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Katangos min. pirmininkas paskelbė mobilizacija
Nauji posūkiai sovietiniame 

žemės ūkyje
Sovietinis žmogus pasilgo tikrumo, pastovumo

Spaudoje buvo kukliai paminėtas įvykis: Maskvoje birželio 
14—17 dd. įvyko visasąjunngiis žemės ūkio specialistų pasitari
mas. Dalyvavo per 3,500 žemės ūkio teoretikų, specialistų ir 
pirmūnų — praktikų. Jis buvo sušauktas TS kom. partijos ck 
ir MT nutarimu, tikslu “išbaigti” moksliniai pagrįstas rekomen
dacijas žemės ūkiui, atsižvelgiant į atskirų rajonų (zonų) są
lygas.Dar ne visa pasitarimo me
džiaga paskelbta, bet jau gali
ma padaryti svarbias išvadas 
apie dabarties sovietų žemės 
ūkio padėtį ir apie vadovybės 
numatytą tolimesnę kryptį. Ga
lima drąsiai pasakyti, kad sovie.

’♦*?: A-'

kyta: a) žemės įdirbimas, sėjo
maina, sėklos ir trąšos, b j gy
vulininkystės, veislininkystės, 
veterinarijos ir zootechnikos 
struktūra, c) mašinų gamybos 
ir mechanizacijos sistema, d) 

tų žemės ūkyje “stebuklingas paruošų laikymo ir žemės ūkio 
penkmetis” (1953/59) tolimos-S produktų paskirstymo sistema, 
nių šuolių nedaro ir nuo 1959 e) kapitalų investavimo struk- 
m. gruodžio kp ck suvažiavimo i tūra, f) darbo organizavimo 
girdimas vadovybės balse tik struktūra, g) kolchozininkų ir 
duslus tonas. Toks įspūdis su- sovehozų darbininkų buitis.

Policininkai Pusane, pietų Korėjoje, varo riaušininkus į kalėjimą, 
pradėjus deginti balsavimo dėžes. Pietų Korėjoje parlamento rin
kimai buvo praėjusią savaitę. Riaušės kilo, kad kai kuriose apy
linkėse laimėjo buvusio prezidento Rhee šalininkai. (UPI)

Nauja ALRK Susivie
nijimo valdyba 

TELEFONINIS PRANEŠIMAS

WILKES . BARRE, Pa. — 
Amerikos Lietuvių Rymo Kata
likų Susivienijimo 61-asis sei
mas Wilke8 . Barre, Pa., vakar 
išrinko »aują centro valdybą.

ALRK Susivienijimo pirminin 
kas vėl bus Leonardas Šimutis. 
Vicepirmininku išrinktas adv. 
Tomas Mark, sekretorium Vin
cas Kvetkus, iždininku Petras 
Karašauskas; iždo globėjais iš
rinkti Leokadija Donorovich ir 
Vincas Abromitis.

ALRK Susivienijimo direkto
riais išrinkti šie asmenys: Albi
na Poškienė, inž. Antanas Ru
dis. Daktaras kvotėjas bus dr. 
K. Krikščiūnas, Garso” redak
torius bus Matas Zujus.

Daugiau bus vėliau.

Katanga kovosianti prieš * 

Jungtinių Tautų kareivius
Jungtinių Tautų kariniai daliniai šeštadienį įžengs 

į Katangą
LEOPOLDVILLE, Kongo. — Hammarskjoldas pasakė, kad 

Katangos pareigūnai vakar pa- Belgijos kariniai daliniai iš Eli-

sidaro ir šiais metais, vykdant 
septynmečio planą, kuris reika
lauja staigaus produkcijos kė-

Jau seniau pradėti ta krypti
mi darbai, bet žemės ūkio mi- 
nisteris turėjo pripažinti, kad

liroo, o čia, priešingai, pasiro-| gįos reformos sutinka didelį, 
do net smukimas, ypač grūdų aštrų pasipriešinimą vietose, 
derliuose. Pradėtas nuimti šių Dėlko? Kolchozai ir sovehozai 
metų derlius irgi nedžiugina ir aiškiai suprato vyriausybės no- 
nusiskundžiama gamybos mažė- rą vesti žemės ūkį taip, kad jis 
jimu. ( Pravda’ 1960—VI—6 pirmoje eilėje būtų vyriausybės
ir 13 d.) užsakiniams atlikti, o ne aprū-

Chruščevo užtikrinimai, į du- pinti gamintoją (kolchozininką) 
tris metus pralenkti JAV-es, ar sovchzininką). Didelius že- 
sovietinės propagandos jau apei mpa plotus specializavus vienos

Vakarai laukia naujos • •
Berlyno krizes

Kaip toli eis Rusija ir rytų Vokietija?
WASHINGT0NAS. — Jungtinės Amerikos Valstybės va

kar padarė apybraižas savo užsienių politikos strategijos, turė
damos galvoje, jog Sovietų Sąjungos premjeras Nikita Chruš- 
čevas savo grasinimu gali sukelti naują Berlyno krizę, jei va
karų Vokietijos parlamentas susirinks vakarų Berlyne sekantį 
mėnesį.JAV vyriausybė rimtai ima į ———————————

E * O U JL JI Iv O ĮJiUlUč V L*O V 1V11L/U _ V * q į LV 11VK3 y.narni, o minėtame Maskvos pa- rūšies eamvbai vvriausvbė tu- Ra vą cnruscevo grasinimą, nes kajp norgS eįtį Rusija įr ry- 
J kitn« išeities nėra. Jungtines. tų Vokietija — ar jos nutrauks

vakariečių susisiekimą su Ber-sitariroe žemė. ūkio ministeris rč8 pristatyti vietos gyventojų J Brtanija
1J — m I r 1 VIA r-ė Iz n 11 n cm onurodė naujus terminus, bū- reįka)ams visus reikalingus pro-, ..

tent: “Kp ck nustatė išdirbti ge- duktus, gi dabartinė prekybos !r Pra"C“ Ja ?
neralinę perspektyvą mūsų kraš sĮgtema ir nebojimas gyventojų karų Ber yną V1SO Ia ai ’ 
to vystymuisi artimiausiems 20 interesų neužtikrina normalaus
metų. Per šį istorinį terminą gyventojų aprūpinimo. Skaito- 
(laikotarpį) bus pasiektas pats,ma kad pasitarime buvo pa- 
sukščiausias pasaulyje žemės rnošta medžiaga naujam 20-ties 
ūkio produktų gamybos ir su- metų planui, kuris bus pateik- 
vartojimo lygis”. tas XXII kp suvažiavimui 1961
, Bet pasitarime padaryti pra- nietais.
nešimai .ir diskusijos tokiam op- vis planuojama trimečiais, 
timizmui pagrindo nedavė, o penkmečiais ir septynmečiais, 
priešingai, nustatyta, kad ‘‘su- 0 planai dar dažniau kaitalioja- 
daryti produktų gausumą, mes (mi. Tuo tarpu sovietinis žmogus

Mirė dailininkas
Justinas Vienožinskis
VILNIUS, okupuota Lietuva. 

— ‘Tiesa” liepos 30 d. praneša, 
kad liepos 29 dieną Vilniuje po 
ilgos ir sunkios ligos mirė žy
mus Lietuvos dailininkas, Vals
tybinio dailės instituto profeso
rius Justinas Vienožinskis.

J. Vienožinskis gimė 1886 m. 
Rokiškio apskrityje, Obelių 
valsčiuje. Mokėsi Mintaujos ir 
Maskvos gimnazijose. Maskvo
je jis pradėjo studijuoti dailę. 
Už dalyvavimą 1905 m. revoliu
cijoje Lietuvoje J. Vienožinskislynu, pradėdamos naują Berly- buvo nuteistas trejiems metams

turime pakelti žemės ūkį į nau
ją, daug aukštesnį lygį” .

Kaip būtų galima greičiau 
pasiekti aukštesnį žemės derlin-

pasiilgo tikrumo, pastovumo. 
Jau (neseniai’miręs) Pasterna
kas savo romane Daktaras 2i- 
vago” skundėsi, kad žmogus

gumą ir gyvulininkystės pro-j gimsta gyventi, o ne ruoštis gy- 
duktų gamybą — tai ir buvo pa i venti”. (E.) sitarimo svarbieji klausimai.
Dabartinė žemės ūkio vedinio 
forma, paremta pasėlių plotų 
didinimu, oficialiai pripažinta 
esanti primityvi (ekstensyvi).
Reikalaujama didesnių derlių iš 
hektaro, aukštesnių produkcijos 
rodyklių iš kitų ūkio šakų. Tam 
pasiekti visa Sovietų Sąjungos 
teritorija dalinama į 39 žemės 
ūkio zonas. Kiekvienai zonai scnhowerio ten nebus, 
pritaikoma pagal gamtines ir Tokią poziciją antradienį užė- 
klimatines sąlygas siaura garny- mė Valstybės departardentas, 
bos specialybė (kviečiai ar mie- pastumdamas į šalį Chruščevo 
žiai, ar kukurūzai, ar cukriniai siūlymą sukviesti 82 valstybių 
runkeliai, ar linai, ar piemnkys- viršūnių konferenciją Jungtinių

Naujausi pranešimai kalba, 
jog rusai ir rytinės Vokietijos 
komunistai planuoja greitai su
kelti Berlyno krizę.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės Rusijai užvakar trumpai 
drūtai pasakė, kad Sovietų Są
junga neturi legalaus žodžio dėl 
sąjungininkų teisių vakarų Ber
lyne, kuris visiškai yra apsup
tas komunistų teritorija.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės dėl parlamento posėdžio vie 
tos parinkimo laiko vakarų Vo
kietijos dalyku, duoda laisvas 
rankas.Krizės rimtumas priklausys,

no blokadą, kaip jos padarė 
1948 m., arba bandys jėga są
jungininkus išvaryti iš miesto.

Nikita gali atvykti į 

New Yorką, betlke nenori
WASHINGTONAS. — Jungtinės Amerikos Valstybės ne

draudžia į New Yorką atvykti sovietų diktatoriui Nikita Chruš- 
Čcvui pasika’bėti nusiginklavimo klausimais, bet prezidento Ei-

bių, ir jei būtų visai aišku, jog tė, ar karakulis, ar bekonas, ar Tautų generalinėje asamblėjoje j nori ftmtai kalbėtis, o ne 
kitos ūkio šakos). Tokia siau- pasikalbėti nusiginklavimo klau muikinti pasaulio. Tai yra są- simu. • —<• --- ’’ ----ra specializacija įgyvendinama 
tiek visame krašte, tiek atski
rame kolchoze ar sovehoze. 

Nustatyta, kad turi būti pilnai
Apibūdinę siūlymą kaip pro

pagandinį žaidimą, pareigūnai 
pertvarkyta .r „lygomis pnta.-|^r kp|lonę , Jung.

tinęs Amerikos Valstybes, jarti 
vieta kalbėti nusiginklavimo 
reikalu yra Jungtinių Tautų nu
siginklavimo komisija, kuri pa
siūlė sesiją rugpjūčio 15 d.‘Ko
misiją sudaro visi 82 Jungtinių 
Tautų nariai.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 4 d.: šv. Dominin- 
»taa; Gerimantas, Smilgė.

Rugpiūčio 5 d.: švč. P. Mari
jos Snieginės; Rimtas.

ORAS Pasak pareigūnų, dabartinėse 
Oro biuras praneša; Chicago- sąlygose prezidentas Eisenho-

je ir jos apylinkėje šiandien — 
daigiausia saulėta, apie 80 
laipsn.; rytoj — giedra, trupu-

wcris nevyks į Jungtines Tau
tas dalyvauti nusiginklavimo 
posėdžiuose, nors ir Chruščevas

tį pasikeis oro temperatūra. . nts'kiistų į New Yorką.
Saulė teka 5:47, leidžiasi 8:07.1 , Gal būt Eisenhoweris Ir pa

Kazim. Pilipauskienė 
atvyko į Chicagą iš 
okupuotos Lietuvos

CHICAGO. — Kazimiera Pili
pauskienė, motina dail. Jono Pi- 
lipausko, nakčia į trečiadienį iš 
Lietuvos atskrido į Chicagą. 
Kartu su ja atskrido dar du lie
tuviai — vienas pas žmoną į 
Chicagą, Brazys pas motiną į 
Detroitą. Kaz. Pilipauskienė yra 
68 metų amžiaus, paskutiniu 
metu gyveno Šiauliuose. Savo 
sūnaus buvo nemačius 25 me
tus. Jos atvažiavimu J. Pilipaus 
kac pradėjo rūpintis prieš 5 me
tus. Du kartus jai buvo neleis
ta, bet paprašius kai viceprez. 
Nixonas vyko į Maskvą, paga
liau per jį leidimas buvo gau
tas. Lietuvoje kalbama, kad da
bar iš Lietuvos išleis į JAV po 
1,000 žmonių per metus, bet tik

kalėti. Nebegalėdamas. tęsti 
mokslo carinėje Rusijoje, 1908 
m. jis nelegaliai perėjo Austri
jos — Vengrijos sieną ir mokė
si Krokuvos dailės akademijoje, 
aplankė Vakarų Europos meno 
centrus, 1914 m. grįžo į Lietu
vą.1918 m. J. Vienožinskiui pa
vedama vadovauti Rokiškio gim 
nazijai. 1920 m. jis organizuoja 
ir vadovauja piešimo kursams 
Vilniuje, o vėliau tokiems pat 
kursams Kaune. 1921—1922 J. 
Vienožinskis suorganizuoja pir
mąją Lietuvoje Meno mokyklą 
Kaune, o vėliau dirba joje mo
kytoju. Paskutiniu metu jis bu
vo Dailės instituto profesorius, 
vadovavo tapybos skyriuj.

Kaip dailininkas - tapytojas 
J. Vienožinskis labiausiai pasi
reiškė portreto ir peisažo žan
ruose.

reiškė, jog jie priešinsis bet ko
kiems Jungtinių Tautų karinių 
dalinių žygiams į jų provinciją 
šią savaitę. Generalinis sekreto
rius staigiai atidėjo savo kelio
nę į Pietų Afriką.

Katangos ministeris pirminin
kas Moise Tshombe pasakė Eli- 
sabethvillėje, jog jis pasiprie
šins Jungtinių Tautų karinių da
linių įžengimui. Jean Baptiste 
Kibwe, jo finansų ministeris, pa. 
reiškė Paryžiuje, kad Katangos 
kareiviai atidengs ugnį.

Jungtinių Tautų * pareigūnai 
Leopo'dvillėje tyli dėl tų pareiš
kimų, bet tik pasakė, jog Da
gas Hammarskjoldas vėl atidė
jo savo išvykimą į Pietų Afriką.

Hammarskjoldas užvakar va
kare pranešė, kad Jungtinių 
Tautų kariniai daliniai bus pa
siųsti į Katangą, kuri prieš sa
vaitę pasiskelbė nepriklausoma 
nuo Kongo.

Jis pranešė, -jog belgai sutiko r* i • •• i *1 išeiti, bet nieko nesako, ar ga- Raudonieji boikotuoja 
vo Katangos pareigūnų sutiki- nusiginklavimo posėdį 
mą. Vakar dienos Tshombe ir ___Kibwe pareiškimai rodo, kad NEW Y0RKAS- — Sovieti- 
jie nepritaria Belgijos karinių n:s blokas vakar Pradėj° Modalinių išėjimui. ituoti 82 Mtybių Jungtinių. I Tautų nusiginklavimo komisijosŠimtai baltųjų Katangoje su- ... . . „; xi.-' posėdi, kur) paprašė Amerikosmete savo daiktus į automobi- . x i •. ... Valstybes sukviesti rugpiučioliūs ir sunkvežimius ir pajudėjo dieną ’į kaimyninę Pietų Rhodeziją.

Jungtinių Tautų generalinis! Devynių komunistų delegaci- 
sekretorius Dagas Hammarsk- N ryšininkai vizituoja Azijos, 
joldas antradienio vakare pa- Afrikos ir kitas delegacijas 
reiškė, jog JT kariuomenė Jungtinėse Tautose, kurstyda- 
įžengs į Katangos provinciją ■ nedalyvauti posėdyje, jei bus 
šeštadienį, sutikus Belgijos vy- sukviestas. Sovietų Sąjunga vi- 
riausybei, ir pakeis jos kariuo- SU JT narių viršūnių konfe- jenciją pasiūlė generalinės 

asamblėjos metu, kuri susirinks 
, rugsėjo 20 dieną.

sabethvillės, mineralais turtin
gos Katangos sostinės, ir iš ki
tur provincijoje bus tuojau pa
siųsti į Kaminos bazę.

Katangos premjeras Tshombe 
vakar paskelbė visuotinę vyrų 
mobilizaciją kovoti prieš Jung
tinių Tautų kariuomenę, jei ji 
įžengtų į provinciją.

JAV ambasadorius
apleido Hondūrą

TEGUCIGALPA, Hondūras. 
— Robert Newbegin, kuris bu
vo JAV ambasadorius Hondū
re dvejus metus, vakar išvyko 
į Washingtoną priimti naują 
diplomatinį paskyrimą.

Vyriausybė antradienį suren
gė pietus Newbegin, kurio įpė
dinis dar nepaskelbtas.

menę.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

keistų mintį, jei Chruščevas vajkus pa8 tėvus, ar tėvus pas laikytųsi diplomatinio mandagu- vaikU8 
mo — nebeįžeidinėtų prezidento 
ir Jungtinių Amerikos Valsty-

lyga prezidento Eisenhowerio 
diktatoriui Chruščevui.

Jei Chruščevas atvyktų į New 
Yorką dalyvauti nusiginklavimo 
posėdžiuose, jis nebūtų pagei
daujamas Washingtone.

Premija lietuviškam 
filmui

PRAHA, Čekoslovakija. — 
A. m. liepos 25 d. Cekoslęvaki
jo je įvyko 12-sis tarptautiis ki
no festivalis. Tarptautinės fil
mų federacijos, spaudos federa
cijos jury komisija savo premi
ją paskyrė lietuviškam filmui 
“Gyvieji didvyriai”; ypač išsky
rė antrąją novelę Lakštinga
lą’.’

Šiaurės korėjietis at
skrido su raudonųjų 
sprausminiu j laisvę
SEUOLAS.-r- Šaunus 24 me

tų šiaurės' Korėjos lakūnas va
kar pabėgo į pietų Korėją su 
Mig—15 sprausminiu kovos lėk
tuvu.

Aš atskridau, nes aš pasiil
gau laisvės”, — pabrėžė lt.

BERLYNAS. — Rytų Vokie- Chung Nak-hyun saugiai nusi- 
tijos ūkininkai nori apleisti kol- ‘ leidęs su rusų statytu lčktuvu.

Vokietijos ūkininkai 
bėga j Vakarus

chozus. Vakarų Vokietijos infor 
macijų biuro žiniomis daug ry
tų Vokietijos ūkininkų nori ap
leisti kolchozus. Taip vadinamos 
ragintojų brigados nariai ūki
ninkams paaiškino, kad jie ga
li pasitraukti iš kolchozų, bet 
ne* anksčiau, iki bus praėjęs der
liaus nuėmimo rietas.

Ištisos divizijos” traukia iš 
rytų Vokietijos į Vakarus: per 
pirmąjį 1960 metų pusmetį į 
vakarų Vokietiją perbėgo 66.- 
81h vokiečių. Per pusę daugiau, 
n nei per tą patį laiką praėjuaių 
metų laikotarpyje.

Jis nusilėido prie Taipo-Ri, ry
tiniame pajūryje, 40 mylių į 
pietus nuo paliaubų linijos tarp 
pietų Korėjos ir komunistų 
šiaurės.

Jau trya siaurės Korėjos la
kūnai atskrido į pietų Korėją 
nuo 1953 m.

KEY WEST. — Raul Chivas. 
Kubos geležinkelio komisionie- 
rius ir buvęs Fidel Castro revo
liucijos iždininkas, užvakar at
vyko į Key West ir paprašė po
litinio tremtinio prieglobščio.

Chivas ir jo žmona atplaukė 
17 pėdų laive. ,

— John F. Kennedy vakar 
Hvarnis Port, Mass., susitiko 
su Walter P. Reuther, United 
Auto Workers pirmininku, ap
svarstyti darbininkų klausimų.

— Viceprezidentas Ričardas 
Nixonas vakar išskrido į Hava
jus rinkiminės kampanijos reikalais.

— Katangoe ministerių kabi
netas pasėdyje nutarė neįsileis
ti Jungtinių Tautų karinių dali
nių į savo provinciją.

— Jungtįnhj Tautų generali
nis sekretorius Dagas Hani- 
marskjokias vakar pareiškė, kad 
šios savaitės gale JT kareiviai 
pakeis Katangoje belgų kari
nius dalinius. Belgų kariuomenė 
palaipsniui traukiasi iš Kongo.

— Henry Cabot lxxige, res
publikonų nominuotas į vicepre
zidentus, pareiškė, jog jis da
bar dar negali pasitraukti Iš 
ambasadoriaus posto Jungtinė
se Tautose.

— Kubos (liktai ori lis Fidel
Coatro, nors ir serga ir gydyto
jai jam patarė fiziniai ir proti
niai ilsėtis, bet jis šeštadienį pa
sakys kalbą per televiziją.

• Kasta 1569 m. monetų.
piškio rajone, Subačiaus apyl. 
du darbininkai, kasdami žemę 
Atrastinių kapinėse, vėl rado 
monetų iš 1569 ir kitų metų

(E.)

* Naujas išradimas

Bioelektronikos inžinierius 
John H. Busser išrado vadina
mą temperatūros telemetrą — 
įtaisą, kuris prigydomas gyvio 
viduje ir paskiau perduoda in
formacijas apie kūno tempera
tūrą.
TRUMPAI IŠ VISUR

• Britanija šaltai, bet atsar
giai antradienį priėmė naujau
sią rusų ir kiniečių siūlimą 
nusiginklavimo klausimu. Rusi
ja pasiūlė, kad valstybių gal
vos dalyvautų nusiginklavimo 
pasikalbėjimuo«e Jungtinėse 
Tautose sekantį mėnesį.

Raudonoji Kinija pakartojo 
savo seną siūlymą, kad visos 
didelės valstybės neturėtų ato
minių ginklų Azijoje ir vakari
niame Pacifike, jei norima Ry
tų — Vakarų taikos.

• Guate maloft prezidentas 
Miguel Ydigoras vakar , prane
šė, ka'd laivas su 80 ar 90 vyrų 
išplaukė iš Kubos į Guatemalą 
bandyti nuversti jo vyriausybę. 
Guatemala pasiruošusi atremti 
iivdziją.

• Sovietų SąjungoH gynybos 
minis te ris Radion Malinovski ir 
jo šeima atvyko į Lenkiją atos
togų.

