki-


