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Belgija keisianti pozicija Atlanto sąjungos atžvilgiu
Maskva negali užmiršti U-2 

lėktuvo incidento

Maskva šaukia: 
Paryžius talkininkauja

Vokiškiems milita- 
ristams

Rudenko - vyriausias prokuroras Į maskva. _ .Trav(Ja.. s. m.
MASKVA. — Š. m. rugpiū- Po ilgų atidėliojimų, Maskva rugpjūčio 1 d. rašo, kad Pary

čio 17 d. įvyks U-2 lėktuvo la- davė leidimą Powers tėvams žiuje įvykę pasikalbėjimai savo 
kūno Powers teismas. Šioje by- ir jo žmonai dalyvauti teisme programoje turėję tikslą pas-

Macmillanas atvyko 
į Vakarų Vokietiją

loję, kaip praneša Maskva, vy- proceso metu. 
r’ausiu kaltintoju būsiąs Ru-! 
denko, nuo 1953 m. Sovietų Są
jungos vyriausias valstybės pro 
kuroras. Šį 53 m. amžiaus tei
sininką Sov. Sąjunga iki šiol BONNA. — Vakarų Vokie- 
rezervuodavo tik ypatingoms tijos kancleris Adenaueris pa- 
byloms, turinčioms politinį at- kvietė Britanijos ministerį pir- 
spalvį. 1946 m. Rudenko, Niūra, mininką Macmillaną atvykti pa- 
bergo teismo proceso metu, bu- sikalbėjimams į Bonną ir jis 
vo vyriausias sovietinis kaltin- vakar atvyko į Bonną. 
tojas. Taipgi jis buvo vyriau- Anglijos politiniuose sluogs
sias kaltintojas byloje prieš niuose į šį Adenauerio pakvie- 
“liaudies priešus” — Berijos t’mą žiūrima palankiai. Šių pa- pasekėjus

tiprinti šaltąjį karą. Girdi, Pran 
cūzija padedanti vakarų Vokie
tijai atstatyti jos agresyvųjį 
miltarizmą.

Savaime aišku, Maskva neno
ri vieningos Europos ir už tai 
ji Paryžių vadina vokiškojo m-i 
litarizmo talkininke. JAV ambasadorius Henry Cabot 

Lodge labai susirūpinęs JT Saugu
mo tarybos posėdyje, kuriame nu
balsuota pasiųsti JT karinius da
linius, į Kongo atsiskyrusią Ka- 
tangos provinciją. Lodge įsitiki
nęs, kad laikas belgų karius iš
vežti iš Katangos. (UPI) J

Rytų Europos vadų
pasikalbėjimus su
Nikita Chruščevu

BUKAREŠTAS, Rumunija. 
— Rytų Europos vadai vėl ban
do įtikinti sovietų diktatorių 
Nikitą Chruščevą, kad duotų 
jiems ųaujesnius sviedinius. Tai 
žodis iš diplomatinių šaltinių 
Bukarešte.

— Mums reikia tų sv’edinfų 
akivaizdoje JAV dažnesnių skri
dimų, — teigia satelitų vadai.

— Ar irgi dėl to esu susirū
pinęs, — atsakė Chruščevas.

Belgija išleido 60 milijonų dolerių 

Kaminos bazei Katangoje
Belgija sumažins savo pagalbą Natui

Komunistų partija 
stiprina kolektyvizaciją 

Bulgarijoje
..... . ,. . SOFIJA, Bulgarija. — Ko-sikalbejimų pagrindine tema.y- profesinių sąjungų laik

Iš to, kad Rudenko paskir- ia P’audesms ekonomimai-uki- raštia »Trud» spausdina pul
tas valst. kaltintoju Powers by- nia arp ® Europos valstybių, garijos komunjstų partijos sėk
loje, reikia susidaryti išvadą, Jpri ausanc,lĮ bendrajai Euro- retoriaus Todoro givkovo kal- 
jog Sov. Sąjunga pajungs Po- poa r’n a1’ ,r Britanijos bend- j kurioj-e jis perspėja, jog 
wers bylą propagandiniam ka- Id ar lavimas- bus imamasi priemonių prieš
rui prieš JAV-bes. Šios propa- v . . .f f . tuos, kurie trukdo žemės ūkio
gandos tikslas — daryti visa, | komunistai reikalauja, kolektyvizaciją. Jis kaltina vi-
kad pasaulio viešoji nuomonė 
susidarytų įspūdį, jog JAV yra 
didžioji kaltininkė bei karo kurs 
tytoją.

Sovietai bandė 
sviedinius

Kai jie numušė JAV lėktuvą

sus žemės ūkio darbuotojus 
priešvalstybinėmis ir prieškolek 
tyvinėmis tendencijomis.

Nikita nori vadovauti 
sovietų delegacijai 
Jungtinėse Tautose

MASKVA. — Sovietų dikta-

Perversmas Laoee — Strėlė ro
do Vientiane, Laos sostinę, kur 
sukilę kariai paveržė valdžią iš 
premjero Tiao Somsanith. Suki
lėliai areštavo premjerą ir minis- 
terių kabineto narius, parakus 
Savang Vathana paskyrė Somsa- 
nith premjeru gegužės 31 dieną. 
Sukilėliai Laosą paskelbė neutra
lia Azijos valstybe. (UPI)

kad ūkininkai dirbtų 
ir naktį

BERLYNAS. — Jau kelios 
savaitės, kai rytų Vokietijos i 
gyventojai negauna nei vaisių, i 
nei daržovių tiek, kiek buvo 
numatyta. Trūksta darbininkų 1 
ir transporto priemonių.

Visuose rytų Vokietijos miestuose kas dieną stovi i'.gds ei- korius Nikita Chruščevas antra 
lės laukiančiųjų vaisių ir dar- ^'eni pareiškė, jog būtų dide- 
žovių. įmonės viešai reiškia sa- garbė vadovauti rusų dele- 
vo nepasitenkinimą. Komunisti- £ac’Jai Jungtinių Tautų asamb-

VARŠUVA. — Rusijos po
vandeniniai laivai bandė svie
dinius Berento jūroje liepos 1 
dieną, kai JAV RB-47 pasirodė ; nė vyriausybė rytų Berlyno mo
virš galvos. JAV lėktuvas bu- toris ragina šešių dienų talkon, 
vęs pasiųstas specialiai apsi- padėti ūkininkams nuimti dar- 
žvalgyti bandymo apylinkėje, žovių derlių, 
ir sovietų sprausminiai lėktų- Komunistų partijos laikraštis 
vai jį numušė.

.BRIUSELIS, Belgija. — Bel
gų vyriausybė vakar pradėjo 
peržiūrėti savo santykius su 
vakariečiais sąjungininkais, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
ryba įsakė Belgijos kariniams 
daliniams tuojau išeiti iš Kongo 
Katangos provincijos. Vyriau
sybės pareigūnai susirūpinę, nes 
tik Italija ir Prancūzija iš ke
turių šiaurės Atlanto organiza
cijos (Nato) narių Saugumo 
taryboje New Yorke užvakar 
nebalsavo.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Britanija balsavo už re
zoliuciją su Sovietų Sąjunga, 
Lenkija, Tunisija, Ceilonu, Eu- 
cuadoru, Argentina ir tautinę 
Kinija.

Iššovė Atlas
CAPE CANAVERAL, Fla.

— JAV aviacija antradienį iš
šovė tarpkontinentinį balistinį 
sviedinį už 7,000 mylių taikinį
— tai antras toliausias iššovi- 
mas virš Atlanto.

Atlas pasiekė taikinį pietų 
Atlante.

Pirmas Atlas skrido 9,000 my 
lių praėjusio gegužės 20 d. į 
Indijos - vandenyną.

JT komisija susitiks
sekantį antradienį

NEW YORKAS. — Jungtinės 
Tautos užvakar pranešė, kad

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Parašiutininkai sukilėliai
užėmė Laos sostinę Vientiane 
ir nuvertė vyriausybę. Sukilėliai1 
nori pašalinti visus užsieniečius 
kareivius ir bazes iš Laoso te
ritorijos. Karališkoji kariuome
nė žygiuoja laisvinti Laoso sostinės.

— Buvęs prezidentas Truma- 
nas pažadėjo paramą rinkimi-1 
nėję kampanijoje šen. Kennedy 
ir šen. Johnsonui.

— Konge afrikiečiai nužudė 
penkis Tunisijos karius, tar
naujančius Jungtinių Tautų ka
riuomenėje, įsivėlus jiems į genčių kovą.

— JAV vakar atidėjo palei
dimą 100 pėdų baliono — su
sisiekimo satelito — į drbitą, 
nes atsirado techninių trūkumų.

— Prezidentas Osvaldo Dor- 
tico vakar užtikrino Kubos žmo 
nes, kad Fidel Castro režimas 
“gerbs visų religijų kultus”, ne
paisant “provokacijų”.

— Perspėjo Fidel Castro re
žimą. Evelio Diaz, Havanos ar
kivyskupas koadjutorius, Kubo
je, atsilankęs prezidentūroje, 
vakar perspėjo Fidel Castro re
žimą, kad nebūtų trukdoma ka
talikams atlikti savo pareigų ir 
dalyvauti bažnytinėse apeigose.

— Sovietų Sąjungos vyriau
sybė vakar įsakė iš Rusijos iš
vykti pulkininkui Edwin M. Ker 
tonui, JAV ambasados aviaci
jos attache ir perspėjo jo pa
galbininką kapt. Irving T. Mac 
Donaldą už fotografavimą kari
nių įrengimų.
16 dieną apsvarstyti būdus su
laikyti komunizmo įtaką vaka- 
rinisme pusrutulyje. Į konferen 
ciją vyks ne tik valstybės sek
retorius Herteris, bet ir jo pa- 
gelbininkas Bohlen, buvęs JAV 
ambasadorius Maskvoje.

Premjeras Gastan Eyskens 82 valstybių nusiginklavimo ko- 
spaudos konferencijoje aiškiai misija susirinks sekantį antra- 
pasakė, jog Belgijai teks per- dienį. Komitetas sukviestas pra 
žiūrėti savo poziciją Šiaurės §ant generaliniam sekretoriui 
Atlanto organizacijos (Nato) Dagui Hammarskjoldui. Komi- 
atžvilgiu. i sija susirenka, nors priešinasi

Belgija sumažins savo pagal- Sovietų Sąjunga, kuri reika-
bą Natui, norėdama sutaupyti lauja ,kad nusiginklavimą svare 
mažiausia 20 milijonų dolerių tyti valstybės galvos JT gene- 
1961 metais. ralinėje asamblėjoje, kuri bus

Eyskens pareiškė, kad Belgi
ja išleido 60 milijonų dolerių 
Kaminos bazei Konge Katangos 
provincijoje, neg ji buvo labai 
reikalinga vakariečių gynybai.

pradėta rugsėjo 20 dieną. Ko
misija buvo sudaryta 1959 metų 
asamblėjos.

— Belgų korespondentas iš 
Leopoidvillės, Konge, pranešė,

Kaminos bazė taipgi buvo rei-1 kad kongiečių premjeras Lu- 
kalinga belgų kariniams dali- mumba esąs sunkiai sužeistas 
niams Ruandoje, — pasakė jis.1 afrikiečio.

I* Rumunijos gyvenimo

Vedama didelė akcija prieš 

šunis ir radiją
Tikrinami olimpiados dalyviai

BUKAREŠTAS, Rumunija. ’ su Rumunijos sporto federaci-

lėjoje nusiginklavimo klausi
mais.

Jis mano, kad valstybių vy-i 
riausybių galvos turėtų sueiti 
kartu, generalinei asamblėjai

į “Neues Deutschland” nusiskun- svarstant nusiginklavimo klausimą.
šio pabaigos tik 6 procentai ja- Sovietų diktatorius Chrušče- 
vų tebuvo nuimta. Reikalauja- vas ne tiek nori nusiginkluoti, 
ma, kad ūkininkas dirbtų nakti- k’ek mulkinti Jungtinių Tautų 
nėję pamainoje. Šiam tikslui nar’us
laikraštis griebėsi seno šlage-

Pasak komunistų šaltinių Var dė, 3- m- liepos mėne-
šuvoje, JAV RB-47 buvęs tarp 
30-40 mylių nuo sovietų teri
torijos vandenų.

Atsimink Nagy
BUDAPEŠTAS, Vengrija. — 

Budapešte ant rūmų pasirodė 
ženklai: “Atsimink Nagy”. Sau 
gurno policijai nepavyko susek
ti ženklų autorių. Imre Nagy 
buvo premjeras trumpai gyve- 
nasios laisvos Vengrijos laiki
nosios vyriausybės 1956 metų 
revoliucijos metu. Jis buvo 1958 
metais sušaudytas Janos Kadar 
komunistinio režimo, kad gynė 
vengrų laisvę.

rio: “Naktis nėra skirta tik 
miegui”. • Sporto olimpiada Romoje 

pradedamae rugpiūčio 25 dieną.

Kaip Sovietų Sąjunga

išnaudoja savo satelitus
CAMBRIDGE, Mass. — Maskva pasinaudodama savo 

diktatūriška padėtimi satelitinių kraštų tarpe, diriguoja visai 
satelitinių kraštų užsienio prekybai.

Amerikos Harvardo universi- ■■ ■■

— Piliečiai, kurie gauna oficia- 
lų leidimą išvykti užsienin, turi 
pasirašyti sekančio turinio pa
reiškimą: “Aš, žemiau pasira
šęs, parešikiu, kad esu laimin
gai gyvenęs tarp Rumunijos pi

ja atidžiai po kelis kartus tik
rina kiekvieną kandidatą į spor 
to o’impiadą Romoje. Specialūs 
politiinai prižiūrėtojai juos ly
dės ir prižiūrės Romoj. Per pra
ėjusią sporto olimpiadą Mel-

teto žurnalo “Review of econo- žastis yra ta, kad Rusija statė

Laos karalius Savang Vathana
priešinasi armijos grupei, kuri nu-Į 
vertė premjero Tiao Somsanith 
vyriausybę. (UPI)

•— Amerikiečių valstybių or
ganizacijos (OAS) užsienių rei
kalų minstieriai susirinks į San 
Jose, Costa Ricoje, rugpiūčio

Skolos už nugaros

mies and statisties” duomeni
mis, Rusija moka per žemas kai 
nas už prekes, kurias ji paima 
iš satelitinių kraštų, gi už pre-LEOPOLDVILLE, Kongo. — kės, kurja8 ji siunčia į sateli- 

Kalbant apie Kongo krizę, dar tinius kraštus, ji plėšia per daug 
nebuvo prisiminta, kad už bė- aukštas kainas; be to, šios pre-gančių belgų nugarų paliko 
daug skolos. Pasak gerai infor
muoto banko direktoriaus Le- 
opoldvillėje, paliko keli milijo
nai dolerių.