• Britanijos premjeras išsi
kėlė iš 10 Downing gatv. į nau
jus valdžios rūmus, kurie kai
navo $3,500,000.
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nuodirdžiąi dėkoja aukotojams ir 
vajaus rinkėjams už gražią talką.

i U H H I t BARDUS 
RADIJO VALANDA

VHm. programos t* WOHA
AM 1490 Kllocycl-e FM 102-7 M<

J Kamll«n nuo pirmadienio Iki penk 
! tadlenlo 10-11 vai. ryte. fleSiadlen) I,
1 nektiiad len) 8-90 Iki 9:10 vai. ryte

VakaruAkos plrmad len) 7 vai vak
RaStlnS 7159 So. Avė
Chlcero 29 III Telef HF 4-1IO

TRIKAMPIS DAINAVOJE

Iš Chicagos, Clevelando ir net 
iš artimojo Detroito suvažiavo 
gražiojon Dainavon prie Spyglio 
ežero, prie Rambyno ir Gaude- 
mundės 'kalnų beveik šimtinė mi
nia studentų ateitininkų. Tai įvy 
ko ne gilioje senovėje, o tik lie
pos 16 ir 17 dienomis. Rinkomės 
jau nuo ankstaus šeštadienio ry
to. Chicagiečiai dar pirmiesiems 
gaidžiams negiedojus išvažiavo, 
kad tik suspėtų pirmieji stovyk- 
lavietėn pribūti. Bet kur tau, jau 
rado Vilių ir Petrą besėdint, pi
nigus registracijos berenkant: Jurina, energingoji Detroito 
draugovės pirmininkė, vikriai be 
aisukanti. Tai tffip nuliūdę kiūti- 
nom Spyglin ašarų plauti iki su
šaukė mus salėn Sendraugių sto
vyklos švilpukas bendrų pietų 
valgyti. O pasistiprinę, apvaikš
čioję dar Dainavą, vėl grįžom 
salėn, Sendraugių stovyklos už- 
daryman

Ilgesnį žodį tarė A. Trimakas, 
kuris papasakojo apie lietuvių 
santykius su kaimyninėmis vals
tybėmis ir jų gyventojais. Pre
legentas palietė ir šio bendra
darbiavimo reikšmę Lietuvos 
laisvinimo klausimuose. Prel. M. 
Krupavičius jautriu žodžiu ir 
sąmojum kalbėjo apie mūsų roię 
Lietuvos laisvinime. Tik trys 
klausimai tesvarbu verbuojant 
žmones laisvinimo darban: ar 
eąi lietuvis? ar nori Lietuvos 
laisvės? ar kovosi už ką?... Bet 
koks susiskaldymas yra komu
nistams palankus; tik vienybėje 
laimėsime Lietuvos laisvę. Prela 
tas pabrėžė reikalingumą politi
nės veiklos.

Na, o po uždaromojo posėdžio, 
kuriam taip sumaniai vadovavo 
dr. V. Manelis, kas pavakarie- 
niaut ėjo, kas po gamtą pakla
jot, o kas jau pradėjo ruoštis va
karo linksmavakariui. Na, ir bu
vo linksmavakari8. Mes mokė
mės daug: kaip lietuviškai tan
go ir valsus šokti, kaip polkutę 
su ragiukais trepsėti, kaip bra- 
ziliškan bollero suktis, tai Ni
jolė ir Leonas parodė. Progra
moje su radijo valandėle pasiro
dė Chicagos SAS draugovės na
riai Dalia Kolbaitė, Auksė Liu- 
levičiūtė ir Kęstutis Skrupskelis. 
O pasijuokę ir dar porą kartų pa

sisukę, skubinom anon pusėn 
ežero, kur dainavom ir daina
vom Br. Polikaičio vadovaujami.

Sekmadienis mus atrado anks ti sukilusius. Pasimeldę traukė
me prie Spyglio, o iš ten jau ir 
skirstytis pradėjom. Kaip ir pa
prastai, čia chicagiečiai buvo pir 
miąji. Bet gi ne visi išvažiavome, 
nes kiti liko išklausyti V. Gižaus 
ko paskaitos.

Z. A glin skaitė
SVEIKINIMAS KONGRESUI
Kun. Emilijonas Paukštis, arti 

miausias Prano Dovydaičio bend radarbis ir pirmųjų ateitininkų 
Maskvoje dvasios vadas, atsiun
tė nuoširdų sveikinimą ir stam
bią auką Jub. At - kų kongre
sui.

Iškeldamas ateitinmkijos kūrėjų ryžtą ir ištvermingumą, 
džiaugiasi pasiektais laimėji
mais. Jam pačiam asmeniškai 
ateitininkai buvę“pradžioje kaip 
žvaigždė tamsioje naktyje, vė
liau inkaru ir pagaliau saugi prieplauka.”

Tikime, kad kun. Emilijonas 
Paukštis, nežiūrint gilios senat 
vės, dalyvaus kongrese, Chicago 
je, rugsėjo 2-4 dienomis.

S. R.
STlThENTŲ VEIKLA

SAS CV praneša, kad šiais me 
tais vasaros stovykla bus Daina
voje prie Manchester, Mich., nuo 
rugp. 22 iki rugsėjo 1 d.

Stovyklos mokestis $45; už 
pirmą savaitę 8. 21 — 8. 27 — 

1 $25; už antrą 8. 28 9. 1 —$20.
Prašom registruotis ne vėliau rugpiūčio 15 d., įmokant 5 dol. 

sekančiu adresu: Vytenis Darnu
sis, 8050 Harhvell Str., Detroit, 
Mich. •

SAS CV
SUSIRINKIMAS

Chicago’s stud. at-kų drau
govės susirinkimas įvyks rug
piūčio 7 d. Jaunimo Centre. 
Visi nariai kviečiami būtinai da
lyvauti svarbiam susirinkimui.

Šv. mišios bus atnašaujamos 
t. jėzuitų koplyčioje 8 v. r. Po 
šv. mišių bus susirinkimas ir 
po to išvyksime į gamtą.

Valdyba

r*

Fott Hood, Tex., pučia instrumentą George Mutch, o kadangi jaim labai gražiai išeina, tai jo mielai . 
klausosi ir paukštis. (UPI)

“AUKSO KASYKLOS” BRAZILIJOJ Linden, N. J.

EDVARDAS KARNftNAS

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

t Tel. PRoopect 6-1795 
1800 W. Risi St.. Chicago, TO.

Oakley Mnllml Arta Ithlg
arba

484 Algona Avė., F.lgln, llllnot* 
Tel. OWnw 5-0538

Valandos pagal suaitarlmą

Tel. 011*0 HE 4-5819, rez. HE 4-1814

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71 st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir AeAt pagal sutarti 
sek m uždaryta

Tel. ofSo HE 4-6758; Ree. Hl 6-8226

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

2709 West 51st Street 
Valandos; pirm., antr., ketvlrt.. penk. 
2-9 vai. vak.; Se&tad. 2-4 vai popiet

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidau* Ilgi*
2454 Wewt 7lst Street

(71-oe Ir Canrpoell Avė. kampas)
Vai kasdien 9-11 ryto Ir 4-11 v v. 
š'-fltad.: 9 v. r. — Iki 2 p. p 
l'rečlu dieniai? iižilarvtii

l'el. oris. VI 6*1664, Kea. RE 1-8111II

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8259 South Haisted Street

Vai. kasdien: 8—7 p. p,; penktad.
Į 3__4 tr e—8: SeStad. 1—4 vai. Treč 
■ uždaryta.

Ofiso telefoną* — Hlshop 7-8»86

DR. AL RAftKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle Ir Archer)

UAL. kasdien nuo 2 Iki » vai. va*
Treč. Ir sekmad. tik susitarus

l'el ofiso HE 4-1209, rea PR 4-4788

DR. A. MACIŪNAS <
CHIRURGAS

2454 We<d 71 at Street
(71st Ir 8o. Campbell Ava)

Ii .
Vai.: plrmad. tr ketvlrtad. 1-4 p. p. 
antrad Ir penktad S-8 v V

eiZlD’C SELF
vi\ir o service

Liquor Store
5515 SO. DAMEN AVĖ ALL PHONES WA 5-82D2

RUGFICCIO — AUGU8T 4, 5, 6, I). D.

VODKA WYBOROWKA 
, . Imported from Poland Fifth

DIT4AKDIN 10 Yr. Old flenmn Brandy Fifth

ROPITI TIIREE 8TAR COGNAC
--- .  A.

Fifth $4.69

GRAIN ALCOHOL 190 Proof V.8.P. Fifth $4*89

ROCCO Imported ItaJinn VermAuth
I>ry or Sweet 30 oi. bottle $1.29

HUNTLEY ROY AL SIX)TCH- WIIISKEY
8 Yr. Old Fifth $3.92

CHERRY HEERING LIQUEIJR Fifth $6 *39

MOIIAMK FIJ^VGRED RRANDIRH AND
CORDIAUS Fifth $2*98

FROM PORTITOAI, LA MARQU1&A 9

DOURO PORTWINE Fifth $2<9
KKONEN SPIZHAL PILSENKR BKKR 
' Imported frovn Germany

Ca*e of 24—12 trr.. Bottle«i

Brazilijos prezidento Juscelino 
Kubltschek’o mestas šūkis “Pen- 
kiadešimties metų pažangu per 
penkis metus” ir naujos sosti
nės Brasilia įkūrimas ne tik pa
čius brazilus ant kojų sukėlė, bet 
ir užsienio kapitalistus su inde
liais patraukė.

Kaip žurnalas Time (birželio 20 
d.) rašo, 15 Amerikos kompanijų 
supirkinėja didelius plotus žemių 
Brazilijos viduryje, Mato Grosso 
ir Goias provincijose. Pavieniai 
amerikiečiai laiškais kreipiasi į 
JAV ambasadą Rio, teiraudamies 
apie galimumus nusipirkti pigios 
žemės Brazilijoj.

Dabartinė Brazilija amerikie
čiams primena anuos “svajingus” 
Amerikos Vakarų pionierių laikus. 
Juos vilioja didelė galimybė pigiai 
įsigyti žemės, kuri už metų kitų 
apsimokės dešimteriopai. Greta 
brazilų, japonų ir vokiečių, šimtai 
amerikiečių jau yra nusipirkę gal
vijų ir kavos ūkių, spekuliuodami 
džiugiose išilgai užplanuotų dide
lių kelių ir geležinkelių.

Kaip ir kiekviena didelė speku
liacija, Brazilijos “boom” suviliojo 
apgavikus ir tamsias kompanijas. 
Antai žinomas Texas’o sukčius 

Ben Jack Cage apie 200,000 akrų 
pardavė amerikiečiams už dau
giau kaip 1,000,000 dolerių.

Broliai Rockefeller’iai yra savi
ninkai pusės 1,000,000 akrų gal
vijų ūkio Mato Grosso srityje, ku
rį jie.naudoja kartu su Brazilijos 
ambasadorium Washingtone Wal- 
ter Moreira Šalies. Tik už 50 my
lių nuo Brasilia dainininkė Mary 
Martin ir jos vyras Richard Halli- 
day turi 1,200 akrų ūkį, kur jie 
augina kavą, cukrų ir viščiukus. 
Cowboy Roy Rogers neseniai nu
sipirko 2,000 akrų netoli Brasilia. 
Jis sako: “Žemė yra pigi tenai 
dabar, bet už 15 metų bus verta 
didelių pinigų”.

Daug amerikiečių toje Brazili
jos spekuliacijoje turi gerą pasi
sekimą. Pan American Airvvays vi 
cepreąidentas Humphrey Toomey 
pirko 105 akrus Brasilia užmies
tyje už 1,800 dol. prieš pusmetį. 
Dabar jis parduoda ketvirtada
liais akro sklypais, tikėdamas gau 
ti 156,000 dolerių. Pirklys Mike 
Borman prieš pora metų pirko 
36,000 akrų į šiarryčiųs nuo Bra- 
siiia už 15,000 dol. Dabar jis par
davinėja po 25 akrų “Texas 
Ranch” už 10 dolerių įmokant ir 
po 10 dol. per mėnesį išsimokėti
nai.

Amerikos ambasada Brazilijoj 
įspėja visus, kurie tena perka že
mes, kad būtų labai atsargūs. Ji 
nurodo, kad net turintieji teisėtus 
žemės pirkimo dokumentus nėra 
saugūs, kadangi tie dokumentai

gali būti su trūkumais. Esą, ypač 
Mato Grosso arba Goias provin
cijose įsigiję žemės savininkai turį 
ten būti ir aktyviai ginti savo nuo 
savybės dokumentus. Vienas spe- 
kulantas, nusipirkęs žemės iš va
dinamų Kalifornijos misijonierių, 
yra pasiskundęs JAV ambasadai, 
kai jo pirkta 2,000 akrų žemės 
pasirodė yra prie purvino kelio, 
vieton autostrados, ir su per vi
durį išdžiūvusios upės dugnu, vie
ton srovės.

Tiems, kurie imasi rizikos, atly
ginimas gali būti keleriopas, nes 
Brazilija tūri žemus pelno ir pa
veldėjimo mokesčius (taxes). Ge
roje priežiūroje- tenykščiai ūkiai 
gali apsimokėti šešių metų laiko- 

.tarpyje.
Šią Time žurnalo informaciją 

perduodu tautiečiams, kurie ne
seka amerikiečių spaudą, bet ku
riems įdomų žinoti apie galimy
bes pigiai įsigyti pelningos žemės 
Brazilijoj. Nesu joks spekuliantas 
ir neatstovauju jokiai bendrovei, 

.tik manau, kluT pirmoje eilėje 
Brazilijos lietuviams vertėtų su
sidomėti tomis galimybėmis.

Antra vertus, nutilusiems Hon
dūro klausimo nagrinėtojams de
rėtų tomis naujomis Brazilijos ga 
limybė.mis susidomėti.

Jeigu turi, pinigų, pagal
vok, — gal Dievas jiems tik 
dėl to leido įkristi į tavo ran
kas, kad juos išdalindamas ga
lėtum pasiekti džiaugsmą ir 
tobulybę. —Th. Merton

AUKOS RALFUI

Balfui per 132 sk. 1959-1960 
ip. vajų aukojo: $25 Ada ir An
drius Skučai: $11 P. ir J. Jucai- 
čiai; po $10: Lindend Birutės An 
samblis, A. ir J. Liudvinaičiai, K. 
ir M. Klimai, S. ir E. Mulks, L. 
ir VI. Adomavičiai, D. Budreckis 
(Pun. Home); $7 O. ir J. Zubavi- 
čiai; po $5 V. ir V. Sabaliauskai,
A. Lozoraitienė, A. L. R. K. Mo
terų S-gos 53 kuopa, S. L. A. 3 
kuopa, A. L. Bendruomenės Lin- 
deno Apylinkė, R. ir R. Šlepečiai,
K. Petkutė, P. Vasylionis, V. ir S. 
Meilai, E. ir V. Klimai, N. ir V. 
Miknevičiai, L. ir K. Kubaičiai,
V. Strazdienė, G. ir H. Nauimais- 
kiai, >M. ir St. Samatai, E. ir J. 
Juraičiai, A. Pilibaitis, A. Balčiū
nas, P. ir P. Gerai, J. ir St Vaičiū
nai, K. Degutis, E ir St. Ramonai,
J. Budrevičienė, VI. Tursa, B. ir
L. Podleckai, St. ir M. Vameckai,
B. Baublys, A. ir J. Prapuoleniai, 
B. ir J. Kasauskai; po $3 — P. ir 1 
J. Sabaliauskai, B. Sabeckiene, J. 
Vakarietis, J. Mosteika, E. ir VI. I 
Petuchovai, A. Devis. Kiti po 2 
dol. ir mažiau.

Per 1959-1960 m. vajų surink- i 
ta ir Balfo centrui pasiųsta 330 | 
dol.

Skyriaus valdyba: pirm. M. Kli 1 
mas, vice-pirm. St. Samatas, sekr.
VI. Tursa, ižd. M. Vameckas, na-

Naujus ir vari. automobilius 
parduoda

TONY BALAS—HE 4-8200
TONY PIET PONTIAC 

6617 S. Western, Chicago 36, Hl.

$7.95

miHiimtimiiitiiimitnniimmiiiiimiim
Tėvai, įsigykite ir duokite snvo 

viskame paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENES pasakų knygą ■

KARALAITES GINTARĖS 

ILGESYS
Be to, šioj knygoj atspaundinta 

kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sch. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti 
DRAUGAS

4545 Wmt 6Srd Street 
Chicago 29. rmnota

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimui iŠ 
tolimų iV artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

NOW!

43%

>ER ANNUM ..-C

EARNIN6 
0N MEFt INSURED
SAVINGt

Mfscdvs Jau. 1,1M0
IMI ALUMINUMWARE 

WITH 8M4.M OR ĮMOKS

ST. ANTHONY
SAVINOS k LOAM ASSK.
1447 ta. 4Vlti Cserf. Geste. H. 

Tsl. Bldios 2-1 m
HOUlUt MOMDAV « M B 

V4M6OAV, THUatOAV, F«**T 
» ta f

BATUKDAY 9 ta 1 
taKONUDAV CLB6M*

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIM GYDYTOJAS ’ 

_Ž5 motą patyrimas
Tėti Y Arde 7*109 

Pritaiko Aktahta
KreivM Akta 

Ištaisa.
Oftaas Ir AMnlg Dirbtuvė 

_ . W«T 85th STRBIT
JW»doK aoe 16 iki X, nuo i lkf S. 
Tret atdaryta. Penkt ir įeit 10 — 1

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzle Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D6I valandos skambinti telefonu 
HKmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien, lAskyrus trečlad. Ir AeAtad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLIES LIGOS 
Pritaiko akinius

6322 South Weetern Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v. 
vak. šefttadlenlals 10—1 vai. Trečla- 
dlen. uždarvta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefoniL- Plt Vt-8220 
Utį. telef. WAIbmok 6-6016

DM. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South D&men Avenue
Kampas 47-tos Ir Damnn Avė.
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

ft'At. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutart) 

Ofiso telef. I.A f ay eite 8-6048 
Rez. WAIbrook &-SO48

DRAUGAS
THE LITHTJANTAN DAILY FUHHD 

4545 We«t 63rd 81, Chicago 89, Illinois TeL LUdlovr »-950t
Bntsred as Becond-Class Matter Maroh 81, 1816, at Chloago. Illlnolr 

Under the Xot of Margh 8, Uit
Membsr of tbe Catholte Press Ass'n 
Pubtlsbsd dali y azospt Hundays and 
days after Chrlstmas and Eoster 
by the Llthuanlan Catholls Presą 
doc'y.
PRENUICERATA: Kežams
Chloagoj tr ClceroJ f 18.00
Kitur JAV Ir Kanadoj 110.04
................ 6.66

■TTB8CRIPTION RATBfl 
110.00 per year outalde of Chloago 
112.80 per year In Chloago A CISS*o 
110.00 per year In Canada 
Forelgn 118.60 psr year 
H meta S mtn. 1 ssBn.
1160 18.10 11.66
11.66 18 06 11.86
16.16 18 66 11.66Utaienyje

Redakcija atrelpenlue falšo savo nnnfilšra. Nesunaudotą straipsniu 
oeaaugo juos grąžina tik 16 anksto susitarus Redakcija ui skelbimo »•

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 We«t 6»th Street 

Bpec. ORTHOPEOINE8 LIGOK . 
Priešais 8v. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Plrmad., antr., ketv,, penktad. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6-8 vai. v.

__ ______________ „ . — šestad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir
Ligoniu* priima pagal susitarimą. kltu *<nĘ^ĮĮn^etV mįo
DR. J. G. BYLA • BYLAITlŠ DR, ANT, RUDOKAS, 8pt.

Nervų-Smegenų Ligos. Chlrurg. _ ~
OAKLEY MEDICAL BLDG. Į Tikrina akis tr pritaiko akintas 

2300 West 51 st Street
Tikrina akis

keičia stiklus Ir rėmus 
4468 8. Callfornia Are. TA 7-7ŠS1 
Vai.: 10 ryto Iki 8 rak. (trečlad. ag*

Valandos Sefttad. susitarus, skam
binti tik plrmad.. antrad., ketvlr- ___ r_,____
tad., penktad., tik nuo 2—4. 6—8 daryta floStad. 10 T. r. Iki S p. p 
vai. PRospect 6-1795. Rea. THE- ------I------------------------------------ i. , ■ , ~
mont .dM j h SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4285 W. 6Srd St ori*. Irt. REHsnre 6-441G 

Rex. tel. GRovrhlU 6-0817 
Valandos: 1-8 p. m. ir 4-8 p. n 

Penkt. tik 1—8 p m. 
Trečlad. Ir SeStad. papai sutarti

Ofiso telef. C'IJffslde 4-SM4 
Realri. telef. WAIbrook 6-80N

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir specialiai 
chirurĮfIJa)

1724 Mest 47th. Street 
(Kamp. 47th tr 8. Hennttage)

Vai.: nuo 2 Iki 4 vai. Ir 8 Iki 8 v. V. 
Šefitad. nuo 2 Iki 6 vai., Mskyr. pik.

Tel. ofiso TO S-0S68 
Ree. tel. OA 8-4048

DR. FL TALLAT-KELHA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Rpec. chirurgines (taoa 
6008 Weet Iffth Htreet, Otaero, ta, 

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

DR. VYT. TAURAS
(Bendra praktika tr moterų Ugne) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir rex. 2652 W. 59th St 

Tel. PRoepect 8-1288 ar «tak 8-I6T1 
Ofiso vai.: Pirm, 7-9 v. v„ Antrad. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., SeAtad.
2- 4 vai. popiet. Iri aullr susitarimu 

Tel. ofiso HE 4-2128, rea. GI 8-<tM

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS , •

2454 West 71«t Street 
(71sl Ir Ho. Campbell Av«.) 

Vai.; pirm, antr., ketv. Ir penkt 
nuo > Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8J Tre4 lt
AeAt. uždaryta.

DR. Z. OANlLEVieiUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vldaue Ilgus 
6817 South Western Avenue 
Tel. ofiso — REpubUc 7-4900 

namu “• GRovetilll 6-8141 
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., 6e4 
tad. 1-6 vai. p. p., trečiadieniais ui 
daryta.

Del tikslaus priėmimo laiko (ap- . 
polntment) malonėkit* susitarti te- | 
lefonu ar asmenlikal. kad nereiktu i 
•Įsrai lankti

Rea. GI 8-0878 Rea. HE 6-1470 
Dr. Elsln. Dr. Butukas
DR. W. M. EISIM-EISINAS 

DR. K. G. DALUKAS
AKUAERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

Valandos pagal susitarimą.
6182 S. Kedzle Avė., WA 5-2670

Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-OOOI 

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija Ir moterų Ilgos
2454 West 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. I 
Aefttadlenlals 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta.

Atostogose iki rugpjūčio 21 d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir valkų ligos 
2737 West 71st St.

Atostogose iki rugpiūčio 
8 dienos

Ofiso tel. TOsvnhalI s-09 b v 
Namų-reald. tel. I*Ros|iect 8-9O8I

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
(JOKftA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

5002 W. 18th St., Cicero, Illlnois
Vai.: Kasdien 4-8 p. p.. S<‘Sta<l. 10-2 
p. p. Treč Ir kt. laiku tik susitarus

Telefonas — GRovebUt 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASAAV K?AXXAU 4J JU8

Tel ofiso PO 7-6000, rea RE 7-O199 Specialybė: AKUŠERIJA l( MOTERĮ ■sb n ■ e m »»«*•«• I LIGOS
2524 Weet 6»th Street

Atostogose iki rugsėjį 6 d.

DR. A. JERKIMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3644 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir Seit. uždaryta 

Telefonas: GRovehlll 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 W. Mnrąuette Road 

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

Tel.: REIlaaoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS (lietuvis gydytojas)

3025 Went 50th Street
Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo I—4 p. p., 6:80-3:80 
vai. vak. šefttad. 1—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Pavaduos Dr. V.

Tol. ofiso Ir buto OLymplc 8-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. ISth Str., Cicero 

Kasdien 1—S vai. tr 6—8 vai. vak. 
ISskyrus trečiadienius

SeStadtenlals 12 iki 4 popiet 
AtoHtogose rugpiūčio 1—21 d.

Ofiso telef. lAfayeUe 8-8210, jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzIe 8-2868

DB. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHTRURGe 

4148 8. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo II—S vai 
vakM pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus .

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHTRURGE

■rniKiŲ m vaikų ligų 
HPECIALIRTIt

7166 Rnutti Wee»em Aveno* 
MRTHCAL BUILDINO 

Plrmad., antrad., ketv. Ir »*nktad 
nuo lt vai. (kl 1 vai. p p. Ir nuo 
6 v. — 8 Vai. vakare. Trečlad nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p AeStad. 11 

vai. ryta Utį B vaf p. p.
Office tel. RE 7-1168 

Rea. tai. WAlbrook 6-8766

Tel. PRospect
DR. ONA VAŠKEVI6IUS

(VA8HA8) * * 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

8248 South Kedsle Avė. 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-1

AeStad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir Sekta 
tik skubiais atvejais Ir susltarue 

Tai. ofiso PR S-A446, ra. HE 4-6166

DR. F. 0. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 W. Marųuctte Bead
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p. Ir 7 Iki S V. V. 

Trečlad. Ir fteAtad. pagal sutartu

, DR. P. Z. ZAUTORfS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0267, ra PR 6-6666 

Reztd. 6606 Ro. Artariaa AW.
Vai. 11 V. ryto iki 8 v. s. »„ 6-7 661
Tel. Off. FR 6-4641, 6 UL4. PM 
ret. Rea. AV 8-2687. 6:66' PJX R6I

OR. JUSTINA ŽIRGULIS
(vairios nervą bei proto Ugne * 

valką Ir siiauauata
P1TT8FIE1J) BUILDINO. Kamb. 611 
66 E. Washlgi4»n H»., Chloago 8, UL 

Pr’*,nlrn<* 11,1 pH<<1

F. ŠILEIKIS, 0, F.
Ovihnse ii— PvątaašMM 

A peratsl Protezai Med bav 
dažai 8pee. pagalba kojoms

(Arcb Bupporta) tr Lt , 
Vai 6-4 Ir 1-6. šeStačtaetata 
ORTHOPEfnjOK TKCHUIKOi LAg. 
2850 W. 83rd 8t, Chicago M. M 

Tel. PRnspeet 6-6606

Perskaitę "Draugą", faoki* 
te jį kitiems pasiskaityti.
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PRANCŪZAI IR VOKIEČIAI 

MANO KITAIP

Dar taip neseniai buvę nesutaikomi priešai, Prancūzija ir Vo
kietija, šiandien jau mėgina drauge tvarkyti visos Europos reika
lus. Dažni Prancūzijos prezidento De Gaul'e ir Vokieti
jos kanclerio Adenauerio pasimatymai ir pasikalbėjimai pa
darė juos ašmeniniais draugais ir stipriais vienas kito rėmėjais. 
Ir tai ne dėl to, kad jau būtų pamiršę kelių praėjusių karų ne
darytas skriaudas, bet kad abu gerai supranta iš Rytų kylan
čius pavojus ir tikroviškomis akimis žvelgia į dabartį, kuri dar 
jiems priklauso.

De Gaulle ir Adenaueris yra tipiški savųjų kraštų atsto
vai, susirūpinę tikrai nuoširdžiai jų likimu. Kartu jie yra atsto
vai ir visos Europos, — pavergtosios ir laisvosios, — kuri jau 
nebepajėgia savo reikalų taip stipriai kelti, kaip šie du kraštai 
savo vadų lūpomis. Užtat juodu abu ir jaučiasi esą atsakingi 
ne tik, už savo valstybes, bet ir už visų Europos tautų tolimes
nę ateitį-

Rusiškojo komunizmo pavojų abu šie didieji vadai supran
ta laBaį gerai ir žino visas galimas pasėkas, komunizmui pasi
stūmėjus vakarų kryptimi. Jei realiau, nei, sakysim, tokia Ame
rika, jaučia betarpišką komunizmo veržlumo pavojų. Jeigu 
Amerikai Maskva išdrįsta pagrasyti tik tolimųjų atstumu ra
ketomis, tai visai Europai ji jau dabar graso tiesioginiu užpuo
limu. To nesivaržo atitinkamais atvejais pabrėžti net pats 
Kreniliaug diktatorius. Todėl yra suprantamas šių dviejų vals
tybininkų ieškojimas būdų laiku užkirsti kelią bet kokiems ko
munizmo agresijos veiksmams.

Iš kitos pusės De Gaulle savo valstybę nori pastatyti ly
giagrečiai su kitomis didžiosiomis tautomis. Amerikiečiai mė
gino laikyti atominių paslapčių monopolį, kol iš jų savo šnipų 
pagalba- pasigrobė bolševikai. Anglai turėjo pakankamai savo 
jėgų surasti kelią į šias paslaptis. Tuo tarpu Prancūzijoj, Nato 
bazėse, nuo atominių raketų sandėlių raktus teturėjo tik Ame
rikos generolai. Užtat De Gaulle, padedamas vokiečių moksli
ninkų ir išteklių, ėjo savu keliu, kad įsigytų atominę bombą ir 
galėtų atsistoti kartu su kitomis didžiosiomis valstybėmis. Ir 
tai jam^jau pavyko. Jis jau dabar Prancūzijos vardu kalba ne 
tik apie savo krašto reikalus, bet ir apie Europos gynybą, o 
drauge reikalauja, kad tos gynybos garantijas duotų Anglija 
bei Amerika, kurios komunizmo grėsme taip pat supranta.

Kai atominės bombos raktai atsidūrė De Gaulle kišenėj, 
jis galėjo pradėti drąsiau kalbėti ir su kaimynais. Adenauerio 
pritariamas jis imasi perorganizuoti Europos ekonominius san
tykius, kad jie būtų palankesni pačiai Europai. Jis nori jau tu
rėti daugiau įtakos ir Atlanto Sutarties Organizacijoie, kuriai 
iki šiol vadovauja tik amerikiečiai. Gal dar jis nepareikalaus 
aukščiausią Nato vadovybę atiduoti prancūzų ar vokiečių ge-1 
neroluV bet mėgins gauti tiek teisių, kad, reikalui esant, galė
tų šią -organizaciją panaudoti Europos gynybai anksčiau, nei 
Amerika ją sumanys ginti.

Ar^’Sls De Gaulle ir Adenauerio elgesvs galimas vadinti rea
lybės pajautimu? Atrodo, kad taip. Juk kiekvienam savi marš- 

, kiniai arčiau kūno. Ir PraącūąįjA su Vokietija yra rimtai susi
rūpinusios Berlynu, kuriam jau gręsia tiesioginis ir artimas 
komunistų užpuolimas. O juk ten virš trijų milijonų žmonių ga- 

* Ii greitu laiku prarasti laisvę ir pragyvenimą. Amerika iki šiol 
Berlynui nėra davusi aiškesnės garantijos. Ji žiūri tiktai savo 
prestiže tarptautinėje plotmėje. Gi Vokietijai ir Prancūzijai yra 
tai gyvybinis reikalas, daugiau negu prestižas, nes po šio pir
mojo 'europinio laimėjimo komunizmas pasiruoštų naujiems žy
giams. *....

Dabartinis Adenauerio, ir De Gaulle susirūpinimas savo 
kraštais ir visa Europa vis tik turi realų pagrindą. Ju noras 
pasiruošti, kad patys greitai galėtų gintis prieš sovietų užpuo- 
Jmą, jrel dar Amerika klausimą tik svarstys, turi gyvybinę 
reikšmę. Todėl ir jų noras daugiau įtakos turėti ne tik politi- 
niuose» bet ir kariniuose reikaluose, ypač Nato sprendimuose, 

. yra alSkūs ir pagrįstas.Gal šia Europos kontinento kraštų aiškesnis pasisakymas 
pastūmės didesnėn vienybėn Ir anglus, kurie pirmoj vietoj žiū
ri tik savo salų ir kolonijų intereso, ir amerikieč’us, kurie mėgi
na su lęOmunizmu bendradarbiavimo keliu eiti iki paskutinės ri
bos. Vakariečių vieningumas yra taikos ir išlaisvinimo laidas, 
nes Maskva bijo tik vieningų Vakarų. — t*. Stakys

APIE SVETIMAS PARTIJAS IR 
SAVĄ POLITIKĄ

G. A. ŠAUKLYS, Chicago, III 

Ne dėl savoPesimistai skelbia, kad jau 
nėra lietuvių išeivijoje. Nėra 
kam dirbti lietuviško darbo. O 
kiti, priešingai, rėkia, kad dar 
jų čia perdaug, nes pristeigė 
tiek organizacijų ir draugijų, 
kad niekas nė jų skaičiaus ne
bežino. Tiesa abiejų.

Tie liūdno veido riteriai de
juoja, kad mūsų jaunimas ieško 
svetimų lizdų. Tartum neužtek
tų savų vyrų ir savų gražuolių, 
kurias turi nusinešti koks is
panas, ar mažosios Azijos gy
ventojas. Na, o tie linksmieji 
optimistai randa gražią išeitį ir 
šiuo atveju. Juk lietuvaitė, ište
kėdama už svetimtaučio nuneša 
pluoštą lietuviškų reikalų net 
ten, kur apie juos niekas nė gir
dėte nebūtų girdėjęs. O kam iš 
to nauda, — kas jiems darbo! 
Svetimi vandenys ir savas žodis

Tokios 'kraštutinės nuomonės 
neatstovauja lietuviškos visuo- 
menės nuomonės ir nemėgina 
tarnauti saviems interesams. 
Tai yra tik noras užsidaryti sa-

daug tokių, kurie pensijos užsi
tarnavę, bet dirba, kad darbas 
jų šaukiasi.

Ne mums sprandą lenkti

Esu krikščionis. Pripažįstu irapsileidimo, J
dėl sunkių gyvenimo sąlygų ir tokią dorybę, kaip nuolanku- 
kasdienės duonos pelnymo mū- mus. Bet mes, lietuviai, dažnai 
sų rašytojai užlaužė plunksnas, perlengvai ir pergreitai spran-Jei dar kurio ir neužlaužta, tai 
gerokai aprūdijus. Bet ji laukia dą nulenkiame, kad kiti 'ga ėtų 

lengviau užaisėsti. Gal to mus

ir gyvenime

nes tegul pripildo savus vande
nis, savus aruodus, kad, laikui 
atėjus, būtų bent sėjai grūdo.

Jau ne vienas yra pastebėjęs, 
kad mums reikia pradėti rūpin
tis savu žodžiu, jo išblėsimu* 
Tautai atstovauti turime politi
nius veiksnius. Jie turi pasirū
pinti, kad svetimieji turėtų pa
kankamai informacinių žinių 
apie mūsų kraštą Lietuvos is
torija, politinė geografija, eko
nominiai prieškariniai laimėji
mai laukia leidėjų skaitytojams 
svetimomis kalbomis. Tai yra 
reikalas tų, kuriems atidavėme 
savo pasitikėjimą, kraujame levam kiaute arba išsilieti sveti-1 §as ir jų dar duosime konkre- 

muose vandenyse. O tiek prikal- tiems darbams. Prie šio darbo 
beta apie tuos svetimus vande- gaij prisidėti ir rašytojai, ir dai-

nušveitimo naujais veikalais. Ir išmokė baudžiava, gal caro žan- 
naujų jėgų ateinant laukia tau- darai? Bet atrodo, kad ųres pa- 
ta. Svetimi vandenys telieka tys pradėjome manyti, jog, 
svetimiesiems. Ten yra pakan- jeigu anas svetimtautis, tai ir karnai žuvų, nes juose mažiau pranašesnis.
kas žvejoja. Mūsų meno žmo- Mūsų reikalų vietiniai dažnai 

neįvertina. Kai mes patys per-

nis. Ten reikią išplaukti mūsų 
dailės atstovams, rašytojams, 
poetams... Praturtinkime tuos, 
kurie ir taip daug turi.

— Už ką jus buvo išvežę?
— Už tai, kad paklausiau 

‘Amerikos Balso’!
— Negalimas daiktas, — pa

stebėjau jam,—to ‘Balso" klau 
so nemaža žmonių.

— Bet daugelis žmonių neti
ki tuo, ką jis plepa, o aš pati
kėjau, na, ir buvau susidėjęs 
3U banditais...

Gaila man „buvo to vyruko. 
Tada aš klausiau:

— Seniai sugrįžote?
— Prieš penkerius metus.
— Kaip ten gyvenosi?

— Man buvo labai gerai ten 
gyventi, bet žmona vis knietė 
grįžti”.

Žodžiu žmogus norėjo pasi
likti Sibire. Kadangi Mizara 
skelbia, jog Sibire geriau kaip 
Amerikoje, ar negalėtų Ameri
kos valdžios paprašyti, kad ši 
jį išgabentų į Sibirą. Tada net 
ir “Laisvei” būtų linksma, nąs 
turėtų korespondentą tiesiai iš 
Sibiro ir tada galėtų pasidžiaug 
ti, kad ten daug geriau, kaip 
toj žiauriausių prezidentų ir 
baisiųjų partijų bei kapitalistų 
valdomoj Amerikoj. P. Janulis

greitai galvas nulenkiame, tai 
negalime nė stebėtis, kad vieti
nių partijų vadovybės net ne
svarsto mūsų kandidato į dides
nį postą. Užtat jei mes pajėg- 
tum^ bent šioj, srity būti Vie
ningesni, kad mūsų balso nega
lėtų praleisti negirdomis, tai ir 
mūsų kandidatas bei mūsų rei
kalai užimtų tjnkamą vietą.

Būtų gerai, kai mes, rinki
muose dalyvaudami, sugebėtu? 
me ir savo reikalus ginti. Kai 
mūsų organizuoti vienetai susi
buria prie kurios nors partijos, 
tai jau pasidaro galingesnis bal
sas. Bet jeigu mes dar pajėg
tume sustiprinti savo balsus
taip, kad su jais skaitytus! par- 

lmmkai, bet kūrybinis jų geni- Ujų vadovybėfJi toks dalyva.
jus turi būti atiduotas savajai 
tautai. Kada mūsų kūryba su
nyks, sunyksime ir mes, kaip
savita tauta.I " I

Nemokykit, jaunimo rock ’n 
roll šokti

Seniai, išbaigę kalbas, pradėjo 
mokyti jaunimą “rock ’n roll" 
ir “cha-cha” šokti, išsitarė ju
moristas, Tam jaunimui, kuris, 
studijuodamas šio krašto uni
versitetuose, persisunkia vieti-

vimas vietos politikoje būtų 
naudingas ir Amerikai ir Lietu
vos reikalams.

Reikia kai kada užsidaryti
Žydai arba patys į geto užsi

darydavo, arba kiti juos ten 
prievarta suvydavo. Mums to 
nereikia. Tačiau kai kada rei
kalingas ir mums tam tikras už
darumas, dvasinis “geto”. Ka
žin ąr mes neklystame, mėgin- 

nės įtakos Ir papročių, siūloma darni sutelkti visas jėgas save 
dar išeiti iš savo namų ir prade- tik ' svetimtaučiams parodyti, 
ti taisyti Ameriką. Gal tiktų tartum nuo to priklausytų Lie
pirmiau savuose pašaliuose dul
kes prasklaidyti ? Organizacijų 
ir jaunimo tarpe turime gana 
daug. Bet tegul jis ten ir veikia. 
Greitai pritruks kandidatų net

tuvos išlaisvinimas.
Jau priaugome tokios padė

ties, kad ne tik svetimųjų tar
pe pasirodyti turime, bet ir tarp 
savęs labiau susiglaudinti ir pa-

vaJdyboms. O jeigu dar mūsa- tys viduj sustiprėti. Mes patys 
sis jaunimas pradės su savomis 1 Jau esarne reikalingi bičių vie

Tu buvai manyje, Viešpatie, 
o aš buvau už savęs ir tenai ieš
kojau Tavęs; sužalodamas savo 
sielą aistringai m e či ausi tik į 
Tavo kūrinius.

— fcv. Augustinas

idėjomis vietos partijas šviesti, 
tai ir studentai pastatys kryžių 
ant savo organizacijų kapo.

.Gal tiktų ir seniams, vietoj 
šokius bemokius, paraginti sa
vuose laukuose dobilėlių pasisė
ti, kad būtų kur lietuvišką žir
gelį pasiganyti. Juk jau ir taip 
pesimistai greit laimės, — lie
tuviškuose susirinkimuose nesu- 
sikalbėsim lietuviškai. O jauni
mo vietos papročių mokyti ne
reikia, —jie moka taip, kaip 
mes švilpauti mokėjom.

Būtų naudingiau, kad mūsų 
senieji galvočiai sugalvotų ką 
nors naujo, įdomaus ir patrauk
laus, kas lietuvišką jaunimą su
žavėtų ir į lietuviškus darbus 
stipriau pastūmėtų. Dar reikės 
ilgai už tautos ateitį kovoti 
Reikia karių ir karininkų prisi> 
auginti O mūsų eilėse jau per-

nybės, kad neprigertume ir sa
vo jaunimo neprigirdytume sve
timose jūrose. Tik ten turėtu
me mėginti daugiau prasimušti 
viešumon, kur mūsų skaičius ga
li susidaryti labiau imponuojan
tis. Politikoj mes tevertinami 
tik kaip kukli ir nuolankiai lo
jali masė, o turėtume pasirody
ti ir su savo reikalais drąsiai ir 
aiškiai, nes politikoje skaičius 
ir jėga daug lemia. Visa kita 
turėtume sudėti savęs atsigai
vinimui ir lietuviškų uždavinių 
įvykdymui — išsilaikymui kuo 
ilgiau nepaskendus svetimuos 
vandenyse.

— Menkoje šių laikų žmo
gaus sieloje išgeso visos ug
nys; jos tamsoje ne tik Dievui 
nėra vietos, bet ir stabui pasi
darė ankšta. M. Gorki j

Viceprez. kandidatas Lodge, prez. Eiat*nohwer ir viceprez. Nixon 
kalbasi rinkiminės kampanijos klausimais Newport, R. I. (UPI)
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SENO GINČO LAUKUOSE

Individualizmo ir kolektyvizmo pradmenys visuomenėje 

PRANAS DAILIDĖ

■iMNba

I. Istoriniai abiejų pradme
nų išsirutuliavimo bruožai.

Retas kuris klausimas žmo
nijos kultūros istorijoje yra su
kėlęs tiek ginčų ir kovų, kaip 
individo, t. y. pavienio žmogaus 
padėtis santykyse su visuome
niniais junginiais, ypač su aukš 
čiausia jų forma — valstybe. 
Galima sakyti, kad vadovaujan
čių pažiūrų tuo klausimu kei
timasis tiktų pagrindu žgogaus 
kultūrines pažangos tam tikrais
laikotarpiais suskirstymui.✓Tos kultūros lopšyje temato
me išimtinai padraikius indivi
dus, gyvenančius kiekvienas 
atskiru gyvenimu ir visiškai 
nepriklausomus. Tame laikotar
pyje nėra jokių junginių, jokios 
visuomenės ir jokios valdžios. 
Tai tipinga anarchija, mūsų 
laikų supratimais.

Vėliau atsiranda pirmieji jun
giniai — šeima ir gentis, kurie 
iškyla kilmės pagrindais, o au
ga ir stiprėja dėl bendrų savi
saugos sumetimų. Čia jau pa
sirodo ir pirmoji valdžia — šei
mos galva dr genties patriar
chas, kurie tvarko šeimos ir 
genties reikalus ir sprendžia 
kylančius tarp jų narių ginčus.

Dar vėliau kelios susijungu
sios gentys sudaro tautą, tu
rinčią bendrą visoms gentims 
vadovybę, taigi ir va'džią. Bet 
valstybė atsiranda tik tuomet, 
kai tautas pereina iš klajoklių 
į sėslių gyvenimą ir pastovioj 
užima tam tikrus žemės plotus, 
sudarančius valstybės teritori
ją. Toje teritorijoje valstybė 
turi aukščiausią, arba kaip sa
koma, suvereninę valdžią.

Toks istorinis procesas, ve- 
vedantis nuo suvereno -indivi
do į suvereną-valstybę, visiškai 
pakeičia pirmykščią indiido pa
dėtį. Bet ir valstybėje tas indi
vidas norėtų būti nepriklauso
mas arba bent turėti daugiau 
laisvės ir teisių. Tik čia tiems 
individo siekimams yra prieš

pastatomi bedri valstybės7 rei
kalai. Kai kur bendrumas taip 
išpučiamas, kad bet kurios in
divido teisės valstybėje pasiro
do naneigtos. Individas yra pri
verstas sukilti prieš valstybės 
valdžios absoliutizmą. Kova už 
žmogaus ir piliečio teises vals
tybėje eina šimtmečiais per vi
są krikščionybės laikų politinę 
istoriją, kol pagaliau žmogus 
prieina išvadą, kad tik harmo
ningas individualinio ir kolek
tyvinio pradmenų derinimas po
litinėje santvarkoje duoda tei
singą individo padėtim valsty- 
l»ėje sprendimą.

2. Nežiūrint to, ir mūsų lai
kais kova už individo teises tebeina. . .

Jeigu demokratijoje abudu 
pradmenys yra reikiamojo har
monijoje, tai visur kitur tokios 
harmonijos nėra. Dar daug kur 
tarp valdančių ir valdomų eina 
nuolatinė kova. Ta kova kar
tais visai paslėpta, o kartais 
prasiveržia aikštėn sukilimais, 
revoliucijomis ir pan. Tačiau 
kiekvienu atveju valstybės pi
liečiai siekia platesnių teisių, o 
valstybės valdžia tam prieši
nasi.