KALENDORIUS

kės būna prastos kokybės.
Dr. H. Menderhausenas ke

turis metus stebėjo satelitinių 
kraštų prekybą su Rusija ir pa
lygino jos kainas su pasaulio 
rinkų kainomis. Jo apskaičiavi
mu. jeigu satelitiniai kraštai bū

labai aukštas kainas už savo 
eksporto prekes. Pavyzdžiui, 
1956 metais Rusija už Lenkijos 
anglis mokėjo tokią žemą kai
ną, kad visa ši prekybinė trans 
akcija vos nesužlugdė Lenkijos 
ekonomijos, (šiuo reikalu tarp 
Lenkijos ir Rusijos vyko ilgi 
ginčai).

Taigi įdomus šios prekybos 
aspektas yra tas, kad juo to
liau, juo labiau didėja sateli
tinių kraštų prekybos nuosto
liai, ir juo mažesnis kraštas,

*
Kremlius veda plačią akciją 

prieš vakarietiškus šnipus
MASKVA. — Sovietinė vyriausybė iki šiol tebenaudoja 

lėktuvų U-2 ir RB-4 incidentus antivakarietiškai nuotaikai Ru
sijoje skleisti. Laikraštis “Sovietskaja Rossija" patalpino straips
nį “Budėk”.

Straipsnis labai stipriai pri-, , .... ,mena liniją, kurios buvo laiko-| riamo vakariečių šnipinėjimo

liečiu. Man buvo sutekitos visos i bourae 14 Rumunijos sportinin 
darbo ir mokslo lengvatos. Aš I (viso jų buvo 49) atsisakė 
šiuo pareiškiu, kad į kurį kraš- grieti į Rumuniją.
tą bevažiuočiau, aš niekad ne- --------
dalyvausiu veiksmuose, priešių Dar viena nepriklauso-guose mano kraštui, taipgi nie- - - _
kad netolkininkausiu veiksmuo
se nukreiptuosea prieš Rumu
nijos žmones ir vyriausybę. Šio 
pareiškimo metu, vadovaudama 
sis savo laisva valia, aš sąmo
ningai prisiimu visą atsakomy
bę už pasėkas, kurios iškiltų 
tuo atveju, jei nesilaikyčiau duo 
to pasižadėjimo”.

Vedama didelė akcija prieš 
šunis ir radiją. Šunes gaudomi 
dėl dviejų priežasčių: pirmoji 
priežastis yra ta, kad jų kailiai

ma valstybe Afrikoj
PARYŽIUS. — Buvusi Pran

cūzijos kolonija Dahomey, š. 
m. rugpiūčio 1 d. gavo nepri
klausomybę. Ji yra tarp Togo 
ir Nigerijos. Prancūzijos prezi
dentas de Gaulle sveikinimo te
legramoje pažymėjo, kad nau
jajai valstybei Prancūzija duos 
visokeriopą pagalbą.

Maskva buvo viena iš pirmų
jų su pripažinimu ir sveikini
mais. Į kiekvieną naują Afrikos

Rugpiūčio 11 d.: šv. Zuzana; bėgyje vedę ne su Rusija, o su 
Pūtis, Parutė. Vakarais, jų piniginė apyvarta

1ų visą savo prekybą 4 metų juo didesni nuostoliai. Pvz. Bul
garija, prekiaudama au Rusija,

Rugpiūčio 12 d.: šv. Klara; 
Laimutė. šiuo metu būtų padidėjusi 12 

procentų. Rusijos užimtieji kraš 
OKAS tai iki šiol turėjo 650 mil. do

lerių nuostolio ir vis tebėra įsis- 
Oro biuras praneša: Chicago- kolinę Rusijai, nes ši tvirtina, 

je ir jos apylinkėje šiandien — kad per tą patį 4 metų laiką ji 
saulėta, apie 70 laipsnių; rytoj yra ekaportavūsi į blokinius 
— giedra, truputį pasikeis oro kraštus prekių už 800 mil. do- 
temperatūra. Ie;lų daugiau, nei kad ji iš jlį

Saulė teka 5:54, leidžias 7:59. . įsivežė. Šio skirtumo tikroji prie

neteko 24 proc. savo piniginės 
apyvartos, rytų Vokietija — 
12 proc. ir Čekoslovakija — 10 
procentų.

• JAV senatorius John J. 
Sparkman (D., Ala.) antradie
nį baigė savo vizitą Formozoje 
ir išvyko J Pilipinus ir vakar 
ten pradėjo keturių dienų ofi
cialų vizitą.

m.aai 1938-40 metais, kai Rusi
joje buvo kurstomi patriotiniai 
jauamai galimo karo atveju. 
Tar, pats laikraštis teigia, kad 
Vakarai ieško priemonių pastip
rinti savo šnipinėjimo veiklai 
Rusijoje. Rašoma: “Allan Dul- 
les siunčia savo šnipus Sovie
tų Sąjungon per turistus ir p°r 
diplomatus. Jų tarpe yra ir sa- 
bc.tuotojų”.

Laikraštis viešai kaltina Va
karų diplomatus šnipinėjimu ir 

i kviečia gyventojus stebėti jų 
kiekvieną žingsnį. Paduoda ta-

pavyzdžius, kaip fotografavi
mą geležinkelio stočių, pasta
tų ir t. t.

Kartu laikraštis įspėja sovie
tinius turistus, vykstančius už
sienin: “Sovietu turistai užsie
nyje yra išstatyti daugeliui pa
vojų. Turistams yra pastaty
tas specialios krautuvės, kurios 
turistams patinkančios prekės 
parduodamos žemesnėmis kai
nomis. Šiuo būdu norima pa
drąsinti turistus, idant šie, pa
metę rezervuotumą, imtų per 
daug šnekėti”.

reikalingi eksportui į Rusiją, o valstybę Maskva žiūri, kaip į 
antroji, pati svarbiausioji, yra būsimą savo komunistinio vel
ta, kad šunes stabdo komuniz- kimo bazę.
mo progresą: savo kandžiojimu
jie neleidžia politiniams agita
toriams pasiekti ūkininkus, gi 
savo losena jie įspėja ūkinin
kus tuo atveju, kai policija ban
do pravesti pas ūkininkus ne
tikėtą kratą.

Gi radijas pateko valdžios 
nemalonėn už tai, kad žmonės, 
nebodami įspėjimų ir didelių 
baudų, godžiai gaudo žinias iš 
užsienio. Žinios iš užsienio plin
ta kaip gaisras.

Tikrinami olimpiados daly
viai. Saugumo policija, drauge

Šia proga negalima neprisi
minti, su kokiu pasipiktinimu 
Maskva priėmė prezidento Ei- 
senhowerio pasiūlymą leisti vi
soms pasaulio okupuotoms tau
toms (jų tarpe ir Lietuvai) lais 
vu balsavimu pasirinkti valdy- 
mosi formą.

• Indijon muitininkai Calcu- 
ttoje konfiskavo kontrabandi
nio aukso už 400 tūkstančių do
lerių iš Everett Orient linijos 
laivo Rutheverett.



I

2l. DIEN^ASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1960 m. rugp. 11

Red. BALYS LUKOŠEVIČIUS, 2543 West 71 st Street, 
Chicago 29, Illinois.

IŠTIKIMYBE KRISTUI, 
IŠTIKIMYBE LIETUVAI!

SKAITYK, GALVOK IR VEIK! DĖL NAKVYNIŲ AT-KŲ 
JUBIL. KONGRESO METU

Praeitos savaitės pabaigoje 
visiems Chicagos At-kams sen

iuk kiekvienas žmogus nori 
apsirūpinti save ir savo šeimą 
medžiagiškai. Bet tai nėra ga
lutinis gyvenimo 1 ikslas kalti | draugiam3 buvo išsiuntinėti
pinigus, nes daug svarbesnis už | laiškai pasiteiraujant apie ga- 
tai yna vidinis brendimas. Ne- Į limą atvykstančiųjų apnakvy- 
galim paneigti, jog yra dvasi- i dinimą privačiuose butuose, 
nis apsnūdimas ir noras tobulė
ti. Neužmirškim jog. kai tobu
lėji esi naudingesnis artimie
siems ir bendruomenei. Tobulė
damas tampi kantresnis, na
šesnis darbais.

Už valandos jau sviedinius 
mėtome ant žalsvos Marųuette 
Beach vejos. Valandos praskri- 
jo minutėmis, odą čirškinant, 
kaulus šiltam ežero vandeny 
mirkant, ir tinklinį ant kalne
lio bežaidžiant (periodiškai svie 
dinį pagrąžinant kaimyninių 
piknikautojų salotomis). Tą 
svetingą Indianos parką paliko
me jau saulei besileidžiant.

Iškyla uždaryta pas Ches- 
dan, bekovojant su B. F. Good
rich recepto itališka pizza, ir 
nuo smėlio girgždančia gerkle 
dainuojant taip garsiai, kad net 
Baltimorėje buvo girdėtis. (Tą 
gali paliudyti Birutė ir Jonas, 
kurie iš to krašto pas mus sve
čiavosi).

Mikas Raudonodis
PAMALDOS UŽ AT-KUS
Jubilėjinių metų proga Žoli-

Humanitariniai mokslai pade
da suformuoti asmeninį žvilgs
nį į pasaulį, žmogaus ryšį su 
žmogum, kurs tampa vertybių 
sfkaJe. Matas, kuris padeda kon 
traliuoti elgseną. Tuomi neno
riu pabrėžti, jog konfliktas yra 
tarp humanitarinių ir griežtų
jų mokslų. Bet tuomi noriu 
pasakyti, jog mūsų bendruome
nei reikia abiejų, bet turi būti 
balansas tarp tų dviejų.

Pabrėžti materializmą ir lai
kyti kaip gairę gyvenimui yra 
žalingas. Galime žengti pirmyn 
skaitydami, galvodami ir dis
kutuodami, pasikeisdami min
timis su tais, kurie gali papil
dyti mūsų galvojimo lobyną ir 
kartu duodami kitam.

Šitą atsiekti nėra lengva, kai 
pašnekesys merdėja. Susitikus 
paliečiami tik lengvo turinio 
kalbos: mados, mašinos, dir
bamas darbas, kurie žmogaus 
nepraturtina, nepakelia jo dva
sios. Turi stengtis išsiliuosuoti 
iš paviršutiniškumo ir papildy
ti gyvenimą gilesniais klausi
mais. Arba darbe pagriebia su

Rengimo komitetas laukia, kad 
visi sendraugiai gausiai pasiža
dės paremti
toliau idėjos draugus šiame .7 '***“' noib.Q,o | koplyčioje rengiamos pamal

dos už mirusius bei žuvusius 
ateitininkus. Visi ateitininkai

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. VIrginia 7 2481

VĖSINTUVAI, TELEVIZIJOS
Sąžiningai ir nebragial taisau 

Už patarnavimą vietoje $3.00, už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalys

Pigios pavcikslinča lempos.
J. MIGLINAS 

2549 W. 39th St. II a. PR 3-1033

atvykstančius iš nh» į?"*’. ruW'ii™ « d.. 7 vai. 30 mm. vakare t. jėzuitų
Jaunas fotografas nori užfiksuoti VVashingtone linksmai nusitei
kusį vieeprez. Nixoną. (UPI)

reikale 
Tačiau atvykstantiems į

kongresą ren;. komitetas nore-' , , ,, .. .. . .... i (sendraugiai, studentai, moks-tų sugestiuoti pirmoje eilėje , • j ■ u-- i k- leiviai) bei jų draugaikreiptis į savo bičiulius bei pa-1 **
žįstamus gyvenančius Chica-
goje. Gali būti, kad daugelis į 
mūsų’ laiškus neatsakys lauk
dami atvykstančių pažįstamų.

Jeigu kam tikrai nebus įma
noma pačiam savo jėgomis su-

m alo-
niai kviečiami dalyvauti pamal
dose.

Sendraugių valdyba
SENDRAUGIŲ BALIUS
Tradicinis At-kų Sendraugių

sirasti, Reng. komitetas darys S-gos Chicagos skyriaus balius 
visa, kad galėtų pasitarnauti. lapkričio 26 d., Dariaus
Nakvynės užsisakyti šiuo adre-: ■dr&no posto salėje. Ateitinin- 
su: Mis. B. Beleškienė, 6921, kai ir N draugai prašomi tą dienų rezervuoti šiam baliui.

ValdybaS. Claremont Avė., Chicago 29, 
UI., arba telef. GRovehill 
6-2553.

At-kų Jub. kongresui rengti 
ūkiškasis sektorius

DRAUGOVĖ IŠKYLAUJA
Grįžtant iš Grant Parko kon

certo dar pro Chicagos namų

MAS CENTRO VALDYBOS 
ŽINIOS

— Dr. Petras Kisielius au
kavo $30 ir Lieponiai $20. Jau
nučių At-kų programos spaus
dinimui ir Jaunučių posėdžiui

Ofiso HE 4-1818, Ręski. PR 8-98OI
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ilgu*
24.54 West 7lot Street

(71-os ir Campoen Ava./ kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. ▼. 
šefttad.: 9 v. r. — iki 2 p. p 
Trečiadieniais uždarvta

Tel. Ofls. VI 2-1464. Kės. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
3259 South Halsted Street

Vai. kasdien: 3—7 p. p.: penktad 
2—4 ir 6—8: Seštad. 1—4 vai. Treč 
uždaryta.

besys pasikukčiodami lijo. 
Kažkaip pikta buvo: juk šian
dien turėjo įvykti Chicagos stu 
dentų ateitininkų draugovės iš
kyla.