Be to, trečdalį pasaulio pasi
glemžęs bolševizmas kovą dėl 
piliečio teisių valstybėje žymiai 
paaštrino mūsų laikais, išplės
damas tą kovą į ūkinę ir net 
į kultūrinę sritį. Greta žmogaus 
ir piliečio teisių, įrašytų į “Sta
lino konstituciją“ Sovietų vals
tybė nusavino gyvenimo prak
tikoje ir nuosavybės teisę, pa
šalindama Sovietų pilietį nuo 
savarankiško dalyvavimo visuo 
menės ūkyje ir padarydama jį 
visuosę kasdieninio gyvenimo 
reikaldrtse priklausomą nuo 
va’stybės. aVlstybe, ar tikriau 
sakant, bolševikų partija kon
troliuoja ir visą kultūrinį. So
vietų piliečio gyvenimą, pavers
dama jį visišku partijos vergu. 

(Nukelta į 8 psl.)
Sibire buvo labai gera gyventi

Kada Amerika vis kaskartą
labiau supranta Sovietų Sąjun 
gos grėsmę ir žino jo skerdėjo 
kruvintojo Chruščevo užmačias 
— palafdoti visą laisvąjį pa
saulį, 1S Amerikoj prieglaudą 
radinių tarpo vis dar atsiran
da tokių, kuriems Maskva yra 
močia.***

Susimaišė kalendoriai

Vilnas iš tokių nuolatinių 
Maskvos garbintojų ir Ameri
kos šmeižėjų yra Rojus Miza- 
ra, kuris liepos 29 d. nr. klau
sia apie. "Amerikos Baisą0 ir 
jame atsako: “Ar daug Lietu
vos žmonių klausosi ‘Amerikos 
Balsą’? Tas pats klausėjas 
k Įaustas «r to ‘Ar daug Lietuvoj 
yra nęnjnčių vykti į Ameriką’! 
Kiek tai liečia ‘Amerikos Bal
są* man rodos, jo klausosi ne
mažas skaičius žmonių. Bet 
daugelis žmonių Jį keikia. Kei
kia už tai, kad jis daug melų 
skleidžia. Tuojau po karo, pa
sakoji! man ne viena* Lietuvos
žmogus, ‘Am. Balso* lietuviš

ki Ii-.

kieji komentatoriai ragino mus 
nekooperuoti su tarybine val
džia, ragino būti banditais, žu
dyti žmones, deginti namus, 
nuodinti galvijus. Sakė: rytoj 
ar poryt atvyks Amerikos ka
riuomenė su atomine bomba, 
tarybinę santvarką nuvers ir 
baus tuos, kurie jai dirbo. Silp
nesnės valios trumparegiai tuo 
patikėjo ir žudė savo brolius, 
savo tautiečius, kad galėtų pa
sirodyti gerais kai ateis ameri
konai”.

Šiuose Mizaros kliedėjimuo
se ir meluose viena aišku, kad 
niekas negalėjo kalbėti, kadan
gi Lietuvos partizaninė veikla 
sustojo 1950 m., o “Amerikos 
Balsas" į Lietuvą teprakalbėjo 
tik 1951 m. Jeigu “Amerikos 
Balso" žmonės nors truputį rū
pinasi pavergtos Lietuvos lais- 
viųimų, jie galės teisme užklau 
sti Mizarą ar šis nemeluoja. 
Geriau Sibire kaip Amerikoje

M i žara toliau rašo: “Kalbė
jausi su vienu žmogum, valstie 
čių, kuris buvo į Sibirą išvež
tas. Aš jo klausiau:

al£ rūta

MOTINOS RANKOS
ROMANAS

Tęsinys

Pagaliau, jokioms svajonėms nebeliko nė laiko. 
Emilija dirbo kaip arklys. Jai verkiant reikėjo mergos 
ar pusmergės, bet samdytis nebuvo iš ko. Pilypo al
gelė tebemokėjo už miško medžiagą kurui ir statybai, 
mokėjo meistrui žydui ir jo padėjėjams, lentpiūviams, 
stogo dengėjui ir kitiems. Jo algelė ateidavo į namus 
gerokai aptirpusi. Pilypas sakė, kad jam brangiai kaš
tuojąs pragyvenimas. Emilija spėjo, kad jis gal kiek 
ir pralošdavo. Miestelių ponai visi prie kortų lipo, lyg 
prie medaus. Lipo tikriausiai ir Piįypas. O reikėjo 
dar skolos mokėti už prisipirktus gyvulius, sėklas, grū
dus duonai, ui sudegusius padargus. Visa po karo rei
kėjo imtis beveik ii naujo. Kad būtų Pilypas pats mo
kėjęs kai ką pasidaryti! Ne, .jis nieko nepadirbdavo. 
Net medinio šaukšto neišdroždavo. Nemokėjo, nė ban
dė mokytis. Tėvas išdrožinėdavo per visus metus kokį 
grėblį. Jis mieliau sėdėdavo pašalėj, prieš saulę, ar 
■netoli šilto mūriuko troboj Ir papsėdavo savo pypkutę. 
Apie ūkį labai nebesirūpindavo. F>ą dab»r aųnua val
dąs, sūnaus valia, jo ir darbai. Kai Emilija jo gražiai 
paprašydavo, dirbdavo senis, krutėdavo. Bet sužiūrėti

visa, vadpvauti, pasirūpinti tučėjo marti arba Klemen
sas, kuris iš pusbernio jau į, tikrą berną išaugo. Kle
mensas buvo geras darbininkas. Vyriški darbai Emili
jai labai nerūpėjo. Viskas ėjb tvarkingai ir laiku. Dar
bas po darbo sekė. Petronių laukai nebuvo menkiau 
už kaimynų įdirbti, derlius ne paskutiniųjų nuimtas. 
Bet moteriškųjų darbų Emilijai buvo virš galvos. Lau
kai, dariai, vaikai, skalbimas, virimas, gyvulių šėri
mas, verpimas ir audimas. Kai senelė buvo gyva, nore 
vaikus kartais pridabodavo. O dabar — nebuvo kam. 
Senis Petronis, kad ir turėdavo laiko, nemėgo su vai
kais užsiimti Emilija prisiprašė Girdžiūnienės mer
gaitę, kad jos mažiukus pasaugotų, kai ji turėdavo iš
eiti visai dienai į saulės kepinamus laukus. Kartais 
pati vaikus išsivesdavo, bet jie sau eidavo tolyn, susi
pešdavo, pargriūdavo. Gainiokis juos po lauką, tai 
darbo niekad nepsdirbsl Primokėdavo kiek mergaitei, 
irgi dar nedfcdšiauaiai. skanėstą kokį duodavo. Tada 
Emilija galėdavo dvigubai greičiau darbą nudirbti.

Pilypas parvažiavęs tik poniškai apvaikštinėdavo 
laukus, apsidairydavo, apibardavo visus, kas ne taip, 
ne pagal jo jo nuožiūrą padaryta. Nesiimdavo persi
rengęs dalgio ar grėblio, neišeidavo šeštadienio popie
tę kokio sunkaus darbo pabaigt padėti. Ne. Tik liep
davo visiems paskubėti, kad pirtis būtų laiku pakur
ta, kad Emilija jo. parvežtus baltinius švariai išskalb
tų ir dailiai išlaidytų, Ir atsisveikindamas prisakyda
vo šimtus darbų, kurie turį būti greit atlikti, išskai
čiuodavo iki smulkmenų, tarytum Emilija ar Klemen
sas patys niekad apie ūkio darbus nebūtų girdėję, ta
rytųjų be pono pasakymo nežinotų nė iš kurio galo 
pradėti.

Tokia būdavo kas dvi savaites parvažiuojančio vy

ro pagalba. O jo parvežta alga būdavo smulkmeniškai 
išskirstyta skolininkams, palūkininkams, kitiems de
gantiems reikalams. Emilija sau negaudavo nė kelių 
smulkių varinių. '

I Bet visa buvo dar pakenčiama ir pakeliama, kol 
nesilankė namuose ligos. Karštinės banga jau buvo pa
likusi apylinkę. Žmonės metai po metų vis labiau at
sigavo. Karo griuvėsiai pranyko. Išdygo baltos, dai
lios trobos, kai kur net dažytomis langinėmis ir gon- 
komis. Kai kur net raudonų čerpių stogais. Žemė buvo 

| gerai išdirbama. Javai derėjo. Aruodai ir klėtys pil- 
1 nėjo.' Žmonės geriau pavalgydavo, labiau apsišvarin
davo, todėl ir sirgo mažiau. Bet vaikai sirgdavo, kaip 
sirgę. Užeidavo kosuliai, tymai, vėjaraupiai, kokliušai 

, ir kitoki. Plaudavo mažiukus ir paauguolius. Nemažai 
jų mirė. Ką gi darysi, manydavo žmonės, vaikas — 
silpnas padaras. Neišlaikė, tai neišlaikė. Gerai, kad šei
mose būdavo pulkai vaikų. Keli numirė, dar keli at
liko.

Emilija per tuos vargo metus dar šito rūpės 
nebuvo pažinusi. Sirgo Klemensas, sirgo ir mirė Pi
lypo motina. Tai buvo šiltinė. Tai buvo reikalas su 
dideliais žmonėmis. Bet, štai, vieną žiemą pradėjo 
sirgti vaikai. Iš pradžių tiktai kosėjo. Buvo tdkia ne
pastovi žiema. Pabūva kokią savaitę d!4gna, pabiurę. 
pašlapę visur, purvina, tai vėl kad griebs šalti, spirgln- 

; ti, net sienos braška. Emilija brenda, brenda į tvartą, 
į klėtis, atgal į trobą, vėl į tvartą ar klojimą. Palieka 
vaikus vienuą. Tie nušoka nuo krosnies basi, šaltoj 
asloj bėginėja. įeina motina, ima bartis, tada šoka ant 
krosnies arba įsispiria į batukus. Taip ir peršąla, nors 
ir troboj būdami.

Rus daugiau
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37-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas (IV)

KONGRESO STRATEGŲ RŪPESČIAI

MEČYS MUSTEIKIS, 
Mūsų specialus koi*sp uudentas Vokietijoje

Gal daug skaitytojų pamąs- gaitėms), viso 50,000 žmonių 
to, kaip Pasaulio Eucharistinio (čia gefb. skaitytojus turime 
kongreso rengėjai gali pajėgti* atsiprašyti, kad pirmajam mū- 
nugalėti visus organizacinius sų pranešime, liepos 26 d., per 
sunkumus, kada Miuncheno1 neapsižiūrėjimą klaidingai pa- 
miestą vienu laiku staiga už- rašėm perdidelį palapinių gy- 
plūsta milijonas žmonių. Kiek ventojų skaičių). Kitą dalį jau
čia daug iš anksto reikia pra- nimo, irgi 50,000, patalpino mo 
matyti! Štai keletas tokių ari- kyklose.
čių: nakvynės, susisiekimas,
tvarkos palaikymas, maistas, 
informacija ir t.t. Kaip pana
šius klausimus kongrese orga
nizatoriai išsprendė, šiame pra 
nešime dalinai apibūdinsme.
Į pagalbą atėjo protestantai

tKlausimas, kur atvykusius

Lietuviai apsistojo 
patogioj vietoj

Miesto centrą ir priemiesčius 
rengėjai paskirstė svečiams iš 
.užsienio, o vokiečių maldinin
kams — miesto artumoje. Taip 
kai kurie maldininkai apnakvy 
dinti net 100 kilometrų atstu

žmones priglausti, buvo vienas1 nuo Miuncheno ir į kongresą 
iš sunkiausių. Tam tikslui spe- kasdien turės važiuoti trauki- 
ciali komisija jau praeitą ru- niais.
denį surinko žinias, kiek žino- Lietuviams, kad ir Vokieti-
nių galės sutalpinti Miunchene, joje gyvenantiems, nereikės į 
ir miesto artumoje esą visi kongresą važinėti traukiniais; 
viešbučiai, pensionai, užeigos, kun. dr. J. Avižos rūpesčiu,
Bet tai buvo tik maža dalis to, 
ko reikėjo. Tuomet jau praei
tos žiemos metu skelbė atsišau
kimą po atsišaukimo Miunche
no miesto ir artumos gyvento
jams, kviesdami juos kongreso 
metu kiek galima susispausti, 
savanoriškai pasiruošti priim
ti kongreso svečius-dalyvius ir 
nustatytu laiku pranešti ren
gėjams, kiek tam tikslui turės 
laisvų vietų, šitokiu būdu daug 
naktvynių kongreso dalyviams 
paruošė ne tik katalikai, bet 
atėjo į pagalbą ir protestantai 
(kai prieš metus laiko didelio 
masto suvažiavimą buvo su-

lietuviai gavo labai geras pa
talpas ir puikią globą pačiame 
miesto centre, arti didžiosios 
kongreso aikštės. Lietuvių eks 
kursantai iš JAV apsistojo pir 
mos klasės viešbučiuose miesto 
centre, kuriuos jiems išrūpino 
kelionių biurai. s

Paskutiniu momentu iškiloa
nenumatyti rūpesčiai

Daug kelionių biurų jau prieš 
metus laiko buvo užsisakę vieš
bučius meisto centre. Dabar, 
prieš pat kongresą, staiga 
daug tokių biurų jiems rezer
vuotas vietas atsako, ir tai ne

ruošę protestantai, tai jiems pavieniai, bet didelėmis grupė 
tuomet daug pagelbėjo katali- į mis. Atsiranda tūkstančiai tuš

žmonės žiūri kas išliko iš automobilio lekiančio 300 mylių per 
valandą greičiu Bonneville, Ut. Nuotraukoj matyti vairuotojas 
Graham, 36 m., su savo žmona, miręs nuo žaizdų. Kairėj mechani
kas, kuris padėjo pastatyti automobilį, verkia žiūrėdamas į lūžu
sią ašį. (UPI)

Lietuvių pasisekimas 
tarptautinėje veikloje

Lietuviai ir Mėlynoji armija

Liepos 10 d. Bostone iš Por
tugalijos atvykęs Mėlynosiom 
Armijos vyriausias dvasios va 

' das Fatimos vysk. Jonas Ve- 
l nancio. Jį lydėjo amerikietis 

prel. Colgan, Mėlynosios Armi
jos steigėjas ir dabartinis jos 
generalinis direktorius. Kaip 
žinoma, Mėlynoji Armija yra 
įsikūrusi vykdyti Dievo Moti
nos, apsireiškusios 1917 m. Fa 
timoje, įspėjimus ir prašymus 
žmonijai ir tuo būdu prisidėti 
prašalinti jai gręsiančiv katast 
rofą. Šiuo metu Mėlynosios Ar 
mijos skyriai yra 64 valstybė
se su virš 27 milijonų narių. 
Mėlynojoj Armijoj yra ir lie
tuvių sekcija, turinti savo sky
rius 13 valstybėse, kurie su ti
kinčiąją lietuvių tauta sten
giasi vykdyti Dievo Motinos 
apreiškimus Fatirnpje. Lietu
vių sekcija, be bendrojo tikslo, 
turi <Jar ir savo specialųjį tiks
lą, tai .Lietuvos laisvę. Lietu
vių sekcijos vadovybė yra Bo
stone. Ją sudaro kun. Albertas 
Kontautas, dvasios vadas, dr. 
Petras Kaladė, pirmininkas ir 
dr. Juozas Leimonas, sekreto-
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Chrysler - l’lymoiith - Imperial
Daugybė gerų visų išdirbysčių vartotų automobilių 

Galima nupirkti be pinigų — išelmokėjlmals

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
•U VV1LL LIKĘ Uš'

CHRYSLER—PLYMOUTH—IMPERAL—VALIANT
SALEb — SERVICE

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

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokie baldaimv&i

$99-95 už abi 
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Savininkai

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 West Roosevell Road Tel. SEeley 3-471 i
Atdara pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9-9 vai,, kitomis dienomis 9-6. 

Liepos ir rugp. mėnesiais sekmad. uždaryta

+ - , ir vagonai. Geležinkelių perso-!rius- Si UetuviU sekcijos vado-— atostogos'^ dalyvavo Mėiynoaio, Ar-
jokių susitrukdymų atvežti mal' J'8 J™ taiP įkinkytas į dar- bą, kad net ir natūraliam poil

siui turės permaža laiko.dininkams į kongresą sekun
džių tikslumu! Kai jau viskas 
buvo suruošta, tai “bėgių stra
tegai” pranešė, kad nuo to lai
ko, kai egzistuoja geležinkeliai, 
jų direkcija atliko patį didziau- 
sį ir sunkiausi uždavinį, koks 
kada nors tekę atlikti. Per tą 
laiką turėta daugybė pasikal
bėjimų ir pasitarimų su kongre 
80 vadovybe, su užsienio ir vo-

“TAUTOS PRAEITIS”
Istorijos ir gretimųjų sričių 

neperiodinis žurnalas

mijos vyriausio dvasios vado 
Fatimos vysk. Jono Venancio 
sutikime ir jam suruoštame pri 
ėmime geriausiai pasireiškė. 
Kun. A. Kontautas pasakė lie
tuvių vardu įspūdingą kalbą, 
nušviesdamas žiaurią bolševi
kinę katalikiškosios Lietuvos

Pirmojo tomo pirmoji knyga okupaciją bei lietuvių tautos

kai; dabar protestantai tuo pa čių vietų. Jei rengėjai tai būtų kiečių diecezijomis, su maldinin _x_. v . kų organizacijomis, kelionių
biurais ir t.t., kol buvo galima 
sudaryti specialūs kelionių 
tvarkraščiai.

Į kongresą, be pagal nuola
tinį tvarkraštį kursuojančių 
traukinių, atvažiuos nemažiau 

sisakymo‘priežastys didele da- kaiP 680 spe«aUų traukinių, iš

čiu atsirevanšavo). » žinoję iš anksto, būtų nereikė-
Prireikė ir palapinių miestų & 81ųsti dau&el* maldininkų ap sistoti toli už Miuncheno ribų. Bet ir šitokiu būdu surastų £>abar juos atgabenti į miestą 

nakvynių buvo permaža maž- jau neįmanoma, — tai sugriau- 
daug dar 100,000 žmonių. Tuo- tų net įr susisiekimo geležinke- 
met rengėjai šį klausimą iš- planą. RezerVuotų vietų at

atsparumą. Kartu jis įteikė Fa 
tiruos vyskupui lietuviškos Si- ’ 
biro maldaknygės gražiai įriš- I 
U anglišką leidinį. Fatimos 
vyskupas savo pagrindinėj kai 
boj išryškino ir įvertino lietu-1 
vių herojizmą kovoje prieš be
dieviškąjį bolševizmą, o Sibiro

Pirmąjį tomą sudarys keturios, ma^aknygę laiko gražiausiu lie 
knygos. Pirmąjį “TAUTOS PRA-! tuvių tautos dvasinio kilnumo

yra gražiai išleista, didelio for
mato, 164 puslapių, tame .20 psl. 
vaizdų. Paskelbtos studijos turi 
savo svorį.

Pirmojo tomo kaina $10.00
Pirmosios knygos kaina $3.00

Spaudai ruošiama antroji kny
ga. Joje bus keli istorikų specia
listų raštai. r

TAUPYKIT TEN, KUR MOKAMAS AUKš. DIVIDENDAS

Ant visų tau- t“ 
pymo sąs-tų I

Ant Bonua
Į sąskaitų

sprendė panaudodami mokyk
las ir pastatydami palapinių limi yra politinio pooūdžio; į jų 18 iš užsienio. Vien tik pa

EITIES” tomą galite užsisakvti

“DRAUGO" KNYGYNE
4545 VV. 63 r d St.. Chicago 29, IU.

ir tvirtumo dokumentu. Tuo 
būdu visas priėmimas praėjo 
lietuviškame ženkle.

4$ MIDLAND
1AVIN8S a Lūžt 

ASSOCIATION i5%
miestus jaunimui (daug pala- pvZii daugelis belgų atsisakė da skutlnW kongerso dieną - 
pinių paskolino V. Vokietijos lyvauti kongrese ' dėl Kongo rugp,ūčio 7 ~ i Miuncheną dar 
karinės pajėgos). Palapinių mie krizės; U Kubos ir s6vietų vai atvyks 90 3Pecialių traukinių;

Oberfiesenfelde domų 8ričių iš viso uždrausta dieną išvyks 120 spe
išvykti maldinipkams, ir pan.

Kitu atveju šitokie netikėtu
mai išeina net į naudą, nes

stai išdygo 
(berniukams) ir Rieme (mer cialių traukinių, šitokia ypa

tinga programa įmanoma nu
galėti tik todėl, kad apie 70

liiDūinoco
• TelrrlzitoM • Radijau.
• Ponogrfcral • PlokAudės.
• Elektriniai etrtnvėe prietaisai
• Elefctr laikrodžiai.
• Rašomosios n
• Radho tr TV
• Visokios antenos,
• Baterijos a Dalys,
• Vėsintuvai — Vėdinta »al.
• lemputfe

PARDAVIMAS-TAISYt-AS

13321 S, Halsted St- CLV56651

, ... . . , komplektuotų traukinių Miun-daug maldininkų, kurie iki šiol . . . ,.7® . x • chene artumoje darys pakarto-niekur nebuvo užsiregistravę, ..... bnas keliones per dieną net ikiatvyko ir dar atvyksta / Miun- kartų!
chen, paskutinėmis dienomis., Tam dojami yj.
Dabar ].e labai lengva, gauna |gi altaj nM(J<)U ,ok
kitų atsakytąsias vietas mies- ------- «------- J
to centre.
Visi V. Vokietijos lokomotyvai 

šniokščia!

Kitas nepaprastas uždavinys 
atiteko geležinkelių direkcijai.
Virš metų laiko užtruko, kol

— «JAV-bių oficialioji Ame
rikos vėliava priimta, 1777 lie
pos 14 d. .S

PRISTATOM 
VIsoldę Rūšių 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGĄ

4031 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL. 
PhoMi LA 3-6719

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

AUGUST KAI.DV KAS, Prezidentas

V

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

SUTAUPYSIT 20% ir APSIRENGSIT 
LENGVAIS VASARINIAIS!

įsigykite I e n g v u s vasariniu* 
kostiumus, marškiniu* Ir vasari
nes skrybėles su 20% nuolaida. 
Paskubėkite, kad galėtumėt turėti 
geresnį pasirinkimą.

VISI MrsC PARDAVIMAI KALBA 
LIKTI VI AK Al

Atėję kartu tėvas tr ftdnun. abu 
ras puikiaiixthm sau riihtis.

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 
atdara Ir vakarais Iki 10 vai.’

Naujiems klientam* atidariusiems 
pas mus pirkimo sąskaitą, duoda
mos (vairios dovanos.

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

Anthony Ambrosio, 45 m„ rodo 
savo tuščias kišenes, kadangi ne
turi nė vieno cento, tačiau jis turi

BUDRIK’S
FURNITURE

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Presu
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Prirtaty 

mą Telkiame Nemokamai
★ —

Raėtlnė atldara kasdien nuo I vai. 
ryto Iki a vai. vakaro Ir ėeėtadle- 

nlals Iki l vai. .p. p.