, .. Su skėčiais ir sušlapusiomismužtmt ir išbėga kur nors j nuotaikomis rinkomŽ3 j t jė. 
restorano kamputį, kad tik iš zuitų kop|y{ią
spruktų iš pašnekesio. šventoriaus nuotaikos pra

Vieton bendrauti su įvairių ,ietU3 paajbaigęS, jau
luomų, profesijų žmonėmis, su
organizuoja klubus, kuriuose 
visuomet matosi tie patys as-

stogus blykčiojo žvaigždės, bet Per kongresą išlaidoms nadeng 
ankstyvą sekmadienio rytą de-1 Valdyba dėkoja.— Jaunučių programos spau

sdinuno minimaliausioms išlai- J 
doms padengti reikės $100.

— Jaunučių posėdis per kon 
gresą įvyks rugsėjo 4 d., sek
madienį 9.30 vai. ryto, Mar- 
quette Park’o bažnyčios salėje 
(6812 S. Washteniaw Avė.). 
Jaunučiams norėtume duoti už
kandą ir įteikti tautines vėlia- ‘ 
vėles, jei tam gausime $45.

— MAS Centro Valdyba busir matyti mėlyno dangaus lo
pai. Renkasi ir daugiau pažįsta .
mų, kurie nustemba, kad jau dėkinga, jei šios pastangos bus menys. Nariai priimami tokie mišiog pasibaigė (mat> buvo paremtos pinigais.„Pinigus siųs 

su kuriais būtų galima “susi- paakelbtog dvi akirtingaa va_ |ti: P. Narutis, 6441 S. Wash-
landos). Sutariame, kad iškyla I tenaw, Chicago 29, IIIkalbėti”, neprieštarautų

džiųjų" minčiai ir girtų jų šie- jvyk3. pasjviltau3ieji iavažluo_ 
bus. Narius peraukiėja taip. ja miįių į gv Bazi|ijl( Uku.
kad kalba vienodai, visuomet dej, prie Jaunimo su.
pritaria vienam pasiūlyto.™. O 3toję Sneku{taojam(,,. 
jeigu kas gali kalbėti yra su- už puavalandj,0 jvyksta 
trukdomas tų, kurie nenori/ trumpas draugovė8 susirinkl. 
klausytis. Jeigu bendruomenė mas kuriame lir(.nkami atato. 
ar klubas nori pasilikti vertin
gas turi plėsti savo galvoseną 
žiniomis, pakeisti veikimo for
mą, bandyti atrasti tai, kad 
sudomintų narius. 1

Tikslas prieš akis, tai įsigyti 
tokio intelektualinės drąsos: 
išklausyti kitus ir išdrįsti ben
drauti su kitokių pažiūrų žmo
nėmis, ir lankstumo, kuris leis- ( 
tų prisitaikinti prie nuolatiniai 
pasikeičiančio gyvenimo, šito
kio proto išlavinimas yra viso 
gyvenimo darbas.

B. Lukošiūnas

vai SAS su važiavimui: Leonas 
Radvila, Janina Radvilaitė, Da
lia Stakytė, Vitolis Budrys ir 
Auksė Liulevičiūtė. .

S d-ŽStf Č2JĘ3ST r L

Duoną ir įvairias skoninga* 
bulkuteo kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. IJtuanlca Avenue
Pristatome J vilias krautuves Ir 
restoranus, taip pat italunčta- 
me J visus artimuosius miestus

Tel. CLifMde 4-6376
‘

OOOOOOOOAOOOOOOOOOOOOOOOOO

MAS C V

S 0 P H I E BARČUS 
RADIJO VALANDA

Vlnoe programoe Ui WOPA
AM 1440 Klloeyelen FM 102-7 MC 
Rsndtnn: nuo pirmadienio Iki penk 
tadlenlo 10-11 vai ryte fleAtadlenJ Ir 
sekmadieni 8:80 Iki 9 80 vai ryte į Išmokate per 3 mčn. UŽ prekes,
Ra5t"n«:',7i°59l,^m MapiUo.^’ a^ »upirkta8 pas mus. K viliame at- 
Chicago 29 m Teief he 4-941R nilankyti. Pirmoji lieti/yiSka ben- 

neštUH daiktus į Lietuvą.

PATRIA

PALENGVINUS SIUNTIMAS

l. «. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St. FR 6 1993 

TV. RADIJAI, HI-FI, VftHINTirVAI 
ParrfavImae-talMymaa. Rėk. uždaryte

GIFT PARCEL C0.
3741 W. 26th St., Chlca|-o 23. III. 

CR 7-2126
OOOOrKJOOOOOOCIOOOOOOOOOOOOC

O V I N G M O VI NG
peritoli

A. BBNTTJLI8 atlieka įvairiuaĮ 2047 W. 67 PI, WA 5-8063 
krauatymua bei pervežimus ii 

imu ir artimų statumų.
Tel. BIdiop 7-7075

R. ŠERĖNAS perkrauato baldus 
ir kitus daiktus. Ir UI toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

BERNIUKAI PASIDARĖ 
ELEKTRONINES
x SMEGENIS

Grupė berniukų, 14—17 m. 
amžiaus, Clarendon Hills, III., 
netoli Marijonų Seminarijos 
esančiame miestelyje, pasidarė 
sau elektronines smegenis — 
tokią skaičiavimo mašiną, kuri 
keturis kartus pralenkia ko
mercinius panašius Įtaisus, kai 
nuojančius ketvirtį milijono 
dolerių. Jų darbui vadovavo 
inž. D. M. Boyd, pašvęsdamas 
dalį savo laisvalaikio. Darbas 
užsitęsė ketvertą metų.

DAUGIAU ŽŪNA NUO 
PERKŪNO KAIP NUO

VIESULŲ
Oro biuro pranešimu, JAV- 

sc daugiau mirčių būna nuo 
perkūno negu nuo viesulų ir 
uraganų. Taip praneša “Chi
cago Tribūne”. Tarp 1916 m. 
ir 1955 m. kasmet perkūnas 
nutrenkdavo vidutiniškai po 
250 žmonių ir dar maždaug 
apie 1,000 sužeisdavo.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus ligoti 
6817 South VVestern Avenue 
Tel. ofiso — REpublle 7-4900

namą — GKovehlll 3-KI3I 
Valandos: kasdien 2-7 v p. p., SeA 
tad. 1-6 vai. p. p., trečiadieniais už
daryta.

O6I tikslaus priėmimo laiko (ap- 
pointment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereiktą 
Ilgai laukt*

Rez. GI 8-0873 Re*. HE 3-1870 
t) r. Eisi n. Dr. Batukas
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

Valandos pairai susitarimą
6132 S. kedzie Avė., \VA 3-2670 

Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-0001

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vau 
Treč ir sekmad. tik susitarus 

Tel ofiso HE 4-1202, rez. PR 3-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 VVest 7Ist Street 
(71st Ir So. Campbell Avė.i

Vai.: plrmad. Ir ketvtrtad J-4 p p 
antrad tr oenktad 6-8 v v

Tikras pasitenkinimas tegims., uždaryta.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų Ilgus
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell a ve. kampas) 
Vai.: kasdien J—3 Ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais

SKELBKITE* Uit A l K 7E’

43% 0Nz SAVINOS 
iffsctivs Ją*. 1,1960

F«t ALUMINUMVVARE 
VflTH $»M.W OR MOSI 

ST. ANTHONY 
SAVINOS A LOAN A8RK. 
1447 So. 49* Csąrt, Citra, H. 

Tai. Blthop 2 1297 
HOUR8: MONOAY 9 ta ■ 

TVRSOAY, THURSOAY, FRIOAT y ■
9ATVR0AY » ta 1CU>«>9W*DNR$OAY

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokie baldai

E

ab*
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Savininkai

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 Wesl Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9-9 vai., kitomis dienomis 9-6.

ta tik iš turimos dorybės pa
jautimo. — Seneca

Atostogose iki rugpjūčio 21 d.

Liepos Ir rugp. mėnesiais sekmad. uždaryta

CRANE
SAVINOS AND 

LOAN A8SOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prea.

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

4‘/4%
NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

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

Dividendai mokami mansio Ir liepom m. I d.
aeWs‘a sefe/Cfc PIRMAD. Ir KKTV.................. 9 y. r. Iki 8 p p.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAI!................. t y. r. Iki b p_p.

sRtTAD.........• y. r. Iki U vAI. d. Trečiad. atdaryta.

DR. G. SERNER
UITUVIS AKIŲ GYDYTOJAS’ 

25 mėty patyrimas
TaU Y Ardą 7-l«29 

Pritaiko Akinio* 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir Akinių Dlrbtuv*
756 WEST 35tfc STREET 

YUandos: nuo 10 iki 1, nuo 0 fld K 
Treč. uždaryta. Penkt h- iežt 10—1

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-156 2 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien, lSskyrus trečiad. Ir SeStad.

DR. ANNA BALIUNAS
* AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLIES LIGOS
Pritaiko akinius

6322 South We«tem Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dten. uždaryta. K t. laiku susitarus

Ofiso telefonas PU 8-3229 
Ilez. telef. WAlbrook 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South I)amen Avenue
Kampas 47-tos tr Damen Avs.
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

š'-At. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Ofiso telef. I-A f ay e t te 3-6048 
Hez. WAIIir<M>k 5-3048

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

Tel. Plloapect 6-I79S 
23(N> W. ftlst st., (-hlcago, TU. 

Onkley Metlical Aria ltl<lg.
arba

434 Algona Avė., Elgln, Illinois 
Tel. OW< ns 6-0533 

Valandos pagal susitarimą

Tel. oflan HE 4-6849. rea. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
i Vai. Pirm., ketvlr,, penkt. 1-4 Ir 7-9 

Antr. 1-6. treč. Ir ieftt. pagal autart). 
•'■km uždaryta
Tel. oflao HE 4-6768; Rea. Hl 5-3226

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

2709 Weat 5Iat Street 
Valandon: pirm., antr., ketvtrt., penk 
2-9 vai. vak.; Infltad. 2-4 vai popiet 
LignniiiH priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
NervŲ-Smegeny Ilgom. Clilmrg. 

OAKLET MEDICAL BLDO.
2300 West 51st Street

Valandoa BeAtad. susitarus, skam
binti tik plrmad., antrad., ketvlr- 
tad., penktad., Ilk nuo 2—4, 6—8 
vai, Plioapert 6-1795. Kės. TRE- 
MDNT 9-5890.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir valkų ligos 
2737 VVest 71st St.

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro. 
ŠeStad. nuo 11:39— 2:30 vai. p. p 

Treč. ir kitu laiku tik susitarus. 
Tel. ofiso ir rez. \VA 5-2(117

Ofiso tel. TOwnhall 3-O9;»s 
Nainų-r<‘zi<l. tel. l,lios|H'ct 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
(JOKRA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

5002 W. I6th Si., Cicero. Illinois
Vai.: Kasdien 4-8 p. p., SeAtad. 10-2 
p. p. Treč Ir kt. laiku tik susitarus

Tel. oRmo PO 7-6000. rez. ILE 7-0199
. DR. A. 1ENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. Ir 6 Iki 8 vai. Trečiad. Ir SeSt. uždaryta

Telefonas; GRovelilll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 W. Marųuette Road

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

Tel.: REtlance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 Weat 591 h Street

Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:10 
vai. vak. SeAtad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir bulo OLymplo 2-4169
DR. P. KISIELIUS

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

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

SeAtadlenlais 12 iki 4 popiet 
Atostogose rugpiūčio 1—21 d.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 We»t 69th Street 

Spec. ORTHOI’EDlNftS LIGOM
Priešais 8v. Kryžiaus ligonine 

VAL: Plrmad., antr., ketv., penktad. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6-8 vai. y. 
Sefttad. nuo 2-4 Trečiadieniais Ir 
kitu taiku susitarus telefonu.
_____ Telef. REpublle 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt?
Tikrina akla Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus Ir r8mos 
1456 8. Califorula Avė. Y A 7-738) 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. ui- 
daryta fležtad. 10 y. r. Iki 2 p. p

DR. J. J. SIMONAITIS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 68rd St 

Ofiso tel. REJlance 5-4410 
Rez. tel. GRovehlll 6-0617

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telef. CLIffside 4-2896
Rtzid. telef. WAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
gydytojas ir chirurgas

(Bendra praktika tr specialiai 
chirurgija)

1724 VVest 47th Street
(Kamp. 47th ir S. Hermltage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 vai. Ir 6 Iki 8 y. y. 
SeAtad. nuo 2 iki 6 vai.. lAskyr. sek.

Tel. ofiso TO 3-0959 
Res. tel. GA 3-6046

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos
5002 Wcat I6( h Str.-et. Cicero, HL 

Vai.: kasdien 6-8 p. m., AeStadlen.
1- 4 p. p. Kitu laiku ir trečiad. susi 
tarus

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

Tel. PRospect 8-1223 ar 3-5577
Ofiso vai.: Pirm. 7-9 v. v., Antrad 
Treč Ir Penkt. 6-9 vai vak., AeAtad
2- 4 vaL popiet. Iri sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rea. GI 8-6198
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street 

(71at Ir So. Campbell Art.)
Vai.; pirm. antr., ketv. i tr penkt 
nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8. Treč. lt 
AeSt. uždaryta.

Ofiso telef. LAfnyette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, liaukite K Ėdale 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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BAŽNYČIOS MODERNINIMAS
M. Kltl PAVKHtS, Cuero, III.

Antrojo Vatikano Susirinku- anksti pavesti Susirinkimui mė 
mo šAukimo paskelbimas gyvais ginti suvienyti visus krikšėio- 
aidais nuaidėjo per visą katali- nis. Savo pasiuntinybei, savo 
kišką ir nekatalikišką pasau’į. veiklai sustiprinti, surasti atsa- 
Pasaulis patvino jos reikalu kymams ir pritaikymams prie 
įvairiausiais gandais ir spėji- i tų reikalavimų, kuriuos stato 
mais. “Susirinkimo šaukimo naujieji laikai, Bažnyčia pir- 
paskelbimas”, kalbėjo popiežius miau turi save, popiežiaus išsi

Jungtinių Tautų klaidžiojimas
Konge neramumams iškilus, pasaulis pirmą kartą išgirdo 

apie Moišę Combę. Ko jis siekia? Nepriklausomos Katangos.
Combė, Lundą genties vado sūnus, pasmerkė Kongo ministerf 
pirmininką, kad jis esąs atviras komunistas ir Maskvos valios 
vykdytojas. Veik ištisą mėnesį jis sugebėjo bendrauti su be - 
gaiš, kurie buvo tikraisiais krašto šeimininkais, ir neįsileisti į 
kraštą JT dalinių, esančių Konge.

Nuo liepos 14 d. Saugumo Taryboje nutarimo išguiti belgus iš Katangos, JT sekretorius Dag Hammarskjold ir jo tai- Jonas XXIII 1959 m. birželio reiškimu, “išmintingai sunioder- 
kininkas amerikietis Ralf Bunche dėjo abejotinos vertės pas- 30 d., “visur palankiai buvo su- ninti”.
tangas iš Katangos belgus išvyti ir JT karinius dalinius įves
dinti. Visa tai buvo daroma taikos vardu prisidengus. Tačiau 
ši taika visai sutampa su Maskvos “taika”. JT sekretoriaus 
pastangomis rugpjūčio 7 d. buvo sukviesta Saugumo Taryba, 
kuri kitos dienos naktį padarė nutarimą Katangop JT kariuo-

tiktas, nors netrūko prielaidų 
j ir spėliojimų, kurie neatitiko ti- (krovę”

Ar panaikins celibatą?

Suspindės visame grožy
i Tik tada, kai Bažnyčia stos 
visame savo spindesy ir grožy,
galės pasakyti atskirtiems krikš Ir tikrai, skaitant spaudos xsrt„ime. '•ftfai Vnizio oU„ ir menę įvesti ir pareikalauti tuojau Belgijos karius iš krašto ati- 8traįp8nįus Vis. Susirinkimo tikrųjų Xdaui Tadtraukti.

Neapkenčiami svečiai

Saugumo Tarybos nutarimas tiesiog nesuprantamas. Katan
gos nepriklausomybės k aušimą palikus atviru, JT kariams įsa
koma žengti į kraštą, bet nesikišti į vidaus reikalus. JAV at
stovas Henry Cabot Lodge Saugumo Taryboje išvedžioja, kad 
Katangoje reikia tvarką palaikyti, lyg tardamasis nežinąs, kad

reikalu ir klausbnt kalbų, leng- atP;kįte į mūsų bendrojo Tėvo 
vai įsitikini, kaip toli kai kurie namus”. į.v. Tėvas Jonas XXIIIr.teigimai nutolę nuo tikrovės ir 
kiek laisvės duota vaizduotės gerai žinodamas, kokius psi

chologinius ir doktrinaliniu8kūrybai. Taip pvz. dar ligi šiol sunkumus turi nugalėti atskir- 
ka bama, kad Susirinkimas pa- jį p j j krikščionys, žinodamas, 
naikinsiąs Vakarų Bažnyčioje kad susijungimas su Roma, jų

tenykštę tvarką ujami belgai palaikė. Telieka nenuplaunama ce^^atą, nors tai viena proga manymu, tolygus atsižadėjimui) 
gėda visoms Jungtinėms Tautoms, kurios neva rūpinasi taria- Paneigč pats Šv. Tėvas. Bažny- 3avo ma’dingumo tipo, savo ti- 
mu valstyibių saugumu, pažeidus apsisprendimo teisę, tačiau ela ne h^1718110 celibato naikinti, dėjimo tono, savo natūraliosĮ 
palikus vergijoje senas tautas ir senas valstybes tik todėl, kad ^os kalbos dažniausia plaukia aplinkos ir su jais surištų kar- 
Sovietai, nelyg vaikus, sugebėjo jas apgauti. Ir čia prašosi J18 psichologinio natūralizmo. tajs iabai gražių ir heroiškų 
pakartojami C. L. Sulzbergerio (N. Y. Times, 8.3) žodžiai: Jos visai neatitinka Bažnyčios tradicijų ir net savo tautybės.

, . . ..... . . , . . , * pažiūras ir reikalus, juo labiau I g^vo pirmoj enciklikoj Ad Pe-Mes kur tai uzmeteme pagirumską tautų laisvinimą ry- šiuo metu, kai svarstoma net! tri Cathedram labai nuoširdžiai 
tinėje Europoje, suge|>ėjome įrodyti apgailėtiną dalyką, kad dijakonato grąžinimo galimybė.1 p.,rašg. “Prašau panorėkite su- 
mes apie tai net negalvojame, ką mes tvirtiname“. Labai rimtai ir įtikinančiai ce-1 prasfii kad, kai’ kviečiame jus

Viršuje matyti linksmi juodukai, kurie atstovauja Kongo Ka
tangos provinciją Jungi inėse Tautose, gi apačioje trys Katangos 
provincijos atstovai, Yau, Masanga ir Kibwe, reikalauja Katan
gos provincijai nepriklausomybės. Kongo min. pirm. vis tebe- 
graso, kad jo kariuomenė įžengsianti į Katangos provinciją ir 
užimsiant! valdžios postus.

Mes jau senai šį reikalą žinome. Lodge nūnai deda pastan
gas net Afrikos juodukus įtikinti, kad jo žodžiai tėra neatsa
kingas svaičiojimas.

Pakvaišimo politika •
Afrika siaubo pagauta. Pirmykštės, tarpusavyje kovojan

čios gentys pagautos ūmaus rasistinio kerštavimo kalba apie 
nepriklausomybę, nežinodamos net ką ji reiškia. Neandertalio 
palikuonius norima padaryti idealios demokratinės santvarkos 
įgyvendintojais, kultūros brandintojais, kai jie gyvena pirmykš
čiame laipsnyje ir teturi vos įmatomą civilizacijos sluoksnelį. 
Jungtinės Tautos pasmerkusios senus kultūros kūrėjus vergi- 
jon, ieško Afrikos džiunglėse naujųjų.

Mes galime suprasti Sovietų pastangas padaryti Afrikoje 
staigų perversmą ir ten palaipsniui įsigalėti. Amerikiečiai pa
miršo, kad vedant nūdienę politiką Afrikoje lieka dvi galimy
bės: apačioje kompartijai įsigalėti ar gerai organizuotose vals- 
tybėge, jei ten tokių atsirastų — Sovietams įsitvirtinti. Ši tai
sykle' galioja ir Kongui, kuris nūnai pergyvena pi’ną suirutę. 
Buvusio vagišiaus, dabartinio Kongo ministerio pirmininko P. 
Lumumbos žodžiais, Konge vyrauja suirutė, skurdas, nedar
bas. Visų šių negerovių priežastimi esą belgai, kuriuos išvijus 
tuojau reikalai pagerėsią. Kas gi bus tvarkos įgyvendintojai ir 
gerbūvio kūrėjai? Jų vardas nutylimas, tačiau jis numanomas' 
— Sovietai.

Lumumba pamiršo, kad jis yra esminis suirutės kaltinin

libato reikalu gandus atrėmė gu meile į vienybę su Bažnyčia,įtakingasis Romos žurnalas Ci 
vilta Cattolica.

Vėju pagrįsti gandai siuvo po 
pasaulį ir pagrindiniais Susi
rinkimo uždavinių klausimais. 
Jų neįstengė išsklaidyti net 
kard. Tardinio duoti spaudos 
konferencijai paaiškinimai. Dau 
gelio dar ir šiandien manoma, 
kad šio Susirinkimo pagrindinis 
uždavinys būsiąs panašus į 
XIII amžiaus Liono ir XV a

nėra tai kvietimas jūsų į sve- 
t.’muosius namus, bet į savuo
sius, į bendro Tėvo namus”.

Šie popiežiaus žodžiai krikš
čionių suvienijimo klausime yra 
esminiai. Jie nurodo kryptį, 
kaip prie to klausimo einama. 
Jie taip pat nurodo, kaip kata
likai šiuo labai senu ir labai 
svarbiu klausimu turi nustatyti 
savę galvoseną ir kuriuos kelius 
pasirinkti į tą labai reikšmin

apeigų įvairumu”. Tad čia kai- kalbama toj ar kitoj tautoj, 
bama apie įvairius būdus, apei-j Lotynų kalba yra tik viena 
gas ir kalbas, vartotinas šv. mi- iš vienuolikos, kuri vartojamašiose, šv. sakramentų dalinime 
ir Dievo žodžio skelbime. Štai, 
šioje srityje ir mes “lotvninin- 
kai” turime savo mąstyseną ir 
savo klaidingas pažiūras pers
tatyti į kitas vėžes.

Jau yra laikas liautis vaiz
duotis, kad Bažnyčia esanti 
kažkokios lotyniškos kareivinės, 
kaip išsireiškė vienas prancū
zų laikraštininkas, kuriose tu-

Dievo tarnyboj, bet ji nZra vie
nintelė “Bažnyčios kalba“. Tie
sa, lotynų liturgijai priklauso 
jau keliolikos amžių didžiau
sias katalikų skaičius, bet tai 
padarė ne Bažnyčios noras, ne 
jos “politika”, o įvairios isto
rinės atsitiktinės aplinkybės, 
Katalikų Bažnyčios gyvavimo 
pradžioj ne lotynų kalba vieš
patavo, bet graikų. Lotynų kai

F'orencijos Susirinkimų uždą- visam Bažnyčios gyvenimui ri atlikti savo žemišką tarny-1 ba jos vietą užėmė tik tada,. . . - . ..... ... I i/Ar. rvn m A/lovniMlrY! o ” I VISI V Q O nori “tilzvoe h" D1 trr01 Vii 1zo1T>Q ičo-jn tovinius, — surasti krikščioniško- j°s “^mintingą modeminiroą bą visi, kas nori būti “tikras kai graikų kalba išėjo iš pla 
katalikas”, nepaisant savo dva-1 taus gyvenimo apyvartos. Lo
giškumo tipo skirtingumų, ki-1 tynų kalba buvo įvesta i litur- 
tokių tradicijų, kitokios kuftū- gijų dėlto, kad krikščionėjan- 
ros ir kitokio filosofinio instink čios Vakarų imperijos kasdie- 
to. Reikia galų gale suprasti, n’nč kalba buvo lotynų ir ją 
kad Bažnyčia yra ne lotyniška, j v’sa imperijos liaudis suprato, gmgumu
bet kataliklMka. Nors mes lo-j Lotynų ka)ba n4ra nM -------

............... ............. tynininkai ir labai esame šute- Europos katalikų liturginė kai
mai galvosenai nustatyti padės; savo apeigomis ir lotynų ka gavg liturginę kalbą turi

“Lotyniškasis katalikų pasau
lis į la kelią turi pasukti, ne
paisant, ar krikščionių suvieni
jimo klausimas bus svarstomas 
Vis. Susirinkime ar nebus.

Bažnyčion visuotinumo 
supratimas

jo pasaulio suvienijimo formu
lę ir surišti vienybes ryšiu vi
sas krikščioniškąsias Bažny
čias, konfesijas ir atplaišas.

Pats popiežius 1959 m. ke
liais atvejais aiškiai ir nedvi
prasmiškai yra pabrėžęs, kad 
ne toks yra Susirinkimo tikslas.
ir uždavinys. Taip jis kalbėjo Tam ke,iui nutieBti ir relkia’
buv^ p^v2ti\tsHTkimokTaui tlkras ir teisingas .Bažnyčics ,k^ tik ryt^ aPeiS4 katalikai ru

Tebevykdo stiprinančią 
misiją

Pasaulis, visa žmonija ne
rimsta, blaškosi. Bet pasauly
je, žmonijoje yra gyva jėga, 
kuri ;ą veda, — taip kalbėjo 
Šv. Tėvas įvairių tautų maldi
ninkų grupėms, kurias priėmė 
specialioj audiencijoj. — Simo
nija blaškosi, bet Dievas ją ve
da, tęsė Jo Šventenybė. — Kas 
dieninio gyvenimo patirtis 
mums sako, kad Katalikų Baž
nyčia, ši mūsų Motina, kuri iš 
Romos spinduliuoja į visą pa
saulį, nesiliauja vykdžiusi sa
vo pakeliančią, padrąsinančią, 
apsišviečiančią ir stiprinančią 
misiją. Jaunimui ši Bažnyčia 
kalba: Nenusigąskite, Dievas
yra su jumis, jis lydi jūsų žing 
snius, Dievas jums padČ3 gar
bingai atlikti savo gyvenimo už 
davinį

Subrendusiems žmonėms — 
kalbėjo Šv. Tėvas — Bažnyčia 
sako: Nebūkite bailiai suairū- 

! pinę, Dievas jums padės nešti 
atsakomybės naštą. Dievo Dva 
šia nuolat yra su jumis: su Ju
mis yra Dievo Erangelija, ir 
jūs ją nešiojatės savo mintyse, 
savo širdyje, jūs ją skelbiate 
savo žodžiais ir darbais.

Žymaus mokslininko 
mirties metinės

Notre Dame katedroje, ka
talikų institute ir Champs Eli- 
sees teatre buvo iškilmingai 
paminėtos didžiojo mokslinin
ko fiziko’ Eduardo Branly 20- 
sios mirties metinės. Branly 
per 65 metus profesoriavo Pa
ryžiaus katalikų institute. Šio 
instituto laboratorijoj jis atra
do priemones pagauti radijo- 
elektrinėms bangoms. Viso pa
šalio mok-lininkai prof. Bran
ly laiko radijo tėvu. Šis moks
lininkas - išradėjas pasižymėjo 
savo paprastumu ir giliu reli

ne
----------------- , ------ J--------  - -------------- ------------- uuvu- pavesti susinnKimo sau- ---------- . , ° . * vali» krainvti tilzrn J -i'—o'' ....... —........... -kas. nes, vykdydamas sovietinę politiką, neberado kalbos net kįmo parengiamieji darbai, ir UIUVerSahuno. J08 visuotinumo PY r bažnyčios mun,af rusai, ukrainiečiai ir

su savaisiais bendradarbiais: vadinamais ministeriais, atsto- graikų Romos apeigų seminari- suPratlmas Bet ne to, kuris yra veldo- ka| kurįe grudai, bet ir Dalma-
vais, prezidentu Juozu Kasavubu, kuris užsimojo atsiskirti nuo 
Kongo ir sukurti Leopoldvil'io respubliką. Konge vyksta poli
tinis trupėjimas, kurio nesulaikys Jungtinių Tautų daliniai. Jo 
išdavomis naudosis Maskva.