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

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

setas nuo ..................».. $148.50
3 šmotų Miegamojo kambario i _ ~

setai nuo 98 50 ItFum
4 šmotų Miegamojo kambario YtOlRIUVAI, ILLLVIatJUo

setas nuo .................... $147.50
5 šmotų Dinettc setai nuo $38.50 
9xl2karpetai nuo ....... $39.50

Minkštos kėdės, Matracai, Šal
dytuvai. Dulkių valytuvai, Gasi- 
niai pečiai. Skalbiamos mašinos,
Televizijos, Radios.

Sąžiningai Ir nebraffial rulaau 
UI patarnavimą vietoje $1.00, ut 
dirbtuvės darbą — $10.00 tr daly*. 

Pigi o. pavolksltnėa lempos.
J. MIGLINAS 

$&<• W. SBth St. II a. PR S-1OSS

Remkite dien. Drau^!

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas FRontler $-1882

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00 *
Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų — 

lengvais mėnesiniais atmokėjhnaig.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 3-8248
VALANDOS: Kaadlm nuo 9 Iki 4:30; Ketvirtadieniais • Iki S V. vak. 

Trečiadieniai, uždaryta.

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI

I
Atdara pirmadieniais ir ketvir

tadieniais iki 9 vai. vakaro.
Vasarą sckmndieniais uždaryta.

17 j , x i i Radio programa iš stoties" "V?.,r"" dol«’r1;a- .be' Ji WHFC. „50 kil. .rianadlenlai.npvRli iškeisti, nes neturi jokių

. S E I C A N
Rf bAl, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

įrodymų. Ambrosio sakosi bonus 
pirkęs dirbdamas Aliaskoj. (UPI)

nuo 2:15 iki 3 vai. po pietų.

Pasinaudokite sekančiais mflsų patarnavi
mais: Nariams veltui iškeičlame čekius. Duo
dame Money Orderius — čekius šeimos M- 
loms apmokėti. Apdraudžiamo taupymo sky
rius. Kalėdų ir vakaeijų skyriai. Aukšti di
videndai. Jaunuoliams kolegijos honų sky
rius. Nemokamas parkinimas, Saugiu* vauttų 
dėžutės. Depozitavinuis naktį.- Orgunimci 
joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
Jritų naudingų patarnavimų.

NAtlMB VTKTtMF,
4630-32 Seuth Aihlind A«.. Tel. YArdt 7-1272

CHICAGO B. ILLINOIS

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Clerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devoeionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h St. RE 7-1941

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

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 Iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų.
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NUO NEW YORKO IKI JERUZALĖS

ALF. ŠEŠPLAUKIS

(Tęsinys) (
Buvo ankstyvas rytas, kai 

iš Londono Gatwicko aerodro
mo traukiniu riedėjome į didžią
ją Viktorijos stotį. Dar tik pir
mieji tarnautojai ir darbininkai 
skubėjo į savo darbovietesl Su
sisiekimas su miesto centru iš 
aerodromo gana patogus ir leng 
vai prieinamas, nors pats aero- Į 
dromas nuo centro tolokai be
sąs.

Mūsų sustojimas Londone bu
vo atsitiktinis, iš tikrųjų tenu- 
matytas kelionės pabaigai. Čia 
mums tereikėjo gauti įvažiavimo

* vizą į Transjordaniją, kurioj yra 
Šv. Žemė. Bet čia taipgi teko 
sudaryki tolimesnį kelionės pla
ną, pagal kurį Europos žemyną 
nuo Londono (išskyrus Laman
šo kanalą) iki Atėnų turėjome 
pervažiuoti traukiniais, kad ar
čiau susipažintume su įvairių , 
kraštų gamtovaizdžiu ir gyveni-

t mu, vietomis sustodami arti- *. . .. mesnįam susipažinimui, vieto
mis tenkindamiesi vaizdais pro 
traukinio langą. Kad ir taip, 
daugiau buvo galima pamatyti, 
kaip iš lėktuve.

Londonas patraukia

Bet Londonas turi ir kažko
kios magiškos galios, kuri įva
žiavusio taip greit neišleidžia.

Viktorijos stoty rytmetį gy
vas judėjimas. Tokio žmonių 
skubėjimo niekur neteko maty
ti — nei New Yorke, nei kuria
me kitame didmiesty. Nuolat

W ir nuolat pasipila žmonių masės 
iš gana dažnai įbėgančių trauki
nių, o išvažiuojantieji sudaro 
antrą srovę, kuri iriasi prieš 
pirmąją. Bet jos sravi regulia
riai, neteko pastebėti, kad tie 
skubantieji žmonės vieni į ki
tus įpultų: tai toks čia, matyt, 
žmonių šmaikštumas, jie turbūt 
taip įpratę judėti.

Čia pastebi pulsuojantį Lon
dono ••gyvenimą, čia pamatai 
britų tipo standartinį žmogų: 
dažniausiai su cilinderiu ir skė
čiu. Pasitaikė kiek lietinga ir 
drėgna diena ir tai suprantama, 
bet vėliau ir saulėtom dienom 
skėtis ėjo drauge su jo savinin
ku, lyg atsargai, kad gal dan
gus apsiniauks, gal ims lyti, 
bet iš tikrųjų tai buvo solidžios 
ir savo vertę numanančios as
menybės simbolis.

Stebėtinai sveiki atrodo čia 
žmonės .— daugumos veidai žy- 
dėte žydi rožiniu skaistumu, 
kurs mums kitur jau nebe la
bai įprajtas buvo matyti. Iš kur 
tai? klausiame vieną jau vyres
nio amžiaus damą, jau apie ki
tus reikalus išsišnekėję. Tai dėl

, to, sako, kad išvažiuojame daž
nai iš miesto, naudojamės gam
tos gėrybėmis. Bet ir paties 
Londono oras atrodo gaivinan
tis, mažiau suodžių prikrėstas, 
nors kaikurie istoriniai pastatai 
dėl senumo tiesiog juostė pa
juodę, tik atskiri tarpai, lyg vė
jų nugairinti, balzganai šmėkšo.

Stoty je visko yra

Stotyje visko pilna, visko gau 
su. Tai lyg atskiras miestas. 
Čia pilna įvairiausių įstaigų, pra 
dedant informacija ir baigiant 
pirmos rūšies viešbučiais. Ap
link pačią stotį vėl spiečiasi 
daugybė įvairiausių įstaigų ir 
firmų, pradedant bankais ir bai
giant vaistinėmis, kurias čia va
dina pharmacy vietoj drug-sto- 
re. Aplamai imant, europinėj 
anglų kalboj yra visa eilė žo
džių, kurie skirtingi nuo ameri
kinės anglų kalbos. Antai, žo
džio Information čia nerasi, vie
toj to visur — enąuiries. Kaiku
rie žodžiai abiem atvejais pavar
toti — vietoj dažniausiai varto
jamo underground kaikur užtin
ki ir subway pažymėti kitokiai 
to paties susisiekimo rūšiai, vie
toj dažno way out randi ir 
exit, kurs pas mus toks įpras
tas. Ir britų kalbos akcentas 
kiek kitoks, lyg germaniškajam 
artimesnis, bet bendrai susipras 
ti labai lengva, ir jauties kaip 
namie.

Kur atvykus į didesnį miestą, 
tuoj tenka ieškotis miesto pla
no. Tai mūsų kelionės vadovas. 
Išsyk žinai, kas matytina, lanky
tina. Randi, kad Londonas sa-Ikosi esąs didžiausias pasaulio 
miestas su mažiausia dviejų 
tūkstančių metų senumo istori
ja, nors New Yorkas su savo 
priemiesčiais sakosi esąs dar di
desnis. Sudėjus draugėn, New 
Yorką.būtų galima pavadinti 
naujamiesčiu, Londoną sena
miesčiu, kuriame daug praeities 
vertybių sukaupta. Kai New 
Yorkas traukia savo dabarties 
gyvenimo vertybėm, Londonas 
užburia praeities romantika.

Bet Londonas alsuoja ir mo
derninio gyvenimo dvasia ir 
tempu. Nors iš herbų, užrašų, 
pavadinimų jauti, kad esi Jos 
Didenybės ir praeities karalių 
mieste, bet čia taip pat ir de
mokratinis, laisvas, savo vertę 
žinąs žmogus turi savo vietą. 
Jiems kažkaip sekasi likti mo
derniškais, nors konservatyvioji 
praeitis yra uždėjus savo ant
spaudą.

Bent pirmai pradžiai mieste 
pasidairius, jau nebematyti tų 
karo žaizdų, kurias Londonui 
buvęs padaręs žaibinis karas. 
Kad ir kaip vietomis nukentė
jęs, svarbesnieji meno ir praei
ties paminklai likę nepaliesti.

Požeminiu traukiniu

Ieškodami viešbučio, bandome 
pirmą kartą važiuoti požeminiu 
traukiniu, lyg tai būtų New 
Yorke. Tie traukiniai ir čia grei
tai laksto, nors su mažesniu bil
desiu ir trenksmu, kaip New 
Yorke. Vagonai šviesesnių spal
vų, ne tokie apsmilę. Ir tie trau. 
kiniai iš tiesų nėra tokie klai
dūs, gal dėl to, kad mažiau skir 
tingų linijų, ir visos kitos, kur 
buvę kur nebuvę, vis sueina į 
Viktorijos stotį, tą didįjį mies
to ir susisiekimo centrą.

Be abejo, be pasiklausimo ir 
čia toli nežengsi savarankiško 
žingsnio, bet vis dėlto numaty
tas vietas pasiekti įmanoma be 

j didesnio vargo. O žmonės tikrai 
malonūs, ir, ko nors paklausti, 
visai nuoširdžiai aiškina, kitą
syk, rodos, pirštu smeigte smeig 
darni reikiamą vietą nurodo. 
Toks juose įgimtas realus tiks
lumo jausmas.

Būdinga, kad turistui nerei
kia toli po Londoną klaidžioti, 
lankytinų vietų ieškant. Jau ties 
pačia. Viktorijos stotimi kon
centruojasi daug įžymių Londo- 

; no vietovių — vos iš stoties pa
ėjęs kairiąja (šiaurės vakarų) 
puse, pamatai karališkąsias ark 
lideb, kurios šliejasi prie Bu- 
ckinghamo rūmų, kur gyvena 
karalienė Elzbieta (vėliava iš
kelta, kai ji rūmuose, nuleista, 
kai išvykusi). Nuo ten ne taip 
jau toli garsusis Hyde parkas 
su savo “oratoriais”. , ‘

Dešinėj (pietų rytų) pusėj 
Westminsterio katalikų kated
ra, kiek toliau ir didžioji West- 
minsterio abatija, kur karūnuo
jami Anglijos karaliai. Nuo Tra- 
falgaro aikštės su Nelsono ko
lona (atminti Napoleono nuga
lėjimui) gali pėsčias lengvai 
nueiti iki Buckinghamo rūmų ir 
šv. Jokūbo parko. O ir garsusis 
Piccadilly circus su savo links
muoju gyvenimu (su Eroso sta
tula. statyta Viktorijos lai
kais!) ne taip jau toli nuo di
džiosios stoties.

Tik kiek toliau į rytus lieka 
Temzė su istoriniu Londono til
tu ir Londono bokštu, kur bu
vo kalėję net karaliai ir spindi 
jų karūnų kolekcija. Bet ir tos 
vietos greit pasiekiamos arba 
požeminiu traukiniu (greičiau) 
arba autobusais, kurie $ia pa
prastai dviejų aukštų ir savotiš
kai atrodo, bet miestui pažiūrė
ti gana patogūs.

SergsanF—U.S. Army
Sergeant yra vairuojama rake

ta su atominiu sviediniu. Ji išvys
tyta CalifornijoB Technologijos 
Institute ir gaminama Sperry 
Gyroscope įmonėse. Yra 30 pėdų 
ilgio, siekia 200 mylių, 3,000 my
lių per valandą greičiu. Ji galima 
paleisti iš mažos vietoves, leng
vai juda ir aptarnaujama nedide
lio vyrų skaičiaus. Dėl didelio 
tikslumo ji labai reikšminga, 
ypač, kad ją galima panaudoti 
bet kokiose oro sąlygose. (UPI)

DOMISI RAVINIJOS 
KONCERTAIS

Chicagos priemiestyje Ravi
ma vykstančiais koncertais j 
publika domisi. Nors į juos ei- i 
nant reikia užsimokėti, bet an-! 
tradienį, duodant Beethoveno! 
muziką, buvo susirinkę 4,3601 
klausytojų. Į

PIRMIEJI REZISTENCIJOS
PASIREIŠKIMAI LIETUVOJE

Žiupsnelis minčių apie įvykius prieš 20 metų
Dr. C. BRAŽĖNAS

Sį rudenį (spalio mėn.). Mi- jautriausiai reaguoja jauni- 
lane yra organizuojamas >fcon- ma». Taip buvo Lietuvoje po 
gresas II Pasaulinio Karo rėžis- 1795 padalinimo, kai visą Lie-1 
tencijo3 istorijai atžymėti. Yra , tufvą užvaldė maskoliai. Vii-Į 
norima surinkti visą medžiagą, niaus universiteto studentai, 
ją ištirti ir paskelbti eilę stu- net kai kurių gimnazijų moki- 
dijų apie prieš 15-20 metų bu-! niai (pav. “Juodieji Broliai 
vusią rezistenciją Įvairiuose Kražiuose”) įvairiais organizuo
Europos kraštuose. Bepigu yra tais sambūriais, spauda reiškė
kalbėti apie rezistenciją ir ra
šyti jos istoriją ten, kur prieš

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists — 
Gėlių, bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broaduay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 

’ Draugas.
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Angliy ir Alyvos 

Patarnavimas

Telel. REpublic 7-5803
Visų rūšių apšildymo sistemos 

įvedimas, perdirbimas ir 
pataisymas

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimaš

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Tel. PRospect 6-7960 
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J. G. TELEVISION OO.
2512 W. 47th St, FR 6-1998 

TV, RADIJAI, HI-FI, V MINTUVAI
Psrdavtmaa-tatoymas. Sek. uždaryta

Prieš perkant namus, susipažinki
te rfu naudingais patarimais, kurto 
raaite knygelėje —

Ką REIKIA ŽINOTI 
NAMUS PERKANT

Spaudai paruošė P. kalas

(Bus daugiau)

Dr Jur. VI. Atm&ltla Draugo Kul
tūriniame priede raAfl

LeldtnSllo turtn) nudaro Informa
cija, apie k< reikia galvoti Ir kokiua 
k laimimu* avarntytl rengiantis namu* 
pirkti: namo tinkamumas ir vieta:, 
uždarbio ir ekoloa grąžinimo dydžio 
Mintyki*, pankoly rflRyn, pirkimo nu
tartie. nitonAvybSn dokumento drau
dimas ir klt. (Tale keliuose punta 
pluoae duodama kalke, lą nekilnoja
mo turto telnSn terminų vertimas ir 
paalAklnlmaa.

LeldinSItn paruoAtan lengva Ir nu 
prantama kalba; juo gali pasinaudo
ti kiekviena*, kas moka skaityti.

KnygelSs kaina 40 oentų.

Pinigus su užsakymais siusti:

“DRAUGAS”, 4545 W. 68 HtreH. 
Chicago 29. m

savo pasipriešinimą. Taip buvo 
ir 1940 m., ypač rudenį, kai

formuojant Lietuvos kariuome- < •
nę, vėliau taa nepasitenkinimas ' IVI U V I N VJ 
reiškėsi įvairiomis formomis,ir 2047 W. 67 PI. WA 5-8063 
pareikalavo savo aukų. Į R. ŠERĖNAS perkrausto baldus

ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto

15 metų žlugo diktatūra bei ' .susirinko akademinis ir viduri- 
persekiojimų jungas ir iki šiol ( niųjų mokyklų jaunimas į 

mokslą.
Kai sovietai užėmė Lietuvą 

(1940.VI.15), gimnazijos tuojau 
baigė mokslą, o studentai už
baigė semestrinius egzaminus, 

i Neaiškiomis “Liaudies Vyriau
sybės” dienomis mokslo jauni
mas išsivažinėjo į žalijį. kaimą. 
Bet (buvo gražaus kaimo jauni
mo kariuomehėje. Tur būt, bus 
nesuklystą teigiant, jog pirmo
ji rezistenciją dar pirmomis o- 
kupacijos savaitėmis jau reiš
kėsi kariuomenėje. Ji ėjo /vai-1 
riuose daliniuose iš apačios, iš 
kareivių, liktinių puskarininkių 
kadro, lietuviškos, patriotinės 
dvasios drąsių ir jaunų karinin 
kų. Patriotiniai pasireiškimai t 
buvo visaip bandžiami. “Lietu
vių Archyve” (Bolševizmo me
tai) gen. St. Raštikis savo strp. 
apie "Lietuvos kariuomenės tra 
gėdiją” yra paskelbęs nemaža Į* lkarių ir karininkų pavardžių.

išsilaikė laisvas demokratinis 
režimas.

Dėl žinomų priežasčių Lie
tuvos rezistencijos istorija yra 
varganoje padėtyje. Ji nė apy
braižomis dar neparašyta. Pa
sitaikė vienur kitur atsimini
mų nuotrupėlių, atskirų vaiz
delių, paskirų faktų. Šiek tiek 
buvo bandoma “Į Laisvėje” 
spausdinti pirmais vokiečių 
okupacijos mėnesiais 1941 m. 
vasarą-rudenį. Tai buvo tikrai 
dideliai nedaug, ir labai iš
blaškyta.

Pasiliko neužfiksuota eilė 
reikšmingų rezistencinių faktų 
Lietuvos bažnyčiose, karių ei
lėse, mokyklose. Su naujos oku 
pači jos (nacių) vargais ir bė
domis. nebebuvo galima suran
kioti netik žinių apie 1940 m. 
liepos 13-14 “rinkimus” į Liau
dies Seimą, bet ir įspūdingų 
faktų iš partizaninės veiklos 
1941 m. birželio 23-28 d. d.

Buvo ir tokių

Kai ėmė aiškėti, jog bolše
vikai Lietuvai nesuteiks kokios 
Mongolijos padėties, o įjungs 
ją į Tarybų Sąjungą, daug kas 
iš vyresnės kartos valdininkų- 
tamautojų norėjo likti “nema
tomais”, pradingti kokioje tar-i 
nybėlėje. Kas buvo labiau lin-, 
kęs į kairę ir mokėjo taiksty-1 
tis, ar įrodinėti savo marksisti
nį nusistatymą, galėjo padary
ti “karjerą”. Vienas un-to pro- 
resorius prie tada iš visų rei
kalaujamos anketos papildomai 
pridėjo 36 psl. mašinėle raštą. 
Ten jis persistengdamas įrodi
nėjo, jog, nors niekada partijai 
mokesčio nemokėjęs, nuo pat 
savo pačių jauniausių dienų... 
buvęs komunistas. Bolševikams 
išbėgus, 1941 m. vasarą toji 
anketa su priedu buvo rasta 
Vilniuje, Švietimo Liaudies Ko- 
misarijato kadrų skyriuje.

(Nukelta I 7 psl.)

CRANE
SAVINOS AND 

LOAN ASSOCIATION

leidimai ir pilna apdrauda.

CKJCXJ<JCKJ<XKXJ<J<J<J<J<J<J<XJ<J<JO<JOOO

PALENGVINTAS SIUNTIMAS
Išmokate per 3 mėn. už prekes, 

supirktas pas mus. Kviečiame at
silankyti. Pirmoji lietuviška ben
drovė J.A.V., siunčianti Jūsų at
neštus daiktus į Lietuvą.

PATRIA
GIFT PARCEL CO.

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

00-00000OOP oooooooooooooooo

Duoną ir įvairias skoningas J 
bulkutos kepa J

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lttuanlca Avenue
Pristatome | visas krautuves Ir 
restoranus, taip pat lAslunčia- 
me Į visus artimuosius miestus 

Tel. CLiffside 4 6376

Pirkite Apsaugos Bonui

Kai apskritai buivo priekaištau- 
Kiek tų praeities faktų, dar jama, jog kariuomenė tada nė 

garbės šūvio nepaleidusi ba
riai spontanišlkai reiškė prieš

neminint visos eilės pavardžių, 
šiandien tremtyje galima at-
kurti, reikėtų bandyti juos už- okupantus nepasitenkinimą. Iš- 
fiksuoti ateičiai. Kai okupuo
toje Lietuvoje anie metai la
biausiai falsifikuojami, prista
tomi perdėm iš piršto laužtais 
“įrodinėjimais”, reikia imtis ko 
voti faktais prieš tą melo jūrą.
Paskutiniu laiku yra kaip tik 
į anuos metus sovietinės Lietu
vos periodikoje atkreiptas di
desnis dėmėsys, stengiantis vis 
ką, kas reiškėsi rezistencijos 
srityje, sujuodinti, suniekinti.
Patys rezistentai nuolat gauna 
“išdavikų”, agentų bei “nacių” 
bernų ir kt. epitetus. Su šito
kiu nusistatymu B. Baranaus
kas “(Mokslo ir Gyvenimo” Nr.
4 (1960) parašė straipsnį apie 
Lietuvių Aktyvistų Fronto pra 
džią Berlyne ir jo veikimą Lie
tuvoje, pavadindamas jį “Penk 
toji kolona Tarybų Lietuvoje 
1940-41 m.” Iš to straipsnio 
matyti, kaip komunistai apie 
anuos metus yna spėję prisi
rinkti žinių, išgauti jas per 
tardymus, kad gąlėtų visus vei 
kėjus - rezistentus paversti na
cių “šnipais”, “diversantais”,
“teroristais” ir t. t. Prie to 
straipsnio dar iš 1941.III.1 yra 
spausdinamas faksimilė A. Juo 
čerio išduoto Veverskiui (Liet.
Vad. S-gos Mirties Grupės Va
dui”) leidimo — “vykdyti mir
ties sprendimus”.
> Jaunimo vaidmuo

šitokios padėties akivaizdo
je šiandien ne tik dar negali
ma viešai skelbti autentiškos 
rezistencijos medžiagos, bet ' 
apie jos atskirus epizodus te
galima kalbėti dar, palyginti, 
gana ribotai.

Yra seniai žinoma tiesa, kad 
jungą labiausiai pergyvena ir

WISI FOLKS CALL IT

ii
II

HOUSE PAINT
t

B. R. PIETKEEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfayėtte 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

41/4%
NESĄ INVESTAVIMO SĄSKAITOS

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

Dividendai mokami sausio ir liepos m. 1 d.
u a. auna... PIRMAD. ir KETV....................... t ▼. r. iki S p. p.VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD.................» ▼. r. iki 6 p. p.

ŠESTAD...........9 ▼. r. iki 12 vai. d. Trečlad. uždaryta.

Lietuvių Prekybos Namai

Vestuvių nuotraukos ir 
augitos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
’ STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, mv. 
4068 ARCHER AVENUE

Tei. VIrgbiU 7 2481

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

YERKES HARDWARE 
6832 S. West.ni ,
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300
Pav all Uttllty MIIn here

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 $100-5250

Foam Rubber kėdės, 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
Saldytuvai-Frigidaire, Gen. Electric po $1"7R.0C
Virimui porcelano pečiai, po.. .. .. .. .. .. .. .. ..  $99-00
Brangiu kilimų pavyzdžiai, 27x54, vertės

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

nuo sienos kilimų, vokiškų importų radijų ir fono
grafų.

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

KAS TIK TURI GERĄ SKONI 

VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ.

FURNITURE ( F.NTER, INC.
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMArx

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

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

I
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1960 m. rugp. 4

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS SĖST
RF.AL ESTATE REAL ESTATE

— Lithuanian Melodija ra- — Sophie Bitner (Urbaičiū- 
dijo valandėlės -vedėjui išvy- tė), savininkė Sophie grožio sa 
kus atostogų, jį pavaduoja liono Lauder st., netoli Grancj 
Petronėlė Bandzienė. Seniau River, ir dukrelė Peggy Bitner, 
girdėta iš Ann Arboro, ši ra- įstojo į nares Lietuvių Romos 
dijo valandėlė dabar transliuo- Katalikų Susivienijimo Ameri-

MAIMJl ETTK IR BltlGHTOV PK. BltlGHTON PAItk: Mur. 2 po 4 
Mūr. 2x8 knnib.., Uiti. gar. <25.800. kb., guzu dildoma*. <13,500.
-Mūr. 2x5 kam b. dilti. gar. *20,500. ' MBr. nauja* 6 to kb.. mažas (mok. 
Mūr. 2x4 1r 2 kamb. gar. *21.500. »l»,5H0.
Red. 2 ąpt., pulkus .... <10.000. Mini. 3 butai 5—5 Ir 4 kb., ąp.
Med. « kb. Ir kr., tušė. lot. <0.000. sauga nuo potvynio.
Mūr. 12 lipt. <13,000 ip<1. paj. JneAtl 
<15,000. Kav. duos jiasknlg Iš 5 to

Prieš pirkdami namus būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS4<I81 ARCHER AVĖ. LA S-3S84
jama kiekvieną šeštadienį 
5:30 vai. v. iš Detroito W.J.L.- 
B. stoties, ban^a 1400.

— A. a. Rozalija Grigaitie
nė, 70 m., gyvenusi Waahing- 
ton, Mich., pirma gyvenusi EUs 
worth gatvėje, mirė liepos 26

koje. Norintieji apsidrausti 
kreipkitės telefonu BRoadway _ „ 
3-2224. Susivienijimo kuopos 
veikia prie visų trijų Detroito 
lietuviškų parapijų.

— Lithuanian Chamber of

MISCELL4NEOUS

MtATING SERVICES
Nemokama* apakalčtavlma-

Oeriaušių žinomų firmų LENNOX. i 
TIMKEN. WEIL-McLaln. RF.PUB pa„ ”5.

C'Jornmftrtte 1 Detroito T įptiiviii t,IC, KEVVANLE pečiai, oro vesiu vonunerce lueiroito Lietuvių tuval (atr condltlonlng) visokių dy 

d. Palaidota liepos 28 d. iš Prekybos Rūmai) turėjo susi- • i^Mu^orV^stem^0 T^ipd*p^
Dievo Apvaizdos lietuvių baž
nyčios.

— A. a. Margaret Karpeus-

rinkimą pirmadienį. Šios orjja-, ^^J-tlnVuose'1
nizacijoj dabartinę valdybą su naujus.

Visų rūšių skardus darbai 
DARBAS GARANTUOTASdaro Willniam J. Adams, —1

kienė, 73 ra., gyvenusi Risdon pirm. (savininkas Adams Real- 
st., mirė liepoe 2 8d., palaido- ty & Insurance), vicepirm bu
tą iš šv. Antano lietuvių baž- vo a. a. Paul Molis, prot. rašt. j 
nyčios šv. Jadvygos kapinė- — Bernice Markavich (Mid- 
se. town grožio salionas), fin. sek-

— A. a. Mary Ą. Adomai- ret. — K. Yasbutis (Drewry 
tlenė, 69 m., gyvenusi Tireiman alus), iad. — Antoinette Web- 
st., Dearborne, mirė liepos 29 ber (Harper Canton gėlinin-
d. Paladota iš Šv. Antano lie

tuvių baž. Mt. Oliver kapinė
se. Velionė buvo viena steigėjų 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
Detroite.

kė), maršalka—John Bartašius 
(Victory užeiga) ir publikaci
jos direktorius — Pe.tras Po
dolsku (Alytaus užeiga). Vaiz 
bos butas ruošia metinį banke-

— Onai Pulokienei varda- *3. kuria šiais metais įvyks šį 
dienio proga artimieji suruošė rudenį.
staigmeną juos' namuose prie — Lietuvos Vyčių jaunimo 
Lake St., Claif ežero. Dalyve- stovykla (anglų kalba) artėja 
vo svečiai iš Detroito, Windso- *r beliko maždaug 10 d. užsire- 
ro, Hamtramiko ir Rocheste- gistruoti. Stovykla vyks rugp. 
rio. Gražiai pasilinksmino ir i 14,—20 d. ALRKF jaunimo sto
įteikė jai dovaną. Pobūvy daly
vavo trys Onytės — Kamarau 
skienė, Vasiliauskienė ir Pulo
kienės marti Grabauskienė.

— Šį Mekrasdftii, rugp. 7 d., 
Lietuvos Vyčių 79 kp. nariai 
priinjs bendrą mėnesio šv. Ko-

vykloje Dainavoje, prie Man- 
chester, Mich. Priimami ber
niukai ir mergaitės nuo 7 iki 
14 metų amžiaus. Nepraleiski
te progos suteikti jūsų vai
kams linksmą savaitę puikioje 
stovyklos gamtoje, kartu susi-

J guzų a. r ha alyvą 
ų namuose Ir | sta

• šaukite 24 vai.
Tel. CLearwater 7-6675

KAZYS ČESNAUSKAS
6801 So. Talman Ava.

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

• Generalinis kontmtorlua 
naujų namų statybai, Įvai
riems remontams Ir namų per
tvarkymams e Turime dideli 
patyrimų namų statyboje. • 
Fa t y s atliekame cemento Ir 
medžio darbus e Apskaičiavi
mai nemokamai.

(6NUOMOJAMA — TOK RENT

uit niNfl a KEMonEi.iNO
1

S T A N K U S 5
CONSTRUCTION CO. g

Atlieka planavimo ir ataty- , 
boa darbus, gydytojų ofisų, M 
gyvenamųjų ir prekybos pa- *' 
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 Įvairių standar
tinių projektu.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 S. VVESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

RE AI. ĖST ATE Pulkus mūrinis ant plataus skly
po 2 po 6 kamb.. 2 ma*. garažas 

— Tik <24.500.
„ «.Mto wQr. - 5

ir 3 kamb. Alyva karštu vand. susisiek, ir mokyk. <24,ooo. 
4Udym«a. Garai... »138 min. pa- lama
jamų ir sav. butas. Aru 55-os ir MaraueUe Parke; Mūr. 8 kamb. 
Sawyer Tik $25,250. <s mleg.) bungalow. Platus sklypas.

it/ ..ut Ai. erdvus kamb. <18,500.ll/j aukšto pajamų murkus, 6 ir Netoli Cbloagos 24 to akro žen,4> 
5 kamb. Alyva šildymas. Garažas, l su trobesiais <7,100 
Arti 62-os ir S. Whipple Street __ - _ _ _ _ _ _ _ _
Tik $26,000. IVI. S I M K U a

l»/j aukšto pajamų mūr., 8 me- REAL ESTATE — INSURANCE 
tų senumo. 5 ir 3 kamb. Mūr. ga- 4259 $•. Mapl«W00(l AVt.

1%

Mūr. 3 bt. po 4 kb., geras na
mas. <26,500.

.Mūr. 2 bt. po 6 kb. <3 mleg.).
<20.600.

Valgykla su didele klijentūra.—
<6,000. —

Gage Parke; mūr. 2 po 5 kb. Ir 1 
šild. kb. porčiuje, & <125, paj. j
mtn. Ir savin, butas.

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

Mūr. bung. s mt.. 5 kb. ir 2 kb.- lė. Tuoj pat galima užimti. Arti 
rūsyje, gražiai {rengtas. <21,500.

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

M arų uet te Parke: Mūr. 3 bt.: 6 
— 4 Ir 2 kb., centr. šildymas,
gražūs butai

Mūr. 12

ražas. Vandens apsėmimo koatro-

67-os ir S. Pulasld Rd. Jmokėjlmas 
$6,000.

6 V, Icamb. .mūrinis. Naujai at-

CL 4-7450; Kea. YA 7-2046

SHUKIS REALTY
remontuotas. Nauja gazu šiluma, g aa« e pu|«gb| Cf 

butų, savininkas^ duos Garažas. Alumin. langai. Arti 62- '***’* *> rUluIBI
os ir So. Campbell. $19,500.

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

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

Tel.LU<UowS-5900

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

Mūrinis, 3 mleg.. Brigtiton p., nau
jas. <20,000.

Mūrinis, 3 mleg., naujas, Gage p. 
<21,000.

Mūrinis 8 kamb. Gage p. <17,500. 
Mūrinis 7 kamb. M. p. <15,800 
Mūrinis 3x5 Rrighton p. <29,500. 
Mūrinis 0 metų Gagh p. <17,500. 
Medinis 5 kamb. M p. <12.800. 
Medinis <1 kamb. M. p. <13,600. 
Medinis 2x4 k. M. p. <20,000. 
Mūrinis 2x4. Gage p. <23,90b. . .
Mūrinis 2x5, Gage p. <29,500. ’ 
Mūrinis beveik naujas, 2x6, atski

ri šild. gazu. <42.800.

Parduoti, pirkti ar Išmainyti na 
.nūs galite Olkagoje ar Jos prlemles 
čluoae.

. Turime nuosavybių visur, taip pat Į
1 l/i aukšto pajamų mūrinis 5-2 turime ir klientų, kurie nori pirkti

Kreipkite* | mūsų raštine, kur 
gausite geriausių patarnavimų.

LABAI ŠVIESOS 
2 butai po 4 kamb. Brlghton Pk. 

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

VAISIŲ KARMA
74 akrai. Michlgan, tik to mylios

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-, nuo eiero g karnb. Ir <
tas. Mūrinis garažas, arti 55-tos ir Į kamb. išnuomavimui, vištide. visi 
Sawyer $29,500.

2 namai — 6 kamb. mūrinis ir 
4 kamb. medinis. Alyva ir gazu
šild. $165.00 mėn. pajamų. Arti

2 mediniai namai Ir 2 ekstra lo- 72-OS ir S. Artesian. Tik $16,900.
tai, G. Parke, <26,000.

Mūrinis 8 kamb., arti mūsų }stai- 
I gos. 30 p. lotas, <17.900.

Milinis 5 kamb. Ir ekstra 26 p. 
lotas. G. Parke, <13.000.

Pajamų mūrinis bung. — <100, 
plūs sav. hutas. <22,000.

Mūrinis 12 apartmentų labai gra
žus namas, metinių pajamų virš 
<13,000, gera vieta.

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

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME 

BUTŲ MNUOMAVIMU1 
PATARNAVIMAS VELTUI

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ

BELL-VARPAS Keal E«tate 
6455 S. KedMe — PRospect 8-2233

6655 S. MGZART ST. išnuom. 
krautuvei patalpa. Vieta tinka 
bet kokiam bizniui. WAlbrook 
5-9390.

muiliją 8:30 vai. ryta šv. roi- pažlnti 3U kitais lietuviU kilmės jone ir po seimo vyks New Yor 
šių metu. Kądangi pripuola šei' ™lkaLS ir taiP Pat Pramokti, kan. Valatkai aplankys rytines 
mų sekmadienis, būtų gražu, daug*u aPie savo Patėvių že-1 valstybes ir ten esančias lietu- 
kad visi šeimos nariai dalyvau- Lietuvą- N°rl informacijų viškas vietoves
tų ir priimtų Sv. Komuniją. Ki- D k^i^:
tą šeštadienį, rugp. 13 d. Vy- rank ^na Bunikis, Bro- .. . , , . . .. . . _ , nius Pohkaitis, Ra ph ir Ann du turės bendrą I6vyk» , Dėt- ValotVo „,A™
roito Lions futbolo žaidimus
prieš Clervelandą, Detroito 
Briggs stadione. Biletų kreip
kitės į Joe Chaps, telef, KEn- 
wood 2-2778,

— Ona MiUerienė, Larkins 
st., mini 80 m. amžiaus jubi- 
lėjų ir ta proga jai staigmeną 
sudarė dukrą Mary King Bud-
ginas, anūkas inž. Alex Bud- i šios organizacijos seime Wil-

REAL ESTATE-IRSURAMCE
NORKUS R ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street
WAlbrook 5-5080 
Vak PR S-5578

Trečiadieniais uždaryta

MARQUETTE PARKO CENTRE
Skobiam pardavimui gražus mūr.

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

Į Prašoma <30,300.
Pajamų mūr. 8 kamb. ir porčlus.

I 5 miegami. Naujas šildymas alyva.
1 2 auto garažas. <19,500.

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public
6455 SO. REDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233

MARQVETTE PARKE 6 metų 
2x4 to mūras. 2 auto mūr. gąraž&a. 
Kaina <41.000.00.
MARQUETTE PARKE 2x5 to mū
ras, autom, alyvos šiluma. Plytelių 
sienos vlrtuvSJe lr toalete. Garažas. 
Kaina <29,300.00.
Marųuctie Parke 10 metų mūras, 2 
butai po 5 kkb., 2 auto garažas, 
daug modernių Įrengimų. Kaina 
<41,500.00.

I>ėl ligos turi skubiai parduoti 2 
metų 5 to kamb. mūrini bung., pir
mas geras pasiūlymas užtikrins š) 
pirkfn). Daug priedų.

5817 S. Kenneth lto aukšto nau
jas mūras. Visi modernlšklausl Įren
gimai. Vienas butas 4 to kam. neša

Valatka, Mart ir Ruth Waga- 
ter, Frank ir Sophie Zager ar
ba komiaijo3 sekretorę: Audo- 
na Bunikis, Sec. K of L Youth 
Campus Committee, 24127 An- 
dover, Dearborn, telefonas LO- 
gan 5-4982.

— Vietiniai LRRSA veikėjai*
šią savaitę išvykę dalyvauti

„VIKDO" Hsating Go,
Įrengia naujus Ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus. pečius (furnaces), gas ir 
alyvos ‘‘converslon burneirs”, 
vandens “bollers”, vandeny nu
tekėjimo rlnas (gutters) Ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ., Chl- 
cago. 111. VI 7-3447 — «. Žu
kauskas. Cicero tcl. OL 2-2017 
— V. Ktuopys. J y

Kaino. unuunsvunųi. vuniue. v imi ,
moderniški vaisių formai reikalingi gllllllll lllllllll llllllllllllllllllllll III III I IHĮ£ 
Įrengimai. Metinių pajamų apie 2» C'rT1 A Aš A T' 1^Z”1
<12.000, įmokfitl <8,000. «L. S I ASAI i 1S SC CO =

Visai naV/IMar‘Vla^tte Pk.. 1= GENERAL CONTRACTORS | 
prie pat paritu Ir £ Statome gyv. namus 1> įvairiu. =

•to AUKŠTO MCll. — <23,500 Spastatus. Tam reikalui turime = 
Netoli Marųuette Pk. kolonijos: £dui|hu .klynu. *

5 kamb. apačioje (2 mleg.), 4 kpib. £ \
viršuje (2 mleg). Šildymas aly va. 1B Atliekame namų 1-f.Jalsymur = 
2 auto garažas. Sbe4 atnaujinimus. —** —

GRAŽIAI UŽLAIKOMAS £ Administruojame nar
5 didelių kamb. mūr. bungalow Savybes. Kreiptis 6-8 

geriausiam stovy) lr puikioj vietoj. |S ■- =
Autom, šildymas gazu. I^aoai šva- a 2456 H F,S T 69th STREET s 
rus rūsys pastogi 2 auto garažas. , 3 . IHTAIOO8 WA =
34 pfidų sklypas. <20.0,00. 3 ' -JT =

200 AKRŲ TRIS WISCONSINE ls 1 a-nsm, s

<r nuo- =
vakaro =

285 myl. nuo Čikagos 5 kamb. 
gyv. namas, tvartas, ūkio nųašinos, 

100 akrų apaugę mišku, kita — 
dirbama. Kiekvieną savaitgali galL 
ma apžiūrūti — būsite nuvežti. Tik 
<12,800.

12 APARTAMENTŲ
Virš <1,000 m<n. pajamų. Galima 

mainyti.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wes| 7 Ist Street
Tel. WAlbrook 5^016

iiiiiiuiiimiiiiiiiimiiiiiimmiimiiiiiiff

gin su šeimą gyvena Kaliforni
joje ir anūkas jaunutis John- 
nie King.

— Antfeon^ Dainų h, /isuome 
nes veikėjas, dar via guli ligo
ninėje. Linkime Antanui grei
tai sveikti. Pralinksminkite 
Antaną aplankydami Herman 
Kiefer ligoninėje, arba pasiųs
dami linkėjimus: Anthony Dai 
nūs, Room 2&4-C, Herman Kie
fer Hospital, Detroit 2, Michi- 
<an.

kes-Barre, Pa. 'Išvyko Petras 
ir Petronėlė Medoniai, Matas 
ir Ona Šimoniai, Charles ir 
Jodie Step (Sfcepanauckiai) ir 
Valatkai ir Jonas Zimnickas.

garažas. 40 pėdų sklypas. $22,600.
Visai naujas mūr., arti lietuviškos 

mokyklos. 3 miegam. Iškelti vamz
džiai. šildymas gazu.

8 kambarių namas lr geras gara-— Bronius Polikaitis išvyks- I žas. Arti mokyklos. <14,600.
Arti lietuviškos mokyklos. Gražus ta atostogoms i rytines valsty- 6 kamb. mūrinis. Naujas gazu ftlldy- 

, , ® , , x. _ _ | mas. Garažas. $22,200.be3 ir kartu dalyvauti L. Fron- » butai lr biznis. Mūr. namas.
.__ T»__i..1 šviesūs dideli butai, 2 auto garažas.to suvažiavime Kennebunkport, «6.ooo.

Naujas, 2 po 5 to mūr. po 1 to vo
nios kiekviename’ bute Atskiri 511- 

__ dymal gazu. Rimtas oaslūlymas.— Hamtramiko Piliečių Klu- Gražus 1 to aukšto mūras. 6 ir
. i ,, . , zst _ 4 to kamb. butai. 40 pūdij sklypas,bo gegužinė prie Chemung eže- Aaiia mūro garažas. <2<,<oo.
ro įvyks rugpiūčio 21 d., sek- TOS’„™U,. "„‘S-’.
madienį. Prie įvažiavimo bus |
duodama $25 dovana. Pradžia , . . . , , . . _

KITITl: ' 5 butai Ir krautuvB.1 Vai. : Pelningas mūr. namas. <16,900.
Ilrigliton Parke. Modern. Įrengtas į

— Bill WaUs, vytis ir kata- ,h2’J%ornflr- 2 »“to. .mūr. gara- 
Pelningas restoranas. Dideles pa-

7 kamb.. apynauju mūr., 2 auto t <'25.00 nuomos. Antras butas — 
5 to kamb. 3 mleg. Trauktam rimto

Maine.

likas veikėjas grįžo Detroitan 
po atgaivinančių atostogų Eu
ropoje.

— Laura Kurtinaitis, grįžusi
iš ligoninės labai gerai jaučia-

Metfoniai vykdami sustos ap- si, Matėm ją dalyvaujančią Sv. 
lankyti gimines Pittsburgh ra- Onos novenoje.

1909 1960

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 St»e> Aveaoe 

Detroit 27, Miehlgu
Tel. VE. 4-8185 

GENERAL CONTRACTTOR
Atlieka Įvairius statybom patatay 

mo Ir pertaisymo darbu. — atalintn- 
kyrtla. cemento, mūrijimo, elektroo, 
plumbingo, dažymo lr dekoravimo. 
Atririrų-kambarių bot butų Įrengimą 
oariorMe Ir afclepuoee

Taupyk Stipriausioje 

CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — #75,000,000.00 

Atsargos Fondos #6,500,000.00

Ju«tin Mackiewich, Chairm&n of the Board 
JuHtin Mackiewinh Jr., Prenident

FREE PARKING

STAMIAIlll KIltllAI. SUIMS
LITHUANIAN MELODliS
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną teitadienį 5:00—5:30 
p. p. U Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lcmuit Avenue 

Detroit 27, Mirk.
Tel. RRoadway 3-2224

aš
ANO LOAN ASSCCiAtiUN 

«£ OF CHICAGO > 

4192 ARCHlk AVC. CHICAGO J2 
PHOM: Virviniu 7-114 1

pasiūlymo.
| vakarus nuo Marųuette Parko 

1 to aukšto 7 metų mūriųis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina
tik <28,000.00.I vakarus nuo Marųuette Parko 
nepaprastai gražus lr geras biznis. 
MotinB apyvarta virš <80,000.00 
gryno pelno virš <30.000.00. Reikia 
suaugusios "Šeimos -S) biznĮ gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Brlghton Parke. Pulki taverna su 
sale. 7 kamb. butas lr šalia 50 pS- 
dų sklypas.. Geras biznis v— parduos 
rimtam pirkėjui labai' prleinamom 
aųlygom.

MARUI ETTK PARKE 6 butų 
mūras. Namas neša geras pajamas. 
Laukiam pasiūlymo.

MARŲCETTE PARKE 8 butų

PASKUTINE PROGA!
Netoli Marąuetto Parko parduo-

dauni S-jv miegamų mftr. namai. _____
Gazo šiluma, apsauga nuo potvy
nio, plytelių voaioa Ir virtuvės.

Re to dar apylinkėje turime ke
letą žemės sklypų lr priimame 
užsakymus.

MODEL HOME
77th A WBIPPLE ST.

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

S I L D Y M A S

A. Stanėiauskas inatuliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ii* alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditinners ir atlieka vi
sus skardos darbus.

7304 So. RockwelV Street
Tel. GRovehiU 6-5875

JUOZAS ŽEMAITIS
HEATING CONTRACT0R
[statome šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
v6slntavus, Ir skardos darbai 
(sheet metai work) • $

F. P.ETRAUSĘAS CO., Buiiderą 
PRoapect 8-3792

GiRAS IRVESTMEMTAS
Parduodamas didelis mūrinis 

liuksus mūras, traukiam pasiūlymo' namas ant 3 lotų (75x125). Tile 
Gage parke 7 butų gražus mū- I sienos ir lubos (porcelano plytų), 

ras. Kaina prieinama. Tai buvusia. JucIauS valgyklos na-
/v I A C mas> dabar yra didelė rakandų

.... ...... .. „ae,™ pu- Jį"/?.*? krautuvė, kuri turi kitą biznio f
talpos. Gerai Įrengta vieta, 5 metų Į REAL FXTATE — INSVRANOB — vietą. Agentai gaus pilną komisą.
“leose”. Aftl Čallfornla Ir Archer 
Tik <2.300.