Katangos turtai

Nūdienė politinė maišatis yra susieta su Katangos nepap
rastais mineraliniais turtais. Union Miniere du Haut Katanga, 
belgų ir ang’ų nuosavybė, Elisabethvillio apylinkėse pagamina 
11% pasaulinės vario gamybos, 60?4 kobalto, būtino sprausmi- ■ 
nių lėktuvų gamybai, žymius kiekius uranijaus, kuris naudo
jamas atomo energiją ar pasibaisėtino pajėgumo sprogmenis 
gaminti. •

Katangoje pagaminama 66% viso Kongo gėrybių. Minė
toji bendrovė įmokėdavo 48 mil. dol. apie 20' 'r Kongo išlaidoms 
padengti. Katangoje tėra 1.4 mil. gyventojų. Nūnai trūkstamą 
darbo jėgą įsileidžia iš Kongo ir šiaurinės Rodczijos. Atvyku- 
siems darbininkams sudarius trijų metų sutartis ir jų šeimos 
Katangoje apgyvendinamos.

Belgai, 3.5 bilijono dolęrių įdėję Katangoje, nenori šio ka
pitalo išsižadėti. Nežiūrint pastarojo Jungtinu Tautų niutari- 
mo žengti į Katangą Combė svyravo, bet savo nuomonės galu
tinai nepakeitė. Lumumba ėmė karu Katangai grasinti. Jis ne
patenkintas ir Jungtinėmis Tautomis, kad Katangos atsiskyri
mą laiko vidaus reikalu. Pastaruoju pareiškimu graso Jungti
nėms Tautoms savo karinę jėgą panadoti, jei jos karinius da
linius neatšauktų. Jungtinės Tautos sulaukė meto, kai jų ima 
neapkęsti, nelyg parazito, net Afrikos juodukai. Jos savo už
davinį bus atlikusio*, kai Afrikos didžioji dalis bus Sovietų 
rankose ir jie bandys sukurti komunistinio pasaulio Jungtines 
Tautas. Gediminas Galva

apeigų ____jos klierikams. Abiem atvejais •<’ur’8tap vieno Kristaus, vienos Vienuolika kalini...Sv. Tėvas visai aiSkiai pabrėžė, matomosios Oalvos, vieno ir tokad Visuotinio Susirinkimo Pfltlfs mokslo ,r tų panų sa- ";18kl“- Tai rusk,,kramentų faktu. Čia ir nere1- kad Bažnyčia nėra surista /tetiksiąs grynai vidaus - haž.nyti- . .. . .
nis. “Verta priminti”, kalbėjo ka,in^a segalima jokia refor- na liturgine kalba, kad neturi** Irylei rvt i antrrt Tnon/vn /Afim nli«Xn M «popiežius parengiamajai komisi. 
jai”, kad Susirinkimas kviečia
ma visų pirma tam, kad Baž
nyčia savo apeigų spindinčiu 
įvairumu, daugiašake veikla ir

ma. Tad apie kokį modernini- 
ma ir reformą galima kalbėti? 
Kokią sritį ji gali apimti? Tą, 
kuri su tos vienybės faktu jun
giasi esminiai ir neatskiriamai

nepalaužiama vienybe pasiektų kurią dabartinis popiežius 
savo dieviškai pasiuntinybei Jonas XXIII tiek kartų yra mi

Žmonija ieško šviestos
Popiežius Jonas XXIII spe-»tikėjimą ir juo gyventi. Mūsų

cialioje audiencijoje priėmė 
apie 500 Italijos Katalikų Ak
cijos dvasios vadų. Savo žody 
Jo Šventenybė kunigams pri
minė tuos ženklus, kurie mūsų 
neramiais laikais leidžia tikėti 
gražesne ateitimi. Visi ženklai 
kalba už tai, — pabrėžė popie
žius, — kad mūsų laikų žmoni
ja ieško šviesos, ieško Kristaus 
malonės ir jo Evangelijos. Pa
žvelkime tik į jaunimą, kuris, 
nepaisant visų viliojančių pa
gundų ir klystkelių, stengiasi 
betkokia kaina išlaikyti tėvų

savo vienos oficialinės ar eta 
tinės kalbos, šiuo metu Bažny

trios vakarų apeigų katalikai 
liturgijoj vartoja slovėnų kal
bą, rašomą vadinama glaroli- 
ca. Vakarų arba Romos apei
gas vartoja net ir kai kurios 
sektos, pvz. senkatalikiai ir

čia turi vienuoliką liturginių anjlo-katalikai .vadinami ritu-1 
kalbų, ir jos visos Bažnyčiai alistais ar romanizuojanėia. an- 
ri* toiareiMmėsjr visos ly gliknnų Bažnyčia. Tačiau jie Ii-giai branginiamos. Tų liturginių 
kalbų tarpe yra jau mirusių. turgijoj vartoja savos tautos

naujų jėgų”, šia pat proga pa- nėjęs savo kalbose ir raštuose, gyvoj kalboj nebevartojamų, I kalbas' ne lotynų, 
reiškė, kad dabar būtų dar per pavadindamas ją “švytinčiu bet yra ir gyvųjų, ktriomis dar (Bus daugiau)

Jau suėjo 30 metų kaip dingo 
New Yorko teisėjas Fotce Crater, 
bet policijos vis dar tebeieškomas. 
Patikrinta apie 3,000 įtariamųjų.

ALĖ RŪTA

MOTINOS RANKOS
ROMANAS

Tęsinys
— Gal tamstai ir nuobodu, Girdžiūniene? Aš nie

kaip tų savo darbų negaliu pabaigt, — sakydavo Emilija.
— Nenuobodu. Pasėdėsiu, va, ir eisiu. Užsukau, pasižiūrėt, kaip sveika esi.
— Dėkui, kad nors tamsta užeini.

bą išplanuoti padėjo Alfonsas, kuris, kai tik buvoja kąsnelį. Nebe jaunas žmogus. Jai nuolat pasiskųsda- 
Akstinuose, vis užsuka ir į Vilučius. Jis net ant popie- vo. Kentęs nuo žmonos, kenčiąs sūnaus įvairius prie- 
rio gražų planą nubraižė, kad meistras žinotų, kaip kaištuR ir užmetinėjimus. Duktė Amerikoj tėvus už
statyti. Emilija net nusišypsodavo pagalvojus, kaip miršusi, net laiško neparšanti. Pusiau juokais praši- 
bus gerai. Ana troba nė gonkų neturėjo, ir seklyčia nėdavo, kad Emilija kokią bonkutę jam nupirktų: krū- 
buvo senovinė, iš vieno kambario, jokių perskyrimų, tinei atlengvinti. Pats jis nebenueidavo pas žydelį. 
Naujojoj gi bus ir gryčia padalinta į du kambariu, o Anksčiau Emilija duodavo jam kokį stikliuką prieš 
seklyčioj — didelis kambarys svečiams ir net dvi ka- valgant. Dabar „felčeris” buvo griežtai užgynęs rūkyti 
marelės. Iš seklyčios — gražus namelis į gonkas, o iš ir gerti. Pypkės seniukas vistiek neatsisakė. Bet nuo 
gryčios — vėl namelis (žmonės vadina ir prieangiu) stikliuko jį Emilija saugodavo; Btivo spintoj pusbonkė 
į juodąsias, paprastąsias gonkas- Tarp abiejų priean- — kartais meistram* nuotaiką pataisyti. Etnilija slėpė 
gių — kamara su girnomis, su lentynomis pasidėjimui. ją už lėkščių, stikliukų ir ąsočių. Seniukas nebebuvoTurės būti patogu, jauku ir gera

— Gal ir mes naujame name būsim geresni? Gal 
nebesibarsim tiek, nesipyksim? — svajojo Emilija, 
kartais ir garsiai tą svajonę pasakydama.

Ji laukė penkto kūdikio. Ir tai dsr praplėtė Petro
nienės svajones. Ji mylėjo vaikas. Ji mėgo svajoti.

lankstus. Jo piršUi gerai nebesugraibydavo. Jis bi
jojo ką sukulti ir supykdyti marčią. Emiliją savotiškai 
jis mylėjo ir jos klausė. Užėjus rudenio lietums bei 
rūkams senis Petronis ėmė sunkiai kvėpuoti. Atgulė. 
Nustojo valgyti. Net ir pypkutės nebeprasė paduoti. 
Parvežtas „felčeris” tik pakilojo pečius:

— Sakiau, kad nerūkytų! Kas dabar kaltas? 
Petroniai suprato, kad jau tėvelis priėjo liepto 

galą. Taip ir buvo. Vieną rytą jis pastatė akis stulpu
Dažnai tiek tebūdavo kalbos. Bet Emilijai lyg ir'Mirė Juzytė, Dievas davė į jos vietą Kęstutį. Tokį pat

lengviau pasidarydavo. Vis gi koks žmogūs į tave akį linksmą, ramų, daug besijuokiantį, meilų, gudrų vai-
kreipia. Girdžiūnienė, kiek galėdama, ir savo mergaitę | Riuką, kaip buvo Juzytė. Dabar Dievas duos dar vieną.

mo- atsiųsdavo, kad su vaikais pažaistų, juos pasaugotų. Gal Ui dovana, persikeliant į naulą hamą? Gal tas ir ėmė nebe alsuoti o tik išsižioiei švokšto švokšti dernaus gyvenimo bei veiklos Tai būdavo Petronienei nemaža pagalba. kiviiii. . ............... u™ I................... ’ .1 svoKSti.
laikų jaunimas moka surasti 
dvasines vertybes visose

, . .. . ... Fmiliio i xi kūdikis atneš ramybę, palengvėjimą Gal ne tik trobos Marti uždegė žvakę, vaikus išvarė į kitą trobos galą,formose, kaip pavyzdžiui l.te- Rm. >ji su džiaugsmu žiurėjo , augančią naują dabar bus šviesios ir patogios, bet ir pats jų gyvenimas kad nepasibaisėtų. Didieji suklaupė. Išpažinties buvo 
PBlūroje, mena. sporte, gint- tr*’.Ja' ™ »u"_amo aU.radtmn praakaidrės? , scnelis neseniai buvę. Paklnuntae. ar nori kunigo da-
nastikoj. šias gyvenimo sritis pagerės ir visi reikalai. Ji nuolat sakydavo: Pilypas jau pavargo tarnauti raštinėj. Nusibodo bar, papurtė galvą. Ilgai šeimyna turėjo klūpoti ir
jis sugeba palenkti dvasios tar — Kai persikelsim į naują namą... važinėti, trankytis pačiam ir varginti, arklius. Jis ža- melstis. Klemensas nesulaukęs į lauką išėjo. Liko tik
nybai ir Dievo įstatymui. Jau- , Ta,Ia buH taiP ir taiP Tada bu8 lengviau, gražiau. į dėjo grįžti namo. Tada bus lengviau darbus apsidirbti, moterys. Jos visas mokėtas maldas sukalbėjo net ir 
nimo dvasios kilnumas atai- ^imažc8 darba’> susiaurės reikalai, paaugs vaikai. > nereikės skubėti, lyg akis išdegus, plūktis nuo patam- j rožančių keletą kartų perleido pro pirštus, kol senelis, 
spindi ir išorėje — blaiviame,1 Nau>ry® "ame ™bus ^ek dulk“h ddmų, pelių, vorų,, šio ligi patamsio. Gyvens ir jie, kaip žmonės. Nuva-1 iabai palengva tildamas. užgeso. Tada Emilija užspau- 
drąsiame ir pilname nasitikėji- mU8*? 1F b,UaU* irdidesni- daug*au švie- šiuos į atlaidus, pasikvies giminių. Vyras ūkį tvarkys. dė jam mįrStant plačiai atvertas akis ir išėjo kaimomo žvilesnvie Tai ženklas _ daaKiau «aulės jeis. Sienos gerai suręstos, ant lu-1 o Emilijai liks tik vaikais rūpintis. Taip besvajojant, žmonėms apie laidotuves pranešti. Mergina šoko liuob- S* yj • ' ' IbujJaug spalių pripilta, dvigubi langai, — bus šilta'buvo lengviau pakelti vargus, išstumti dienas, pilnas ti ^alkusius gyvulius, o Klemensas išvažiavo parbaigė šv. Tėvas, kad Dievas žiemą. Suplanavo ne tik duonkepę krosnį statyti, bet 
yra su mumis ir kad jo malo- įr valgiui virti plytelę, neaukštą, patogią, su trimis 
nė mus lydi. • vietomis puodams, kaip miestų namuose. Visą jų tro-

/

dairbų ir nemalonumų
Rudeniop mirė Pilypo tėvas. IJgi paskutinių die

nų gerai valgė. Emilija pataikydavo jam kokį geresnį

vežti šeimininką. Meistrai tą dieną dirbo karstą.
Bus daugiau
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37-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas (VIII)

LIETUVIAI TARPTAUTINIUOSE 

PARENGIMUOSE

MEČYS MUSTEIKIS, Vokietija 
Mūsų specialus korespondentas

Šiame kongrese tautinėms 
maldininkų grupėms iškyla tre- 
jopi uždaviniai: 1. dalyvauti 
bendrojoj kongreso programoj 
bevardžiai: 2. vykdyti savąja 
tautinės grupės programą ii- 3 
dalyvauti tarptautiniuose pasi
rodymuose kaip tautinei gru
pei.

Trečioji kongreso diena Į 
mums buvo suteikusi progą pa-. 
sirodyti tarptautiniuose paren-{ 
gimuose kaip lietuviams, ir tai 
buvo išnaudota tiek, kiek sąly
gos leido. Bet apie tai kiek to
liau. Pirmiausiai, pažvelkime į 
tos pat dienos mūsų tautinę 
programą, kuriai ypatingą iš
kilnų atspalvė suteikė mūsų 
ganytojas.
Vysk. V. Brizgio iškilmingos 

šv. mišios ir pamokslas

Už visų laikų lietuvius tikė
jimo aukas! Rugpiūčio 3 d. ry
te 8 vai. iškilmingas pont’fika-
lineg šv. mišias laikė vysk Vin
centas, Brizgys, asistuojamas 
kųn. dr. St. Žilio ir kun. A. Jo
nušo. Visa bažnyčia per pamal
das giedojo • lietuviškas gies
mes. Pamaldose* dalyvavo apie 
200 lietuvių, jų tarpe per 40 
dvasiškių:

Pamokslo pradžioje vysk. 
Brizgys pasveikino visus šiame 
kongrese dalyvaujančius lietu
vius. susirinkusius iš viso pa
saulio, kartu giliai apgailestau
damas, kad lietuviai iš Lietu
vos negalėjo atvykti. Pačiame 
pamoksle Ekscelencija aiškino 
apie Eucharistiją, Kaip dvasi
nio gyvenimo palaikytoją ir 
žmonių stiprintoją. Pamokslą 
baigdamas, kvietė įsijungti vi
sus čia susirinkusius savo mal
da j bendrąją šios dienos inten
ciją: melstis už visų laikų lie
tuvius — tikėjimo raukas. Po

pamokslo Ekscelencija suteikė 
visiems ganytojišką palaimini
mą.