Taverna lr puikus didelis butas.
Gražus mūro namas. Geri Įrengi
mai. Salia aptvertas platus sklypas. 
Tik <23,000.

Bev«Tly Hllls. Puikus B kamb. mū
rinis. Platus sklypas. Guau Šildymas. 
Maži taksai. <26,000.

8-jų butų mūrinis. Moderniai :

t rengtas namas. 2 po 6 kamb. ir 8 
iamb. butas. .Atskirt gazu šildymai. 
Galite siūlyti <19,800.

rv Zsliajntn priemiesty. 6 m. namas. 
Vi I erdvūs mleg. Didžiulis salionas.

' Modern. vlrtuvfl. Sausas betsmentas. 
Platus lotas. Prašo <16.600.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street

RE 7-7200 arba RE 7-85S4

NOTARY PUBLIC 
<501 West <8tb SU Chtoago, IK 

Visi telefonai HEmlock 4-2508

D E M E 8 I O I

R INOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

(Gutters & Dovmspouts)

8 kamb. namas, arti 6<rd lr Pu- 
• lask). Rezidencija arba Išnuom., 
į ekstra sklypus, Gazu apšlld. Nuo sle- 
į nns iki s. kilimai. 2 pilnos plytelių 
Į vonios, plyt. vlrtuv#, spinteles. Arti | 8TACK8" 

2 mokyk. Sav.
RFJianee 5-1995

DEDAME VARIO — ’-COPPBR- 
ALLOT” METALO RINA8 Ir VAND 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS Už 
tokią pat kalng. kaip lr •‘galvanl- 
zed”. Jų niekad nereikia dažyti Ir 
lle Ištveria neribotą laiką.

VISOKIUS STOGUS taisome Ir 
atremontuojame Garantuojami I 
metami.

DUMTRAUKIL'B IR "8MOKE- 
ttvalome, atremontuoja 

me lr atitekame “tuekpolnttng*’.
NAMŲ RINAS IŠVALOME Ir pa 

taisome. Išsmaltname Iš vidaus Ir 
nudažome. Bus kaip naujos.

Mūsų firma yra didžiausia šioj
Mes turime namų priemiesčiuose ^T/ užt"eumUu£S‘>\al'<iX riX“. 
ir Chicagoje nuo $16,000.00 iki mieste. Visas mūsų darbas garan- 

| 20.000.00 Nereikalinga imokėjimo tuojamas. Esame pilnai apstdraudą
I /a------  ------------- - Kreiptis galima dieną ar naktį Ir

sekmadieniais. Telefonai —(down payment). 
nuomą.

Mokate kaip

SOUTH SUBURBAN
REAI/TY ft iiITLlK.ltN, INO. 

GMNKKAI, (lONTRACTDItH,
7942 So. WESTERN Avė. 

Tel. PRospect 8-7788-8C
CHICAGO 20, ILL.

LAwndale 1-8947 arba 
ROckweIl <-8778

Mielai Jums patarnausima

Perskaitę “Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti

Dėl platesnių informacijų kreipki
tės į Sudriko krautuvę, 3241 So. 
HaJsted St. Telef. Victory 2-9542

nusipirkdami netoli Cbtcagos gra
žiuose Lemonto apyllnkšse. ąžuolais 
apaugusi sklypą ar didesni Žemšs 
plotą. Kai kurie Iš jų yra au tvenki 
rilata. Teirautis —

CM«rwater 7-7SH8

PARDUODAMAS SKLYPAS
2848 W. ggrd St 
PRospect 8-7468— ■■■ ■- 1 I 11 ■ I

Pardavimui 51/, kamb. namas. 
Žieminiai langai ir durys, langų 
stogeliai. 2 auto garažas. 37>/2 P^- 
dų sklypas. $23,000. 5240 South
Ridgeway.

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

Pirkinys — Karta 
Gyvenime!

VALANDOS: Kasdien, įskaitant Ie4t. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai, vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

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

V. ŠIMKUS
MMW. UūStrML Tsk Pft 8-4244 ls U MIM

t

CICERO HEATING ANb 
SHEET METAL 

2431 So. Redzie Avenue 
Chicago 23, III.

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

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam”. ne- 

senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Stfeet
Chicago, Minoj

Tel. — ST 3-2f

• r.sertN* m.ma a Man
se ruuroa MSP vs-

«»3« 8. MAPLEWOOD AVĖ.
T«uiro44Aii

IRES. HE 4-7482 OFF. PR I -0656
Niekad nebus pakartotai,. Kon- ! 

traktorius paeltraukla nuo namų Į 
HtatybOM. Papiginta kaina parduoda ,
3 mūrini,ir "ranch*’ namus.

TIK 818,450.
Ituvo statyti pardavimui po <22.500.
Gazu apšlld. Mieeto vanduo, iškelti I
vamzdžiai, pilniu, rOzya. Daug prie- MIDICINOlizMIKY B OB

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME IVA1RIU8 REZIDENCINIUS

<lų. Ir f.t.

ATDARt APMTRftJIMTl 2 V. P. P.
TIKSLAMS SKIRTUS RA3TATUB. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ

Valiuokite Wostern Avė. Iki 147th , ,nen a.»
St. Paaukite f vakarus, 6 blokua Iki PAGAL JUSI) PAGEIDAVIMĄ

,kl REpublic 7 - 8 S 4 9
ir Brtfr Wtod BuiMert, Iną. •>” • albanv Avt. eiiicAso

Tel. — PDlton 5-0262 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 

oes jia plačiausiai skaitoma lietu* 
vlų dienraštis. Gi skelbimų kainos 
vtaiema prieinamos.

arba FUltoą 5-8799

?irkit Jtpsan^ Bonus’
I



* t

Ketvirtadienis, 1960 m. ragp. 4 DIENRA8TTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Pirmieji rezistencijos...
(Atkelta ii 5 psl.>

Pačių komunistų “Šluota” to
kius atvejus pajuokdama, įsi
dėjo žurnalo pirmame puslapy
je satyrą, kur buvo ir tokis 
punktas;

“Jei nebūtų išdulkėjęs 
Į svietą Smetona,
Ir 'jis būtų prisijiuvęs 
Barzdelę raudoną...

Iš pridėtos barzdoto karika
tūros matėsi panašumas su L. 
Gira.

Jaunimas tačiau jautriausiai 
reagavo! Jis reagavo visokiais 
būdais per pamokas, pertrau
kas. Parsidavėliai buvo smerkia 
mi. Pvz., S. Nėris už savo 
“Daina apie Staliną” susilaukė 
smarkių laiškų, kolidjančios pa 
redijos jos poezijos rime (“Su-

A Cunning Pet!

deginkit mane kaip raganą”). 
Kas yra skaitęs atidžiau Rai
nių miškelio (Telšiuose) kanki
nių sąrašu 3, turėjo kristi į 
akis, kad ten jaunimas sudarė 
didelį procentą. Jauni, nuošir
dūs patrijotai rezistentai, vyrės 
niųjų klasių mokiniai nuėjo 
kankinių kelių. Čia buvo trys 
jauni broliai Antanavičiai, du 
broliai Kavoliai, vos 20-tj metų 

i sulaukęs daug žadąs veikėjas 
H. Zvirzdinas ir eilė kitų.

Kai rezistencija, LAF apipa
vidalinta, 1941 pradžioje įgavo 

: vi3 ryškesnes formas, besimo
kantis jaunimas .atliko toje or
ganizacijoje gana reikšmingą 
vaidmenį. Ryšio palaikymas su 
LAF centru, ryšiai pačiame 
krašte, visas tinklas organiza
cinių vienetų lab:audai gulė ant 
jaunimo pačių. Didelio dėmesio 
čia užsitarnauja Vytauto Di
džiojo universiteto LAF eilėse 
veikę rezistentai, apie kuriuos 
kalbėti būtų atskira tema.

(ELI)

Miss Ohio išrinkta Alice Ann

Dirbtinis lietus
Bandymai Australijoje įrodė 

kad dirbtinu būdu galima van
deni kritulius pakelti mažiau
siai 15% kai kuriose Australi
jos vietovėse. Bandymą’ skai
tomi pasi ekę šiose vietovėse.

Snieguotuose Kalnuose, šiau
rinėje Adelaidės, New England 
apylinkėse apie Tamworth ir 
Warragambo3 tvenkinio rajo
ne. Pietų Australijoje bandy
mai vyko apie 3 metU3 ir ne
davė jokių vaisių.

A. -f- A.

VIKTORIJAI ČAPLIKIENEI mirus, 
dukterims Gražinai ir Birutei su šeimomis 
gilaus liūdesio valandoje reiškiu nuoširdžių 
užuojautų ir kartu liūdžiu.

Irma Laisvėnaite

Clain. (DPI)

K

Mažieji pamylės SJ gražų Sunytj!
" 4 j 4

No. 3V3-N yra l&karpa Ir Instruk
cijos (abglų kalba).

Su užsakymu siųskite 25c filuo 
adrem —

DRAUGAS PATTERN DEPT. 
4545 West flkrd Street 

Chicago 32. Illinois

Greitesniam pristatymui prldlkiu 
dar po 10c už kiekviena lAkarpą per
siuntimui — flrst cia-as*

SIELOVADA DĖKOJA!I
I Vokietijos lietuvių katalikų vai- 
| kų vasaros stovyklai ligi liepos

27 d. aukojo:

$100 — kun. J. Starkus, Bay- 
onne, $30 — Mrs. V. Remtis, Ci
cero. $25 — prel. I. Albavičius, 
Cicero, $22 — Frank Williams (su 
dėtinė auka per Balfą), $15 — 
J. Šavelis, S. Boston, po $10 — A. 
Valiuškis, Gouvemeur, kun. J. 
švagždąs. Brockton ir Domą Šle
ževičienė, Chicago, po $5 — kun. 
S. Yla, Putnam, kun. J. Šeškevi
čius, Brazilija, Danutė ir Romas 
Grajauskai, Windsor ir A. Kindu
rys, Cicero, DM 100 — 8593 LS 
kuopa pet kpt. J. Venckų, Kaiser- 
slautern, po DM 10 P. Kirki- 
lionis, Niedersimten ir L. Z., 
Koln. Iš viso $242 ir DM 120.

Stovykla vyksta jau antra sa
vaitė ir dar ji tęsis ligi rugpiū- 

1 čio 19 d. Vaikai nori valgyti kas
dien, o pinigų dar nedaug. Nuo
širdžiai dėkodamas aukojusiems,; 
labai prašau ir kitus geraširdžius 
lietuvius savo, auka paremti mū
sų jaunimą. Pinigus prašau siųsti | 
mano adresu: Rev. Alfonsas Ber
natonis, (16) Dienburg, Minnefeld 
34, W. Germany.

Tėv. Alfonsas Bernatonis, 
Sielovados Direktorius

RYŽIAI RALFUI

JAV noriai duoda gana di
delius atlikamo maisto kiekius 
Balfo šalpai. Tačiau tai yra tik 
miltai, pieno milteliai ir kuku
rūzų dripsniai. Birželio mėn. 
gauta iš Kanados valdžios, ir 
iš Montrealio į Bremeną išvež
ta 50,000 svarų kiaulienos kon 
servų. JAV papildomai davė 
80,000 sv. ryžių, kurie jau da
linami lietuviams. Patvirtintas 
prašymas dar 240,000 sv. ry
žių, kurie bus nuvežti vėliau.

Petraškos sielvarto 
simbolis

Senovės Egipte, o vėliau ir 
Graikijoje, petražolės (Petraš
kos) buvo sielvarto simbolis. 
Gedėdami žmonės užsidėdavo 
ant galvos petražolių vaini
kus.

KAZIMIERAS KASILAUSKAS
Gyveno 3356 South Halsted Street, Tel. VIrginia 7-8621.
Mirė rugp. 3 d., 1960 m., 10 vai. ryto. sulaukęs pusės a.mž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės 'apskr., Šilelių parap.. 

Lentinės sodžiaus. Amerikoje išgyveno 48 me'us.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika (Brazaus

kaitė), sūnus Jonas Kasilauskas, marti Bernice, #nūkė Phyllis, 
švogerka Marijona Butkus, jos vyras Juozapas, mirusio pus
brolio Jono Galdiko šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko 2 broliai ir sesuo ir jų šeimos.

Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post No. 271, 
Teisybės Mylėtojų Dr-jai, Amerikos Liet. Piliečių Pašalpos 
Klubui, Liet. Namų Savininkų (Bridgeporte) Draugijai, Liet. 
Ex Minerių Draugijai ir Loyal Order of Moose.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Hals
ted St. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugp. 6 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona. sūnus, marti ir anūkė.
Laid. direktorius F. J. Ridikas, Telef. YArds 7-1911.

Netekus brangios motinos 
A. -J- A.

VIKTORIJOS ČAPLIKIENĖS, 
dukreles Birutę ir Gražinu ir jų šeimas- nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona, Juozas ir Dalia Sulaičiai

A Charming Pair

10- M

RuknelS Ir Bolero.

No. IIS« BU PHOTO -OVIDB Ins
trukcijom < antri ij kuiliu), popierinę y, 
Iftkarpij gulite gauti &tų dydžių — 
Hlr.e«: 10, 12. 14, Ifl, 1S. 2<». Per
krflttnę 31 Iki 40. Slr.e 12, per krfl- 
tlnę 32, suknelei reiklu 4 S/S Jardo 
3R-co1lų modt.ingon; bolerul reikia 
2 U Jardo. •

Rlųaklle SRc kartu nu užsakymu. 
PalymMIte kokio dydžio.

DRAUGAS PATTERN DEPT.
4545 Wea, SSrd HtreM 

Cklearo M. Illinois

Greitesniam pristatymui pridekite 
dar 10c nervluntlmul — flrst einas

FUi in kiic hrau^a

PIRKITE DABAR TIESIOG NUG

MR. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
)914 West 11 Itin Street

Didžiausias Paminklams Planų 
*1«ieirjnlri»v”>« Mieste

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Laidotuvių Direktoriai

MMVANS
•848 80. WESTERN A V B.

TRYS M0DERNI8KOS 
AH-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAllNOMS VBTA

REpvbHe T-84H UpabHe T-8601

iiiiii'iiiiiiHiiiimimiiiimiiimfiiiniiinii 
GUDAUSKŲ BEVERLY HILLS 

O E L I N Y C 1 A 
Geriausios gPlBs d«l vestuvių, ban
ketų, laldbtuvtų ir kitų papuošimų. 

2443 WEST 63rd STREET
relei.: PR 8-0883 ir PR 8-O8S4 

itilllllilllltmiiiiiiiilfillliiMiltimiilliitlht

Mielam draugui, buvusiam bendradarbiui 
A. -f- A.

VLADUI-JUOZUI MATULIUI mirus, 
giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Jonas Gudelis, Viktoras Motušls, Aleksandras Gaška, 
Genrikas Son ginas, Kazys Valiukonis, Tadas Jurcys, 
Antanas Bruškys, Vytautas Kukuiža, Pranas Sidzi
kauskas, Albinas Sasnau, Antanas Levanas, Vladas 
Kopliauskas.

Op.Sol. IZABELĘ BLAUZDŽIŪNAITĘ- 

MOTEKAITIENĘ,

jos tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai už
jaučiame.

Avėtų ir Gylių Šeimos

VACIUI MITKUI-MITKEVIČIUI 
ir šeimai, liūdintiems dėl jų tėvelio, uošvio 
ir senelio mirties Lietuvoje, nuoširdžiausių 
užuojautų reiškia s

Anužiai, Arlauskai, Astašaičiai, 
Ir Zablockai

Chicagos L.S.K. “Tauras” nariui 

JUOZUI KALVAIČIUI

skaudžiose nuliūdimo valandose siunčia šir
dingiausių užuojautų.

Chicagos L S. K. “Tauras”

A. f A-
MARIJONA TAMAŠAUSKAS

(KAZLAUSKAITE)
Gyveno 6112 S. Roekwell St.

Mirė rugp. 3 d., 1960, 12:15 vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Šiaulių apskr. ir parap., Paulakių km. 
Amerikoje išgyveno 54 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Anne, žentas 
Luigi Zocchi, Stella ir Helen, 2 sūnūs: Peter, marti Maria ir 
Paul, marti Loretta, 2 anūkai, 2 broliai: Peter Kazlauskas ir 
John Kazlauskas, jo žmona Antanina ir jų šeimos, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis Stanislovas su 
šeima.

Priklausė Tretininkų. Apaštalystės Maldos, Šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų D-jai ir Teisybės Mylėtojų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks šešt., rugp. 6 d., iš koplyBios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Švenč. P. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, marčios, žentas ir anūkai
Laidotuvių direkt. Mažeika Evans. Tel. RE 7-8600.

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN£ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARUUETTE FUNERAL HOME

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

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

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

1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-00
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVĖ CHICAGOJE

Pirkite tiesiog ii gamintojo ir sutaupysite I

John Savickas 
Monuments

11849 So. Kedzie
Avenue,

Chicago 43, III.
pasirinkimui <91- 

(lflaiisliija rinkinys gatavų 
pavyzdžių.

Dėl susitarimo (appointment) galite pašaukti kiekviena lallAi. 
Telefonai: BE 8 3032 arba BE 8-4718 

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki B vai. vak.

Ambalansų patama- Mes turime koplyčias

vimas dieną ir naktį ĮĮ^ visose Chicagos 1 r

Roselando dayse Ir 

Reikale šaukite mus.tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIUHAS
4S48 S. CAI.IFORNIA AVĖ. I.Afay-tt* A-M72

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 8. fJTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
718 WHST 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

TROOST-PACHAN KIS 
MONUMENTS

6819-21 So. Western
Ali Phones GR 6-374$
John W. Parkanki* Patek.Vlce-Pretident

C. Vitkauskas-Vitkus,
Diatrict Manager 

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLU 
PASIRINKIMAS

— o —
Atdara kasdien ir sekm. 

nuo 9 v. ryto iki 5 p.p.

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

' LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodnre 4-2218

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. LlTtJANlCA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUŠ
1448 S. 50th AVĖ CICERO, ILL. TeLOLymple 2-1008

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET Tel. REpnhIle 7-1218
2814 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-0072

VANCE FUNERAL HOME
1424 s. 50th AVĖ. OLympIn 2-5245 Ir TOnmhall 3-9087



/

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1960 m. rugp. 4

/ mus
X Draugo metinis piknikas 

šiemet bus rugsėjo 5 d. — dar
bo dieną Slovak Grove, prie 
Archer ir 119 g. Tai dienai, ku
rioje bus laimėjimų ir visokių 
įvairumų, reikia jau iš anksto 
rengtis.I r X Motiejus Šalčius, su žmo
na ir dukrele, lankėsi “Drau
ge”. Jie yra “Draugo” nuolati
niai skaitytojai ir spaudos rei
kalams paaukojo 5 dol. M. Šal
čius lankėsi Chicagoj su žmo
na ir dukrele, nuolat gyveną 
Manchester, Conn.

X Agr. A. Zubrio šeima bu
vo išvykusi atostogų į Brook- 
lyną, kur aplankė savo gimi
nes. Zubriai pastebi, kad “Drau, 
go” pirmadienio laidoj tilpu- 
sioj apie juos žinioj yra netik
slumų, kiek tai liečia jų kelio
nę, nuosavybę ir kt.

X Labdarių I kp. iš Town of 
Lake rengia arbatėlę kuopos 
pirm. Helen Gedvilienės name, 
4639 So. Hermitage Avė., sek
madienį, rugpiūčio 7 d., 3 v. p. 
p. Bus daug gerų dovanų. Kvie 
čiame atsilankyti. Helen Ged
vilienė visus maloniai priims ir 
pavaišins.

X Žolinės atlaidai bus mari
jonų seminarijoj, Marian Hills, 
Clarendon Hills, III., rugpiūčio 
14 d., sekmadienį, 12 vai. bus 
šv. mišios atvirame ore. Atsi- 
kankiu-<^jj paprastomis sąly
gomis galės laimėti visuotinius 
atlaidus, kuriuos yra suteikęs 
marijonų koplyčiai šv. Tėvas. 
Po pamaldų bus pietūs ir pik
nikas su daugeliu įvairumų.

X Valstiečių liaudininkų een 
tro vadovybės rinkimai šiuo 
metu vykdomi korespondenci- 
niu būdu. Renkama trejiems 
metams. Kandidatais išstatyta 
nemaža žjinobių šios politinės 
sravės veikėjų. Balsavimo kor
telės siunčiamos iki rugpiūčio 
7 d. T. Miglinui — 5821 So. 
Maplevvood Avė., Chicago 29, 
m. Rink. k-jos pirmininkas Jo
nas Bildušas.

X Mary Dzimidas rugpiūčio 
4 d. švenčia gimimo dieną ir tą 
dieną Holy Family viloj kelia 
vaišes visiems vilos gyvento
jams. M. Dzimidas yra pasi
šventusi geradarė. Kas galite 
malonėkite atvažiuoti į senelių 
prieglaudą Holy Family Vila 
1:30 v. p. p. ir ten pasveikin
kime Mary Dzimidienę gimi
mo dienos proga. Mary ir 
Frank Dzimidams padeda vis
ką paruošti H. Kraus, Gulli 
Jocksibaga ir B. Gedvilas.

X Sofija Grauslienė, Chica- 
goje gyvenančio kūn. Alfonso 
Grauslio motina, liepos 31 d. 
mirė Paštuvoje, prie Vilkijos, 
okupuotoje Lietuvoje. Palaido
ta ten pat rugpiūčio 2 d. Velio
nė buvo jau apie 80 metų am
žiaus, gyveno prisiglaudusi 
prie bažnyčios, kurioje anks
čiau yra dirbęs jos sūnus kun. 
Alfonsas. Jos duktė gyvena 
Argentinoje.

X Kun. Juliui Griniui ren- 
giamas atsisveikinimo banke
tas rugpiūčio 28 d.. 6 v. vak. 
Columbia salėje, 48 ir Paulina. 
Malonėkite biletus įsigyti iš 
anksto. Galima gauti pas šv. 
Vardo D-jos narius, taipgi pas 
kun. J. Orinį. Maldnėkite atsi
lankyti į kun. J. Griniaus išlei
stuves ir kun. L. Petkaus pri
imtuves. Kun. L. Petkus yra 
kilęs iš šv. Kryžiaus parapijos. 
Jo tėveliai Petkai čia gyvena 
ilgus metus. Tėvas Petkus bu
vo vienas iš parapijos pirmųjų 
organizatorių.

X Asta ir Vadovas KleizosI »susilaukė pirmgimio sūnaus, 
kuriam davė Vido Lino vardą, j

X Antanina Juškienė, pla
čiai žinoma visuomeninės vei
kėja ir stambi gerų darbų rė
mėja, yra išvykus atostogų į 
savo vasarnamį Custer, Mich., 
kur praleis visą šį mėnesį.

X Ona Sutkienė, stambi ge
rų darbų rėmėja, turi svečių 
— yra atvažiavęs sūnus Anta
nas su šeima. Jis turi real esta- 
te įstaigą.

X Budriko radijo programa
transliuojama sekmadieniais 
nuo 2:15 iki 3 v. p. p. Galima 
girdėti gražių lietuviškų dai
nų ir muzikos. Naujų mįslių 
konkursas prasidės už 2 savai
čių.I *

X Chicagos L. S. K. “Tau
ras” nuo rugpiūčio 1 d. futbolo 
rungtynes ir treniruotes pra
ves Marąuette Parko didžiojoj 
aikštėj, prie 69 W. Califomia. 
Persirengimo patalpa ant 2656 
W. 69 St.

X Sofija Barčus, per savo 
dukrą Aldoną Barcus-Daukus, 
jau trečią kartą paaukojo $25 
Amerikos Lietusių Vaiko Ug
dymo Draugijos, Ine., vaikų 
namų statybai. Valdyba ir su
interesuoti tais namais lietu
viai minėtoms kultūrininkėms 
nuoširdžiai dėkoja.

X Seselė Marija Paschal-Jo- 
caitė, pranciškietė, švenčia sa
vo 25 m. vienuolyno gyvenimo 
sukaktį. Ji yra dukra plačiai 
žinomos veikėjos Stanislavos 
Jocienės. Ta proga šv. Pran
ciškaus vienuolyno rėmėjų 2 
sk. rengia seselei Marijai Pa
sekai pagerbtuves rugpiūčio 
11 d. 5 v. v. Vyčių svetainėje, 
2453 W. 47th St. Kviečiame 
atsilankyti ir pagerbti seselę 
M. Paschai sidabrinio jubilė- 
jaus proga. 2 sk. pirmininkė ir 
seselės Paschalos teta Ona Za- 
landauskienė yra parengimo 
pirmininkė ir kviečia gausiai 
atsilankyti.

X Jūrų skautų vasaros sto
vykla parsideda rugpiūčio 6 d. 
Basčio Lakeside Resort vasar
vietėje, Pewaukee, Wisc., prie 
gražaus Pewaukee ežero, ir tę
sis iki rugp. 27 d. Stovyklos 
vadovybę sudaro: j. ps. E. Ši
maitis — viršinin., v. vi. M. 
Maksvytis — komendantas, ir 
j. ps. kun. Jį Raibužis, SJ, — 
kapelionas. Susirgimo ir sužei
dimo atveju tunto vadovybė iš 
rūpino draudimą. Stovykla bus 
vedama vadovaujantis jūrų 
skautų tradicijomis, ir ypatin
gas dėmesys bus kreipiamas į 
stovyklautojų saugumą ir skau 
tiškai - lietuviškos nuotaikos 
palaikymą. Mieli tėveliai pra
šomi neatsisakyti leisti savo 
jaunimą stovyklon ir nepamirš 
ti pasirašyti registracijos lape. 
Registracijos lapus su mokes
čiu perduoti stovy k. komendan 
tui tiesiogiai adresu: M. Maks
vytis, 4525 S. Fairfield Avė., 
Chicago 32, UI. Tel. CL 4-2665. 
Visais stovyklos reikalais ga
lima kreiptis ir į atov. viršinin
ką E. Šimaitį, 6841 S. Oakley 
Avė., Tel. GR 6-3465. I

Išvykstama rugpiūčio 6 d., 
šeštadienį, 9 v. r. nuo Jaunimo 
Centro.

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

kilkite dietų Draugi
1 t

Aktorė Jayne Mansfield džiaugiasi naujagimiu, 5 svarų berniuku 
Santa Monica, Calif., ligoninėje. Aktorė taip juo patenkinta, kad 
sakosi galėtų turėti dar 500 vaikų. (UPI)

CHICAGOS ŽINIOS
MERGYTES ŽUDIKAS 

PRISIPAŽINO

Trylikos metų berniukas Ha-| 
rold Dalibozak prisipąžino 
Wheelinge nužudęs 5 metų 
mergytę Betsy Benham. Trum
pam laikui jisai buvo pabėgęs 
iš to miestelio kalėjimo ir pa
pildė žmogžudystę. Klausinėja
mas, kodėl tai padarė, pasako
jo — mergytė mėčiusi į jį obuo 
bais ir vadinusi jį įvairiais ne- 
tinkamaią vardais. Iš kalėjimo 
jis buvo pabėgęs nužudymo die 
ną 5 vai. 10 min. ir vėl buvo 
sugautas 7 vai. 35 min. Jis su 
tėvu ir pamote prieš 5-rius 
metus atsikėlė į Chicagą iš va
karų Berlyno. Šią vasarą, lie
pos 24 d., pabėgo iš namų, pa
vogė dviratį ir pasuko į Chica
gos šiaurvakarių miškus. Nak
timis miegodavo kur nors au
tomobiliuose. Policija jį areš
tavo penktadienį, kada jis iš 
paliktų darbininko drabužių au 
tomobily pavogė $82. Jis pasa
kojo: pabėgęs iš kalėjimo pra
dėjęs žaisti su vaikais. Jie pa
prašė įkopti į obelį ir papurty
ti obuolių. Jis tai padaręs. Pa
skiau jis pasitraukęs. Jį pase
kusi ta mergytė, mėtydama į 
jį obuoliais. Jis ją apmušęs. 'Ji 
pradėjusi verkti. Jis bandęs 
užspausti jos burną, bet ji vis- 
tiek verkusi. Tada jos drabu
žiais j r rankomis ją uždusinęs.

GRIEŽTI ĮSAKYMAI 
HELIKOPTERIAMSs

Federalinė Aviacijos Agen
tūra, po sunkios helikopterio 
nelaimės) kurioje Chicagoje 
žuvo 13 žmonių, išleido įsaky
mą, kuriuo reikalaujama: 1. 
Išimti iš apyvartos helikopte
rio sparnus, kurie skridimui 
jau buvo naudoti daugiau kaip 
1,400 valandų. 2. Tie sparnai, 
kuriais jau skrista daugiau 
kaip 1,000, turi būti kasdien 
peršviečiami rentgeno spindu
liais, ieškant, ar nėra įtrūki
mų. 3. Taipgi turi būti rentge
no spinduliais pėršviečiami he
likopterio sparnai, jei jie buvo 
taisyti arba jeigu jais buvo kel 
ta labai sunki našta. 4. Jeigu 
randama įskilimų, sparnai turi 
būti pakeisti, ir tik tada heli
kopteris gali skristi.

DAR DU SUSIRGO POLIJU 
«Chicagoje naujai poliju su

sirgo 9 mėn, berniukas, gyve
nąs 100 South Central Park 
avė., ir 5 metų berniukas, gy
venąs 3100 Walnut st. Nei vie
nas iš jų dviejų nebuvo* skie
pytas.

Iš viso šiemet Chicagoje įre
gistruota 16 susirgimų poliju. 
Vienas iš jų mirė.

X Reikalinga geros valios vidu
tinio amž. vedusių pora gyventi 
kartu su vyresnio amž. pora pato
giame, erdviame bute, gražus mle- 1 
gamasis. Gėras rajonas, prie gero 
susisiekimo. Nuomos nereikės mo
kėti, tik Rnžiflrėti, sutvarkyt! bu
tą. Informacijai skambinti — | 
AUslin 7-6530. Prašome palaukti > 
prie tel. kol atsilieps, (pr.)

PLAUKĖJAI PER EŽERĄ

Iš 7, plaukusių iš Chicagos į 
Michigan City, jau nakčia į 
trečiadienį du atsisakė toliau 
beplaukti. Pirmoji iš tų rung
tynių pasitraukė moteris Mari- 
lyn Smith, 24 m., buvusi van
dens baleto mokytoja, meninin 
kė. Ji pasitraukė trečiadienį 9 
•vai. vakare, naplaukusi apie 20 
mylių. Praslinkus 25 minu
tėms* atsisakė toliau beplaukti 
ir kolegijos studentas John 
Pontrelli, 20 m. amžiaus. Plau 
kime pirmavo Elmer Korbai, 
30 m. amžiaus metalo fabriko 
darbininkas, buvęs vengrų ilgų 
distancijų plaukikas. Pirmas, 
kuris iš Chicagos nuplauks iki 
Michigan City, gaus iš automo 
bilių prekybininko Jim Moran 
po $100 už nuplauktą mylią, iš 
viso $3,675. Laimėtojas taipgi 
sudarytų du rekordu: pirmas 
perplauktų Michigan ežerą ir 
laimėtų ilgiausio pasauly plau
kimo rekordą atvirame vande-» 
nyje. • \

Trečias iškrito Iš plaukikų 
tarpo Frank Karlo. Jis išlipo 
iš vandens 11 y. 30 min., plau
kęs iš viso 15 v. 30 min. Plau
kikams labai trukdė nakties 
metu ir vėliau buvusi audra su 
perkūnija, kad tarpais net 
juos lydėjęs laivas per radiją 
negalėjo pranešinėti plaukikų 
pozicijos. , .

Po 26 valandų beliko tik vie
nas plaukėjas — M. Mogk; nu
plaukęs 23 mylias ir jis kapituliavo. , '

ROOSEVELTIENE UŽ 
KENNEDY

Į Chicagą Atvykusi Eleonora 
Rooševelt korespondentams pa 
reiškė, kad ji 100 procentų už 
Kennedy išrinkimą į preziden
tus. Ji tik tikisi, kad Adląi Ste 
vensonas tokiu atveju bus pa
skirtas Valstybės Sekretoriu
mi.

BILIJONAS DOLERIŲ 
CHICAGOS KELIAMS 

Bilijono dolerių ekspresiniai 
keliai planuojami Chicagoje 
išvesti be tų, kurie jau dabar 
daromi ir kurių vertė siekia 
apie bilijoną dolerių. Nauji 
planavimai bus vykdomi papra
šius federalinėms, Illinois, 
Cook apskrities ir pačios Chi
cagos įstaigoms. Tie keliai bus 
tiesiami pramatant, kad iki 
1980 metų mašinų judėjimas 
Chicagoje padvigubės.
UŽDRAUDĖ TYRIMUS SU 

ŠUNIMIS
Medicinos eksperimentams pa 

naudoti šunis uždrausta Cook 
Apskrities ligoninėje. Uždrau
dimas išplaukė iŠ Apskrities 
Tarybos pirmin. Dan Ryan. 
Mokslininkai reiškia protestą 
prieš tokį jų tyrinėjimų apsun
kinimą. Michael Recse ligoni
nės širdies indų specialistas dr. 
Louis N. Katz, protestuodamas 
prieš tokį potvarkį, priminė, 
kad su šunimis darant tyrimus 
yra pavykę surasti insuliną ir 
ištobulinti vaikų širdžių opera
cijas, daug kartų išgelbėjusias 
jų gyvastis.

PARYŽIUS - NAUJASIS PRANCŪZIJOS Seno ginčo laukuose 
ŽIBALO CENTRAS (Atkelta Iš 3 psl.)

Fantazija ir tikrovė žibalo pramonėje. Milžiniški 
pasikeitimai Prancūzijos energijos ūkyje

* Savo laiku, ne vien tik Pary
žiaus scenose turėjo didelį pasise
kimą rašytojo Jean Giraudoux ko 
mediją “La folle de Chaillot” 
(Chaillot’o pakvaišusi), kurioje 

meistriŲtai pasakojama apie tai, 
kaip Prancūzijos žavėtina sostinė 
beveik ko nesužlūgo, nes, esą, 
miesto ribose buvo rasti žibalo 
klodai. Ir tik "Chaillot pakvaišu- 
8ioa” išmintis šiaip taip išgelbėjo 
tą pasaulio kultūros centrą nuo 
pražūties.

Niekas tur būt nebūtų tiek nūs 
tebęs kiek pats, jau miręs, rašy
tojas, kai gautų patirti, jog jo 
fantazija šiandien yra tapusi tik
rovė. Paryžius, kaip tai parodo 
naujusi gręžimai, yra tikras žiba
lo klodų kraštas. Užtat, dabar, 
Paryžius galįs tapti ne vien tik 
Prancūzijos, bet ir viso Europos 
kontinento svarbiausiu žibalo ga
mybos centru. Neseniai net vie
nas žibalo gręžimų specialistas, 
nors ir juokais, pasakė: “esmėje 
mes galėtumėme Palace de Con
corde, vieton, obelisko pastatyti ži 
balinio gręžimo bokštą, nes žiba
lą tikriausiai rastumėme ir pa
čiame Paryžiaus centre.”

Žinoma, tikrovėje toks pavojus 
nčgręsia nė vienam Paryžiaus is
toriniam monumentui, tačiau sos
tinės apylinkėse vis tankėja žil 
balinio gręžimo bokštų miškas ir 
Paryžiaus apylinkėse vis daugiau 
ir daugiau išgaunama į žemės pa
virtų to “skystojo aukso”.

Paryžiaus “avansavimas į žiba
lo kraštą prasidėjo nuo 1952 me
tų, kai Prancūzijos vyriausybė 
įvairioms žibalo bendrovėms davė 
visą virtinę gręžimo koncesijų, 
kaip tik gręžimams Paryžiaus apy 
linkėję. Vienok pirmieji gręžimai 
.nedavė laukiamų rezultatų iki 
,1958 m. vasario mėn.
. Savaime suprantama, kad to “ži 
balinio svaigulio” aplink Paryžių 
surastieji klodai negali būti lygi
nami su Sacharos žibalo tūriais. 
Juk Alžirijoje, o ypač Libijoje 
geologų atrastieji žibalo klodai 
yra bene didžiausi pasaulyje ir ga
li būti lyginami tik su Artimųjų 
Rytų žibalo klodais. Tuo tarpu 
Prancūzijoje, o ypač Paryžiaus 
baseine rastosios skysto kuro at
sargos, geriausių atveju, galės pa
dengti tik mažą pačios Prancūzi
jos pareikalavimo dalį.

I 1959 m. Prancūzijos žibalo refi- 
nerijų maksimalinis perdirbimo 
pajėgumas siekė 38 milijonų tonų, 
bet faktiškai buvo perdirbtą 31 
milijonas tonų žibalo žaliavos į 28 
milijonus tonų rafinuotų gaminių 
Iš to virš 20 buvo sunaudota pa
čioje Prancūzijoje. Beveik 90 % 
žibalo žaliavos buvo importuota, 
tame skaičiuje kokie 4 milijonai 
tonų buvo atgabenta iš Afrikos, 
pirmon eilėn iš Sacharo* imtinių.

Tačiau jau nuo šių mėtų žibalo 
importas į Prancūziją pagrindinai 
pasikeis, nes jau baigiamas sta
tyti Sacharos “pipe-line". Mano
ma, kad šiemet 9-10 milijonų to
nų Sacharos žibalo bus pristatyta 
į Metropoliją ir tuo pačiu būsiąs 
padengtas 56 viso pareikalavimo.

MAŠINA ĮVAŽIAVO I 
VAIKUS

Dvi 13 ir 14 metų mergytės 
sužeistos mirtinai, penki kiti 
vaikai sužeisti lengviau, kai 
automobilis ties 81 gatve ir 
Damen, Chicagoje, netekęs kon 
trolės, užšoko arit šaligatvio ir 
pataikė į vaikus, laukusius au
tobuso važiuoti prie ežero. Už
muštųjų mergaičių vardai Glo- 
ria Hinch ir Nancy Ziemetz. 
Mašiną vairavo Serafin Netto, 
50 m., kepėjas. Nugabentas į} 
Šv. Kryžiaus ligoninę. Rastas 
turįs aukštą kraujo spaudimą 
ir nesveiką širdį; galbūt jį bu
vo ištikęs lengvas širdies smū
gis.

AREŠTAVO DEL CIGARE
TĖS

Chicagoje areštuotas Dan 
Thompson, 42 m. amžiaus, už 
tai, kad ties 63 gatve ir Lang- 
ley įkopęs į autobusą, kur bu
vo uždrausta rūkyti, ėmė pūs
ti cigaretės dūmus, varginda
mas keleivius. Paleistas už $25 
užstatą iki teismo.
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KHV PREKYRDUMKAM, JleAka.i 
gyvenimo draiųjA*. nuo S0 Iki S7 
metų. iAlSkua alųatl tik «u fotogra
fija, Paslaptie garantuota. DRAU
GAS. Adv. MII, 4M» W. S4rd St., 
Chicago 20, III,
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Tuo tarpu pačios Metropolijos ži
balu šaltiniai savo pristatymą pa
didins tik kokių 1 milijonu tonų. 
t.y. nuo P/2 pakala iki 2'/>m.t.

Kitas klausimas tai dideliausios 
pasikeitimų galimybės Paryžiaus 
rajono pramonėje. Paryžius šian
dien yra vienintelė sostinė, kuri 
gali tą Bkystą kurą su labai ma
žomis transporto išlaidomis paim- 

’ ti tiesiai iš gamintojo. Iki šiol Pa
ryžiaus žibalas baržomis Senos 

I upe gabenamas į didžiules refine- 
rijas, esančias netoli Rouen. Vie- 

| nok, jei tų žibalo klodų eksp'lota- 
cija didės, tai naujos refmerijos 
turės atsirasti ir prie pat Pary
žiaus. Savo ruožtu žibalo pramo
nės plėtimasis artimiausioje Pary
žiaus apylinkėje rišasi su senai 
jau pribrendusia Paryžiaus miesto 
zonos įmonių decentralizacija, pir 

I mon eilėn nuolat augančių petro- 
chemijos fabrikų, kurių didesni su 
srtelkimai numatoma koncentruoti 
kaip tik arčiau naujų energijos 
šaltinių. Greta to, tikrai ne ma
žesnės svarbos tarptautinėje rin
koje, turi Prancūzijos pasikeitusi 
padėtis žibalo paskirstyme. Pran
cūzijos ‘‘valstybininkų’’ sena sva- 

I jone nesenai realizavosi įsteigiant 
[ "Union Generale dės Petroles”. 
kontroliuojamą valstybės ir kuri 
tarptautiniams trustams iki šiol 
toje srityje esantiems padėties 
viešpačiams darysianti konkuren
ciją, nes didžiausioji dalis žibalo, 
išgaunamo Sacharoje bei kitose 
“Franco Zonos” vietose, bus da
bar perdirbama refinuojama ir 
paskirstoma valstybinėse įmonėse.

Greta to, Prancūzijos “priklau
somybė” nuo didelių trestų dar 
rįšasi ir su tuo, kad Sacharos 
žibalas ateityje galėsiąs padengti 
Prancūzijos pareikalavimą tik kie
kybės, bet ne kokybės atžvilgių, 
nes lengvų aliejų, ypač tinkamų 
motorams varyti, tačiau visas 
Prancūzijos pareikalavimas sun
kiųjų aliejų turės būti ir toliau 
padengtas iš importo, kas savai
me verčia abi “puses” glaudžiai 
bendradarbiauti.

Malonus pasikalbėjimas
Vyras grįžta girtas, ir prasi

deda barnis. Vyras įpykęs ir 
sako: f

— Tu biauriausia moteriškė, 
kokią tik man teko matyti!

— O tu girčiausias, kokį tik 
aš esu mačiusi.

— Žinau, bet rytoj rytą aš 
jau nebebūsiu girtas.

— Pažymėtina, kad dirban
čiųjų moterų skaičius JAV-bė- 
se vis auga. 1870 metais dir
bančių moterų buvo 27 pro
centai. gi 1959 metais jų skai
čius pakilo iki 37 procentų.

— Dirbančiųjų vyrų darbo 
vidurkis JAV-bėse nuo 1900 m. 
iš 32 metų padidėjo iki 42 me
tų 1955 metais.

VYTAUTO ALANTO

įdomiausias romanas

TARP DVIEJŲ 
GYVENIMŲ

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

462 psl. Kaina $4.50 dol.
Išleido Liet. Knygos Klubas.

Gaunama DRAUGE 
4545 W. 68rd St., Chicago 29, 1)1.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje

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

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

J?

Taip dalykams stovint, bili
jonas žmonių, gyvenančių bol
ševikų valdomuose kraštuose, 
turi galvoti apie išsUaisvinimą 
iš tos negirdėtos istorijoje ver
gijos. Bet šiandieninis Sovietų 
Sąjungos valdytojas laiko bol
ševikinę santvarką pažangos 
akstinu žmonijai ir laukia bol
ševizmų įsigalėjimo visame pa
saulyje. Jis taip pasitiki Sovie
tų sistemos pranašumu, kad 
yra metęs laisvajam pasauliui 
lenktyniavimo iššūkį. Tai sukė
lė laisvajame pasaulyje nema
žai ginčų dėl kraštutiniu kolek
tyvizmu paremtos Sovietų sis
temos tariamų pirmenybių.

Kai mes žinome, kas yra bol
ševizmas ir kaip jia praplito, 
mes jį laikome tamsios reakci
jos padaru, siekiančiu pasukti 
istorijos ratą keliais šimtme
čiais 3tgal. Bet mums lietu- < 
viams individualizmo ir kolek- , 
tyvizrno derinimo klausimas ky
la taip pat ryšium su mūsų 
lietuviškomis * problemomis — 
Lietuvos laisvinimu ir lietuvy
bės išeivijoje išlaikymu. 6. m. 
“Dirvos” 69 nr. ir “Draugo” 
170 nr. yra pasirodę du prie
šingi vienas antram pasisaky
mai dėl individo ir organizacijos 
reikšmėes, sakytas problemas 
sprendžiant. Dėlto bus ne pro 
šalį kiek arčiau su individualiz
mo ir kolektyvizmo pradmeni
mis ir jų vaidmeniu visuomenės 
gyvenime susipažinti. (B. D.)
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Kam prisieina parašyti ar pasa
kyti vieną kitą sakinį angliškai, 
tas labai vertingą pagalbą raa

i Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME 
ŽODYNE

Sis žodynas yra vertingas tuo, 
kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems šo- 
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. 

Lithuanian-English 
Dictionary

n laida 1960 m. Išleido Liet. 
Knygos klubas. XV 586 pel. Kie- y 
tai įrištas. Kainuoja 7 dol

Užsakymus su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
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Kokie yra siinkOs — pavojingi 
darbai, prie kurty leidžiama samdy
ti tik turinčius 1S metų amžlauaT 
Ir daugiau žinių suinteresuotieji as
menys galt rasti knygellj —

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruoAO Pr. iulaa

I
Knyg>'IČJ Mausimų Ir atsakymų 

forma yra Išaiškint! veikiantieji 
JAV-hAne federallnial darbo samdo* 
įstatymai. Knygeles kaina 40 centų.

Pinigu* *u užsakymai* siųsti: 
"DRAUGAM", IMS Weet Mrd Str.,

Chicago 30, pi.