Kunigų posėdis

Pietų metu Vokietijoj gyve
ną lietuviai kunigai suruošė 
bendras vaišes pagerbti čia iš 
viso pasaulio susirinkusiems 
lietuviams kunigams.

Po pietų vyko lietuvių kuni
gų posėdis, kuriam pirmininka
vo prel. L. Tulaba. Platesnius 
pranešimus padarė vysk. Briz
gys ir T. A. Bernatonis, aptar
dami lietuvių kunigų būklę Va
karuose ir krašte.

Sutinkame savo kardinolą

Rugp. 3 d. vakare į Miunche
no priemiestį KarJsfeldą, kur 
artumoje gyvena daugiausiai 
užsieniečių iš Rytų, kard. Mim- 
mi, Šv. Tėvo skirtas specialus 
tremtinių dvasinis globėjas, at
vyko aplankyti savo globotinių. 
Čią jį prie šv. Onos bažnyčios 
šventoriaus pasitiko vietos kle
bonas vokietis su įvairių tau
tybių vyskupais (buvo ir mū
sų Vysk. Brizgys), o visi kiti 
užsieniečiai, susigrupavę iabie- 
johiis pusėmis kelio, plojimais 
ir džiaugsmo šūkiais atlydėjo i 
bažnyčią, šv. mišias laikė ir 
atitinkamą pamokslą pasakė 
kard. Mimmi sekretorius inons. 
Rossi. Pamaldų melu sava kal
ba savo krašto giesmes giedo
jo visos tautybės: lietuviai, 
vengrai, ukrainiečiai, lenkai, 
latviai, italai (čia yra jų daug 
atvykusių darbams), vokiečiai 
ir slovakai. Lietuviai giedojo 
pirmieji, labai skambiai ir dar
niai, giesmę “Pulkim ant ke
lių”.
Kardinolas drąsino ir gu<aiė

Po pamaldų kard. Mimmi pa
sakė žodį visiems tremtiniams,

paaiškindamas, jog ruošiame 
tokias Eucharistines šventes 
tam, kad geriau pažintumėm 
savo tikėjimą, kad jį perpras- 
tumėm, kad gilintumės į Eu
charistijos paslaptį, kad supra
stume, jog Kristus tikrai yra 
mūsų tarpe. Kristus iš mei
lės mums mirė ant Kal
varijos kalno, kad per Eu
charistiją nuolatos Ūktų su mu
mis. Kard. Mimmi išreiškė di
delį apgailestavimą ir skausmą 
dėl mūsų nelaimės ir pilną mū
sų būklės supratimą, tačiau, 
kiš yra su Kristumi tas ne
jaučia taip sunkiai ir betėrvy- 
niškumo; nežiūrint mūsų tau- 
tybinių skirtumų, mes esame 
visi viena šeima per Kristų. 
Kardinolas kvietė naudoti kuo 
dažniau Eucharistiją ir per ją 
prašyti laisvės kenčiantiems 
kraštams. Išreikšdamas savo 
ypatingą meilę tremtiniams ir 
jų pavergtiems kraštams, kar
dinolas prašė išlikti visiems ti
kėjime tokiais stipriais, kaip 
kad buvo kitados gyvendami 
laisvėje, savuose kraštuose, ir 
kartu pažadėjo perteikti visus 
tremtinių rūpesčius Šv. Tėvui. 
Pabaigoje perdavė šv. Tėvo ir 
savo geriausius linkėjimus ir 
suteikė apaštališkąjį palaimini
mą, primindamas, kad Šv. Tė
vas tikrai rūpinsis mumis vi
sais.

Lietuviai “apsupa” 
kard. Minimi

i Po iškilmių bažnyčioje, šven
toriuje visos tautybės kardino
lui padainavo savo krašto dai
nų. Kadangi prie kardinolo ver 
žūsi masės žmonių taip, kad 
lietuviams artumoje neliko vie
tos, tai lietuviai, žinodami, kad 
kardinolas greitai važiuos at
gal, laukė jo prie ąuto mašinos. 
Čia kardinolui atvykus, lietu
viai staiga jį iš visų ppsių ap
supo (arčiausiai — tautiniais 

■ rūbais mergaitės) ir skambiai 
pėdainavo “Leiskit į tėvynę”.

Kard. Mimnii taria žodį 
Lietuvai |h*t Amerikos Balsą 

Sužavėtas tokiu lietuvių pokš 
tu. kardinolas tarė (į čia pat
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before. And there’a a better-thnn-ever 
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paruoštą Am. Balso mikrofo
ną) lietuviams trumpą žodį, 
kurio mintis yra maždaug to
kia: “Aš, apsuptas lietuvių
gražiai pasipuošusių mergaičių, 
nuoširdžiai sveikinu jus, o per 
jus ir visus lietuvius tėvynėje. 
Esame susirinkę Pasauliniame 
Eucharistiniame Kongrese pa
garbinti ’ Išganytoją, o kartu 
pasimelsti ir už jūsų tėvynę”.

Dr. V. Dambrava laksto su 
mStrofonu rankoje

Kur tik yra lietuvių grupės 
žymesnis parengimas, tai pa
matysi ir dr. V. Dambravą ar 
jo pagelbininką su mikrofonu 
rankoje. Jis yra Amerikos Bal-į 
so specialių įvykių skyriaus va> 
dovas Miunchene, svarbiausius 
įvykius užfiksuoja į garsines 
juostas. Daug jo įrekorduotų 
dalykų bus perteikta per Ame
rikos Balsą Washingtone. Be 
abejo, radijo bangomis bus per 
duotas į Lietuvą ir kard. Mim
mi žodis.
Lietuvių saleziečių berniukai 

iššaukia ovacijas

Beveik tuo pačiu laiku, kai l 
kard. Mimmi buvo Karlsfelde, 
iš viso pasaulio kongrese daly
vaująs jaunimas buvo susibė
gęs į milžinišką palapinių nnes 
tą Oberwicsenfelde. Dalyvavo 1 
čia ir lietuvių jaunimas, ir tai i 
ne vien tik kaip žiūrovai, bet ir i 
programos paptldytojai. Lietu
vių Saleziečių Gimnazijos Itali
joje berniukai, apsirengę tau
tiniais rūbais, parengimų salė
je sėdėjo pačiame gale, tačiau 
greitai jie buvo iškviesti į prie
kį. Jiems einant per salę. pub
lika sukėlė didžiules ovacijas; 
jie buvo pristatyti kaip Tylin
čios Bažnyčios lietuvių tautos 
jaunimo atstovai. Jie patys pir 
midji pašoko porą tautinių šo
kių, kurie puikiai pasisekė ir 

j publiką tiesiog sužavėjo. Pasi
pylė milž’niški plojimai, juos 
filmavo ir fotografavo ir šokių 
muziką bei dainą įrašė į garsi
nes juostas. Taip mūsų jaunu- 

I čiai Lietuvos vardą nelauktai 
iškėlė svetimųjų tarpe ir kar
tu ne tik sau, bet ir visai mū
sų tautai iššauk’* daug simpa
tijų.

Kard. Wende| dalyvauja 
spaudos konferencijoje

Ji įvyko rugp. 2 d. Kolpingo 
namų salėje. Dalyvavo virš 400 
žurnalistų iš viso pasaulio. Iš 
lietuvių dalyvavo J. Kairys, J. 
Damauskas ir šių eilučių auto
rius. Joje buvo paliesta daug 
Euchar istinio Kongreso proble
mų. Pradžios žodyje kard. Wen- 
delis kvietė žurnalistus vengti 
iškreipimų bei peruėjimų spau
doje ir tarnauti tik tiesai skleis 
ti. Objektyvi geio norinti tiesa 
yra labai pageidautina, nes kon 
greso pasisekimas labai daug 
priklauso nuo to. kiek jį pašau 
lis pažins. KardinoLas pabrėžė, 
kad šio kongreso tikslas yra 
grynai religinis ir jame išjung 
tas kiekvienas politinis aspek
tu**. “Mes reikalingi taikos, bet 
tikros taikos, ir tai yra vienas 
iš šio kongreso rūpesčių”. Kai 
kardinolo žodis buvo išverstos 
į prancūzų, Ispanų ir anglų kal
bas, prasidėjo klausimai į ku
riuos kardinolas taikliai atsa
kinėjo, tačiau neilgai, nes grei
tai turėjo išvykti. Taip jūsų 
korespondentas ir nesuspėjo 

(Nukelta 1 5 psh)

ŽOLINES ATLAIDAI
IR

MARIJONŲ JUBILEJINIŲ METŲ UŽBAIGA

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOJE 

Clarendon Hills, III.

Sekmadienį, šių metų rugpiūčio (Aug.) 14 dieną.

12 vai. pamaldos: šv. Mišias laikys prel. I. Albavičius, pa
mokslų, sakys kun. dr. J. Prunskis. Bus šventinama nauja seserų 
vienuolyno koplyčia.

5.30 vai. palaiminimas Švč. Sakramentu ir gelių šventinimas. 

Dalyvaujantieji, išpildę Bažnyčios nustatytas sąlygas, gaus 
visuotinius atlaidus.

Po pamaldų bus malonus atsigaivinimas šviežiai paruoštais 
valgiais.

Bus lietuviškos dainos, muzika ir lošimai.

< hieagos marijonų bendradarbių skyriai ir Cicero turės savo 
autobusus, kurie išvažiuos 10.30 vai.

Seminarijos vadovybė kviečia visus atsilankyti ir atsigai
vinti gražioje gamtos aplinkumoje.
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Patarnavimas
Telef. REpublic 7-5803

t isn rūšių tt|i>j|<|ytnn sistemos 
įvedimas, perdirbimas ir 

pataisĄ nias
Greitna, Rąžtningan ir pigtia 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Tol. PRoapert 6 7960
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Jiir 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 

1 įvertinti “Dutch Boy” dažus gali- 
1 te tik tada, kai po kelių metų jū
sų namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pigius 
dažus — reikalaukite “Dutch 
Boy"” dažų savo namams.

i- WITH
’GREEN
STAMPS

YERKES HARDWARE 
6832 S. Westem 
CHICAGO 29. ILL.

PR 6-1300
l’ay itll Utility hills here

SUTAUPYSIT 20% ir APSIRENGSIT 
.LENGVAIS VASARINIAIS!

įsigykite I e n gv u s vasarinius 
kostiumus, marškinius ir vasari
nes skrybėles su 20% nuolaida. 
Paskubėkite, kad galėtumėt turėti 
geresnį pasirinkimą.

VISI MCSV PARDAVĖJAI KALBA — 
LIETUVIŠKAI -

Atėję kartu tėvas ir sūnus, abu 
ras puikiausius sau rūbus.

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 
atdara Ir vakarais iki 10 vai.

Naujiems klientams atidariusiems 
pas mus pirkimo sąskaitą, riuoda- 
mos {vairios dovanos.

X
<

H. S E I O A Ne
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENY8 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS
NAUJOJE VIETOJE <w>

4630-32 South Ashland Avė. Tel. YArds 7-1272 (i)
C H I C A G O 9 , ILLINOIS

TV — RADIJAI — HI-FI — STKRFOFONINIAI HI-FI, VOKIŠKI 
ORO VĖSINTUVAI — AIR-CONDITIONING

FRANK'S Televisioji and Radio, Ine.
SALES & SERVICE Sav. P. Keršis, P. Endzelis, J. Bendoraitts

3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

TAUPYKIT TEN, KUR MOKAMAS AUKA. DIVIDENDAS

l~-

4^ ll! J

4011 ARCHER AVENUE, CHICASO 12, ILL 
PlMMt LA 1-4711

Kiekviena nąnkulta iki $10.000 v ra apdrausta 
EederulInSu valdžion Draudimo JmIuImuJp.

Ainrvr SALDI KAS, rrev.tdento*

•I
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Skclbkitės Drauge" Į Pasinaudokite “Draugo" Classihcd skyriumi
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Ketvirtadienis, 1960 m. rugp. 11 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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VYČIŲ STOVYKLA

Jaunųjų Lietuvos Vyčių sto
vykla jau .čia pat. Rugpjūčio 
14 d. Dainavos stovyklos šlai
tai prisipildys, gal kiek nepa
prasta stovyklautojų grupe, 
gal ir angliška, kuria jie kal
bės, nebus taip Dainavai įpras
ta. Bet ir šitp būrelio, kaip ir 
kiekvienos stovyklautojų gru
pės tikslas bus bent maža dale 
le’ priartėti prie savo tėvų, ar 
protėvių gimtosios žemės Lie
tuvos. Šalia įdomios ir įvairios 
programos, stovyklos vadovy
bė tikisi jiems šią galimybę 
suteikti.

Tėveliai nepraleiskite šios re
tos progos. Stovyklos rengimo 
komitetas dar laukia Jūsų vai-1 
kūčių registracijų. Komiteto Į 
sekretorė Aldona Bunikis LO 
5-4982 suteiks reikalingų infor
macijų.

Su paskutiniu mūsų balsu 
spaudoje, Rengimo komiteto 
vardu, dėkoju Dainavos admi
nistracijai už suteiktą galimy
bę pasinaudoti stovykla. Ypa
tinga padėka J. Damušienei, 
kuri daug darbo ir rūpesčių 
įdėjo planuojant šią savaitę, ir 
stovyklos metu sutiko būti mū
sų pritarėja

Rengimo komiteto narys 
Pranas Bunikis,

24127 Andover, Dearbom, Mioh.
BAIGĖ AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ

Lietuvių vaikai pasižymi mo
ksle. Daugis mūsų jaunimo 
šiandien baigia aukštuosius mo

lainei” tautinių šokių grupei, 
A. Gobienės vadovaujamai, ir 
be jokios pertraukos priklausė 
ir vaidino Detroito vaidybos 
sambūryje, Mikšienei vadovau
jant. Ir tiek daug laiko skirda
ma lietuviškajai ir kultūrinei 
veiklai, sugebėjo baigti aukštą
jį mokslą “cum Įaudė” pažy
miu. mg.

JUOZAS BAGCŽIS, KUN. A.
MILUKO MONOGRAFIJOS 

MECENATAS

Naujas kun. A. Miluko mo
nografijos mecenatas. Sunku 
prašyti ir sunku šiandien au
kas rinkti! Jeigu kas ir duoda 
dolerį, bet aukų rinkėjui iškal
bės už visą šimtinę.

Tačiau Juozas Bagūžls ne
toks. Jis prasimušė savo gabu
mų dėka nieko neglobojamas, 
nieko nepadedamas čia Ameri
koje ir įsikūrė Detroite. Jis Lie 
tuvoje baigė medžio apdirbimo 
amatų mokyklą. Vėliau trem
tis. Amerikoje jis, kiek pasito
bulinęs, gtaivo gerą darbą kai
po medžio modeliotojas Gene
ral Motor Co. Šiandien jis sto
vi ant tvirtų kojų, medžiagine 
prasme galvojant. Bet nuosta
biai Juozas Bagūžis jautrus 
kultūriniams lietuvių reika
lams ir šiandien. Balfui jis mo
ka nuolatos savo duoklę, šim
tinę dolerių paaukojo LRKFA 
Manchesterio lietuviškam ūkiui 
pirkti ir įvairių lietuviškų sto
vyklų išlaikymui. Negana to 
Bagūžis paklaustas ar nesutik-

Mirė lietuviškų reikalų rėmėjas

A. a. Pranas Pesys savo testamente paliko Balfui $900. Visą kitą 
turtą paliko kitoms labdaros organizacijoms.
A. a. Pranas Pesys, sulau- ~ Z T

kęs 71 m. amžiaus, mirė Cleve- Liet. tarptautiniuose. . . 
land, Ohio, ir ten palaidotas. (Atkelta iš 4 psl.)

ŠAUKLIAI MOŠŲ VISUOMENĖJ
1 EDV. KAUNE NAS, CletvhuMl, Ohio

Kiekvienas lietuvis už Lietu
vos ribų yra ambasadorius tarp 
svetimųjų. Tai ypač mes pa- 
brėždavome, paskutinėj dides-

“išsiperka” šiek tiek didesnė
mis aukomis (dviskaita). Vi
suomenė dėkinga jiems, bet ar 
to užtenka? Iš inteligentų tau

nėj bangoj patraukę į vakarus ta daugiau reikalauja. Jie yra 
1944 m. Kurį laiką toj dvasioj jos pavyzdžiai.

Mūsų uždaviniuose, lietuvy
bės išlaikyme ir Lietuvos išlais 
vinime našta vienodai ant visų 
gula. Bet atsakomybę didesnę 
neša inteligentai, dsrgi tie, ku
riems Lietuva daugiau davė.

Kiekvienam iš mūsų yra mie 
las žalias popierėlis. Dažnas iš 
mūsų skuba jų daugiau įsigyti. 
Galimybių yra. Ko mums sku- 

I bėti? Ar tam, kad net vaikai 
išdrįstų sakyti, kaip čia įpras
ta: “Ar nusineši į grabą?”... 

Taigi, teisybę pasakė vienos

mes neblogai rodėmės Vakarų 
Europoj ir už vandenynų išvy
kę.

kslus, bet apie juos taip retai tų prisidėti prie kun. A. Milu- 
teparašoma spaudoj. Negerai ko monografijos išleidimo 4y- 
daroma, kad nutylimi tokie liai ištarė: “Daug negalėsiu,

kviesdami juos atsilankyti į re 
tus susirinkimus ir sumokėtų 
kelis dolerius metinio nario mo
kesčio...

i

Į JAV-bes atvyko 1949 m.
Lietuvoje buvo vargonininku.
Čia dirbo įvairiose dirbtuvėse.

Priklausė Šv. Jurgio lietuvių 
parapijai Clevelande ir buvo 
A. L. B-nės nariu. Buvo dide- 

j lis patriotas ir nuoširdžiai bei 
visokeriopai rėmė lietuviškus 
reikalus.

Kadangi velionis artimų gi- J
minių čia neturėjo, todėl visas likiško dienraščio “Draugo”, 
savF sutaupąs paliko labdaros kuris išeina chicagoje, J. A. 
ir religinėms organizacijoms: Valstybėse. Statau tokį klausi- 
Balfui, Vasario 16 gimnazijai mą: ar būtų buvę laikoma po- 
Vokietijoje, t. jėzuitams, mari- litiniu veiksmu, jeigu kongreso 
jonams, pranciškonams, salezie metu būtų buvę suruoštos pa-

pateikti kardinolui vieną rūpi
mą klausimą. Tačiau konferen 
ei ja tęsėsi ir kardinolui išvy
kus; ją vedė mons. L. Freiber- 
ger, Euchar. Kongr. spaudos 
komisijos pirmininkas, kuriam 
ir teko pateikti vieną klausimą 
tokioje formoje vokiečių kal
ba:

Šiandien vaizdas kiek kitoks.; 
Menkėja mūsų amabasadorys- 
tė, menkėja mūsų entuziazmas 
svetimųjų jūroje. Tai rodo mū 
sų nepaslankumas pademons
truoti savo vienybę ir tvirtą 
nusistatymą net pačias didžią
sias sukaktis minint.

Lietuvių tautos reprezenta- 
vimą paliekame mūsų politi
niams veiksniams, įvairiems 
kultūriniams sambūriams, pa
tys kasdieniniame gyvenime at 
sisakę net jiems aktyvios mo
ralinės ir materialinės para
mos.

Vienok jau pačia prigimtimi 
ir kilme mes .negalime atsipa
laiduoti nuo ambasadoriavimo 
Lietuvai, jeigu mes šame pa
ženklinti lietuvio vardu .ir juo 
esame žinomi svetimiesiems. 
Vienoks ar kitoks mūsų gyve
nimas, darbas ar elgesys — sa 
vaimi yra lietuvių tautos rep
rezentacija. Žindma; tai supran 
tama teigiama prasme.

Bet šioje temoje aš noriu

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE

— Feliksas A. Kraneli (Kran 
cevičius), Lawrence, Mass., bu _ 
vo susirgęs, tačiau pasveiko ir 
atšventė 40 m. vedybinio gy
venimo sukaktį. Ta proga ga
vo šv. Tėvo palaiminimą. Vie
tos anglų spauda Įvykį gražiai 
aprašė. Feliksas, kuris turi 72 
m. amžiaus, nuo pat 1907 m. 
dirbo visuomeninį darbą. Buvo 
korespondentu Kataliko, Drau 
go ir Darbininko, kuriame dau
giausia rašė. Feliksas redakci
jai rašo: “Gaila, esu šiuo tarpu
pamirštas, nes taip pat ir ne

didelės organizacijos metinis- į no Išeities visuomenei atlikti 
> me narių susirinkime prezid. Yra pamiršti .
pirmininkas, dėkodamas negau- • Rochesterio ateitininkai 
šiai susirinkusiems, kurių tar- rugpiūčio 14 d. Mendon parke 
pe matėsi tik keli akademikai,, ruošia didelę gegužinę, į kurią 
kad jau atėjo laikas mums pa- kviečiami su šeimomis visi atei 
sirūpinti ambasadoriais mūsų tininkai sendraugiai, taip pat 
pačių tarpe, mūsų visuomenėj, moksleiviai ir jaunučiai su tė- 
Mums reikia šauklių, kurie į vais. Meninį pasirodymą duos 
namus pas lietuvius lankytųsi, moksleiviai ir jaunučiai.

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

bet šimtinę gal sukrapštysiu, 
pradžioj duosiu pusę, o kiek vė
liau kitą pusę įmokėsiu. Mat 
pirkau mūrinį namą, statau 
naują mūrinį garažą... daug iš-

svarbūs mokslo atsiekimai.
Štai, kad ir Dalia Mikaitė sėk
mingai užbaigė aukštąjį moks
lą.Tai idealiste ir veikli lietu
vaitė, Juozo ir Angelės Mikų laidu turiu padengti. Bet ką 
duktė. Gimė dar nepriklauso- pažadėjau, išpildysiu.” Malonu 
moję Lietuvoje. Mokslus baigė sveikinti Juozą Bagūžį lietuvy-

čiams ir kt.
Balfo vadovybė labai dėkin

ga vęlioniui už šį jo palikimą 
—auką esantiems Sibire, iš ten 
grįžusiems, vargtantiems Lie
tuvoj ir likusiems tremtiniams 
Europoje.

Tie, kuriems iš šio palikimo 
bus skirta pagalba, bus papra
šyti atsiminti jį savo maldose.

Kan. dr. J. B. Končius,
Balfo pirmininkas

Amerikoje. Wayne universitete 
Detroite ji studijavo anglų kal
bą ir pedagogiką. Visus ketu- 
rius metus buvo garbės stu
dentė ir kiekvienais metais gau 
davo garbės pažymėjimą. Pa
galiau šiais metais kalbamą 
universitetą užbaigė “curtl Įau
dė” pažymiu. Universitetą bai
gusi bakalauro laipsniu, Dalia 
Mikaitė gavo paskyrimą į augš 
tesniąją mokyklą (high school) 
kur ji dėstys anglų kalbą ir li
teratūrą.

Malonu sveikinti šią jaunuo-1 
lę jos mokslo baigimo proga 
dar ir todėl, kad ji visą laiką 
buvo veikli lietuviškose organi-! 
zacijose. Ji priklausė skautų ir 
ateitininkų organizacijoms; dve 
jus metus vadovavo jaunimo 
vasaros stovykloms, kur buvo 
mergaičių vadove; visą laiką, I 
nutraukdama nuo mokslo kiek- j 
vieną valandėlę, priklausė "Ši

DETROIT. MICH. 
SKELBIMAI

■rELSSrEL®Sfč3 .sssm .asm SS
DETROITO BIZNIERIAI 

IR PROFESIONALAI
VINCAS KIRŠINĄS

11420 Stee’ Avrnue 
Detroit 27, Mirti! gan 

Tel. WE. 4-fllSR 
GENERAL CONTKAOTOK 

Atiteka Įvarlua atatyboR patalay 
mo h pertalaymo darbus — stalinio. 
kystBa, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumhlngo, dažymo Ir dekoravimo. 
Atsklrij^kunabarlų bei butų |ren<lni« 
oastorBee Ir nklrpuonr

UTHUANIAN MELO D, ES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šefttadienj' 5:00 5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo. »

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 I.e»ui re Avenue 

Detroit 27. Mleh.
Tel. RKotulwav 8-2224

bei besidarbuojantį ir kultūri
nius darbus puoselėjantį, o šiuo 
atveju tapus — kun. A. Milu
ko monografijos mecenatu.

mg.

BENDRUOMENĖ DĖKOJA

L. Bendruomenės Detroito 
apylinkės valdyba dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie sėk
mingo lietuvių reprezentavimo 
tarptautiniame laisvės festiva
lyje, būtent: tiems, kurie savo 
darbu prisidėjo prie lietuviško 
vežimo paruošimo, jaunimui 
dalyvavusiems parade birželio 
30 d., tautinių šokių grupei Ši
lainei, sėkmingai atstovavusiai 
tautybių pasirodyme birželio 
27 d., tautinių dirbinių paro
dai skolinusiems eksponatus ir 
jaunimui budėjusiam parodoje. 
Ypatingai dėkojame mūsų ma
žiesiems gražiai ir gausiai at
stovavusiems lietuvius vaikų 
parade liepos 4 d., dėkojame ir 
jų tėvams kurie suvežė savo 
vaikus panado vieton ir baigus 
paradui atsiėmė iš parado va
dovų. Valdyba

VALERIJA IR LEONARDAS 
ŠULCAI t

Kartą buvo toks atsitikimas.
Važiuoja iš darbo darbinin

kai: autobusai pilni. Viename 
jų vos tik įlipęs į autobusą 
Fordo darbininkas — lietuvis 
stovi prie autobuso šoferio ir 
krausto savo kišenes ieškoda
mas “kvoterio’' biletui. Pasiro
do pro prakiurusią kišenę iškri
to jo piniginė. Nemaloni padė
tis: reikia išlipti, o namai jo to
li... Staiga, iš autobuso galo at
sikelia ir prieina prie to “bė
doj” atsidūrusio lietuvio mote
ris — lietuvė. Ji pasiūlė jam 
kvoterį ir paklausė — gal dau 
giau jam reikia? Taigi, viskas 
pasibaigė gerai.

Pinigas nedidelis, bet tokio
je būklėje atsidūrusio žmogaus 
padėtis nepavydėtina. Toji po
nia tik iš veido pažinusi lietu
vį, paskubėjusi jam į pagalbą, 
buvo Valerija Šulcienė. Vėliau 
tas į “bėdą” įpuolęs lietuvis as 
meniškai apsilankė toje šeimo
je. Susipažino. Ponai Šulcai ma
lonūs lietuviai, labdaringi, pri
klausą lietuviškoms organiza
cijoms, radijo klubui, Balfui. 
Jų dukra Irena gieda šv. An
tano lietuvių parapijos chore. 
Ši pavyzdinga katalikiška lie
tuvių šeima visad aukoja Va
sario 16 gimnazijai, LRKFA

Esu atstovas lietuvių kata- paliesti kiek kitokį ambasado- riavimą.
Keista, gal ir juokinga, bet, 

turint galvoj paminėtą mūsų 
visuomenės nepaslankumą,
reikia kalbėti ir apie amabosa- 
doriavimą mūsų visuomenėj.
Kodėl?

■ Skaitomės tūkstančiais ir net Į 
Ameri- į

koje, nekalbant apie “poilsiau
jančius” ir pusiau nutautėju- , 
sius senesnės kartos lietuvius.
O koks jų nuošimtis aktyviai 
reiškiasi organizacijose? Koks 
gi skaičius priklauso bendri
nėms organizacijoms? Ir kiek $ 
iš jų atsilanko į retus susirin
kimus bei parengimus.

'Giriamės šviesuolių ir aka
demikų gausumu, — bet kur 
jie? Tik maža jų dalis “tesi- 
maišo” tarp aktyviųjų. Dalis jų

maldos už Tyliąją Bažnyčią, 
kaip kad anksčiau ir buvo pramatyta?” Atsakymą gavome dešimtimis tūkstančių 
tokį: “Čia mes tyliai meldžia
mės už visus kenčiančiuosius ir 
persekiojamus, juos visus nuo
latos prisimename, jie nėra už
miršti”... Aiškti,'į klausimą tie
siai neatsakė; gal ir gerai, kad 
neatsakė, tačiau, iškeldami šį 
klausimą, lietuvių vardą ir rū
pesčius mes visgi paminėjome 
plačiai auditorijai.
Miunchenas, 1960. VIII. 4.

Bažnyčia ir filmai
Vatikano valstybės sekreto

rius kard. Tardini Šv. Tėvo 
vardu parašė laišką Tarptauti
nio Katalikų Kinematografijos 
centro prezidentui prel. Ber- 
nard Vienoje vykusio pasauli
nio katalikų kinematografinių 
studijų kongreso proga. Laiške 
kardinolas pabrėžia šeimos ir 
Bažnyčios pareigą budėti, kad 
kino filmai nepakenktų jauni
mo moraliniam auklėjimui, ir 
nurodo, kokiose sąlygose val-

Manchesteryje pirktam ūkiui stybės autoritetas ne tik gali,

Naujus ir vari. automobilius 
parduoda

TONY BALAS—HE 4-8200
TONY PIET PONTIAC 

6017 S. Westem, Chicago 86, III

PRISTATOM 
Ylsoldų ROšlų 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pro*.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai 
— ★ —

RaAtlnS aUdara kasdien nuo S vai. 
ryto Iki 8 vai. vakaro Ir teStadle 

nlala Iki 3 vai. p. p.

išmokėti, ten vykstančių namų 
statybai bei vasaros metu vyks
tančių berniukų ir mergaičių 
stovyklų išlaikymui. Štai ir 
kun. A. Miluko monografijai 
Leonardas ir Valerija Šulcai 
pasižadėjo įmokėti visą šimti
nę. Garbė ir pagarba priklauso 
šiai kilniai, Detroite žinomai 
šeimai: jie dirba lietuvybei ir 
lietuvių kultūros puoselėjimui 
bei ugdymui tryse. Jų duktė 
Irena vaidina Detroito lietuvių 
vaidybos sambūryje, veikli atei 
tininkė, bažnytinio choro cho
ristė. Malonu šią garbingą šei
mą, “Draugo” skaitytoją pa
sveikinti. ' mg.

bet ir turi uždrausti nemora
lių filmų platinimą.

Pagalba imigrantams
Katalikų Akcijos kongresas 

Prancūzijoj nutarė teikti di
desnę pagalbą daugiau kaip 2 
mil. imigrantų tame krašte.

3600 IKI 31500 NUOLAIDOS ANT NAUJO 1960

Chrysler - Plymoiith - Imperial
daugybė gerų visų IMirhysČIų vartotų automobilių 

Galima nupirkti be pinigų — išslmoltėjimals

f

iDflinOCŪ
• THevIalJoe • Radijai,
• Fonografai • PlokAtelfle.
• Elektriniai rlrtnvSa prleialaal
• Elektr. lalkrndlial.
e RaAoNMMios maJMnMėa,
• Radijo Ir TV lempniM,
• Vlaoklna antenos, 
o Baterijos • Dalya,
• VMntuval — VMIntuval,
• Elektros lemputė*

PARDAVIMAS-TAISYMAS

l332IS.H«kt«d St-CL4-5665|
AldU 9-6pin»irl(at». 9-9. StumiH.

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

CHRYSLER—PLYMOUTH—IMPERIAL—VALIANT
SALES — SERVICE

4030 Archer Avenue, Chicago, Illinois
Didžiausia Ir taislnglanala lietuvių automobilių (staiga

r#

ANTANAS VILIMAS
8415 S. I.ITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas FKontier 6-1882
£

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ !

INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00

Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų —- 
lengvais mėnesiniais atmokė jintais.

BKIGHTON SAV1NGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 8-8248

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4:30; Ketvirtadieniais 9 Iki 8 v. vak. 
Trečiadieniais uždaryta

f

Lietuvių Prekybos Namai
Naujausi Svečiu 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 J100-J250

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.. .. .. .. .. .. .. $1 49-00
Saldytuvai-Frigidaire, Gen. Electric po $1 "7S-0C
V’rimui 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 SERĄ'SKONĮ 

VISKĄ PERKA PAS LIEPOMĮ.

FIIRNITURE (’ENTTR. INC.
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

3207 So. Halsted St. Tel. VIctory 2-4226
V AL.: Pirmad. ir ketvirtad.. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 iki 9 ▼.

Kitom dienom.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 iki B v.
Liepos ir rugp. mėn. sekmad. uždaryta.
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NEPAPRASTI STOVYKLAUTOJAI

DAINAVOJE
• . •

V. CIŽA ĮJSKAS 
»

Yra sakoma, kad "kas senaį konf». Tikrai, ji atsivežė įsi
mini, tam kalk į kaktą vinį”, gijusi (pagal savo tuometinį

M1NC1SLLAN Ub CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Tačiau net ir tokiam pavojui 
esant, tikslu būtų bent minti-

amžių) nemažesnius nuopelnus 
savo tautinę garbę ginant, kaip

mis grįžti Dainavon į prieš mė- kad ir garsusis vilnietis Žižma- 
riesį įvykusią Jubilėjinę Sendrau ras.
gių stovyklinę savaitę. Tuo^ la- Štai jos patriotinė istorija, 
biau, kad šios stovyk os apra-, Kai jj pin^ą įartą buvo nu
žymiu, tilpęB liepos 28 d. Drau vefffa j nelietuvišką vaikų dar-
sAa.** 1va« žilino » «• , . • . . «zel), ten ją tuojau apspito ka-

HEATING SERVICES
\ iliiukajluM. apeiga ICiai luia-

Garlauaių zuiuinų firmų I.KhNuA 
TIMKKN, WElL-MeEalU, KEPU B 
ElC, KEWANEE pečiai oro vėaie 
tu vai (alr condltloning) vtaoklų dy 
•ižlų Inalolluojanie karsiu vaiidvue 
Karu ir šiltu oro atatemah l'alp pa 
pakeičiama viaua j gazą arba alyvų 
labartlnluose J ilsų namuose ir i Sta
lonių- nauJiiM

VTaų rūšių skardos darbai.
U/illllrl.-* UAitA.l I i lll.t

šaukite 24 vai.

Tel. CLearwater 7-6675

kkal ėstate RE AI. ĖST ATE

ge” kai ko vertingo, šiuos žo
džius rašančiojo manymu, ir ne
paminėjo.

Stovyklautojų amžiaus riba
nadukai, norėdami sužinoti jos 
vardą. “Sigutė”, — drąsiai jiems 
atsakė naujoji "studenčiukė”.

šioje stovykloje sukosi nuo 60- Vaikai tuoj pat nosis nuleido, 
ties iki 5-rių metų. Jų tarpe neturėdami jokios vilties bet 
buvo ir gana spalvingų savo tau ' kada taisyklingai ištarti tokį 
tiniu charakteriu dalyvių. Vie- negirdėtą žodį. Atsipeikėję jie
no penkiolikmečio jaunuolio gra 
ži lietuvių kalba kažkaip verste 
vertė pareikšti Tiusistebėjimą su 
komplimentu jojo motinai, nes

pradėjo siūlyti jai visokius pa
kaitalus (žinoma, savo nelanks
čių hežuviukų naudai). Nesileis 
dama į jokius kompromisus, ši

KAZYS ČESNAUSKAS
6801 So. Talm&n Avė.

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

• Generalinis kodtratorius 
naujų namų statybai, įvai
riems remontams Ir namų pat 
tvarkymams • Turime dldelĮ 
patyrimų namų statyboje • 
“ a t y s atliekame cementu Ir 
uedtio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

Cal «■
žinota, kad tėvo profesija ir tuomet penkiametė jiems drą- 
pareigos verčia juos gyventi ižo- šiai, su paniekos priemaiša, at
iduotai, atsiskyrus nuo lietuvių, šovusi: ‘‘Jei jūs negalite ištar- 
Į pagyrimą, kad sūnus taip gra- Į ti nei mano vardo, then you 
žiai kalbąs lietuviškai, motina are%.babies!’ (Čia tai buvo vie- 
pradžioje nusišypsojo, o po to toj ir tinkama .forma anglų 
pastebėjo, kad jos sūnus daž- kalba pavartota).
nai štai ką klausiančiai jai šaky To jau buvo perdaug! Pip=rų 
davęs: Mama, turbūt visame savjgarba buvo giliai užgauta,pasaulyje tik viepa mūsų šeima 
kalba lietuviškai”.

Ultra-patriotams leiskime ste 
bėtis tokiu neįprastu jojo už-

o ypač tų, kurie sekantį rudenį 
jau ruošėsi gauti "diplomus”. 
Šio susikirtimo rezultatas bu
vo toks, kad tos pat dienos pa

klausimu, bet Ūkusieji turime vakary jau visas darželis gana
nulenkti galvas prieš £į jaunuo-; taisyklingai ir su priderama pa- 
lį. Augdamas ir maišydamasis1 garba kartojo: “Sigutė, Sigu- 
amerikiečių tarpe vienui vienas,' tė”.

Tikrai buvo malonu susitikus 
užkalbinti ją ir jos sesutę, nes

imiiimiiimiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiii
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje? 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAS 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti:
"D R A U G E”

4545 W. 68rd St., Chicago 29. III. 
lllllllllllItlIllIlIllIlIlIlKlHllllllllllllllIlIli

Exquisite Embroidery!

šis jaunuolis turėjo pakankamai 
valios, noro, o svarbiausia, pa
garbos savo tėvų kalbai. Ją jis žinota, kad joms nereikės pra
gersi išmoko ir, atvykęs stovyk kaituoti bandant suregzti lietu-
lauti Dainavon iš šimtaprocen
tinio amerikoniškojo pasaulio, 
čia jis iš pat pradžių jaukiai 
jautėsi savųjų tarpe.

O kas nepažįsta Dainavoje 
keturmečio, gintaro spalvos plau 
kais, su amžina šypsena Sau
liuko?! Jis visada giedras, vis
kuo įdomaujasi, nuolat užklaus-

višką sakinėlį. O tai jau perdaž- 
nai šiandieną atsitinka su lie
tuviškuoju atžalynu ir tai dau
giausiai (atsiprašau už išsireiš
kimą) dėl pačių tėvų tautinio 
žioplumo. Geroka dalis inteligen 
tų tėvų šion kategorijon jau be 
priekaištų galėtų tilpti.

Savo apsileidimą, kalbėti su
damas suaugusius vieno ar ki- vaikais lietuviškai, jie bando 
to dalyko ir tai dailia, lietuviš- grįsti tuo, kad, girdi, akcentą 
ka kalba, kurią jis sklandžiai sugadins. Pats laikas tuo klau- 
ir be jokių svetimybių kalba., simu pasisakyti kalbininkams. 
Neveltui jam buvo patikėtos Bet kiek žinoma, mažas vaikas, 
jaunųjų sekretoriaus komendan lygiagrečiai mokydamasis kelias
to pareigos.

Dar spalvingesnė buvo kita
svetimas ka’bas, jas išmoksta 
be akcento, jeigu tik mokytojai

., . . . ..... . juos mokiną kalba patys tomisstovyklautoja, kuriai iki pirmo- , ,, ... x T .• • x- j. z- x i- j 1 kalbomis be akcento. Jei jau irjo jot* amžiaus dešimtmečio dar 
tiūko vienų-kitų metelių. Atvy
ko ji stovyklauti Dainavon iš 
Kanatios ir jau netuščiomis ran

Lucky For Beginners

1378

yra pavijus sugadinti akcentą, 
tai jau tik lietuvių, o ne anglų 
kalbai. Tą mes visi, turį progos 
ir noro neužmerktomis akimis 

i susitikti su lietuviškuoju jau-
*nimu, perdaug gerai žinome.

Šie keli gyvi pavyzdėliai tesu
stiprins svyruojančias motinas 
ar jau iš viso perdaug biznieriš
kai nusiteikusius tėvus, kad jie 
daugiau dėmesio, o ypač meilės,

(Nuaelta į 7 pusi.)

Gražus raštas Išsiuvinėtas sude
rintom spalvom puošia lovatiesę 
arini galima jrėnmoti kaip paveiks
lą.

.No. 100 yra piešinys, spalvų sų- 
1 rašus Ir dygsnių iliuetracija.

Siųskit* 25c Kartu su užsakymu 
šiuo adresu —

uhaloAb PAITEKN DEPT. 
4040 W«ot ASrtl Street

Cbioago 29. nitnoist
Greitesniam pristatymu) pridiklti 

dar po 10c už kirk viena Iškarpa per- 
■ Inntlmill — first Cl

1909 INSURFf) 1960

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — $75,000,000.00

( Atsargos Fondos $6,500,000.00

•Iii’itin Maekietvlch, Chalrman of the Board 
JuMln Mackietvich Jr., President

FREE PARKING

Paprasta, bei daili suknelė. Ir j 
lengvai ivusiuvaina.

No. I37M su PIIOTO-OUinr: Ins 
trukcijom (anglų kalba), popierinę į 
Iškarpų galite gauti šių didžių — 
Hlzcs. 12%, 14%. 16%, 18%. 20%, 
22%. 24%, 26%. Per krūtinę 33 
iki 47 Bize 14% (dydžiui) per krū- 
tinę 15, reikia 4 Jardus 36-colių m<‘- 
dtlagofl.

Siųskite 35e kartu su užsakymu. 
Pažymėkite kokio dydž.lo.

DRAPOAT PATTOlM 
4040 w«m 00nl Htreet

Cblmgn 00. Illinnto

Orait»«ntam pristatymui pridėkite 
dar lOo paraluntimul —w first ei Mas,

STANDARD FEDTRAL SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIAflON 

į* • OF CHICAGO •

419? ARCHER AVI.. CHICAGO 32 
PHONE: VIrginio 7-1 101

VALANDOS: Kasdien, įskaitant ftešt. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniaig -vinai neatidaroma.

Mūrinis, 3 nik'K- Brighton p., nau
jus. *20.0011

Mūrinis, 3 mieg., naujas. Guire p.
*21.1*00.

Mūrinis (1 kamb. Gagu p. *17,600 
Mūrinis 7 kamb. N 
Mūrinis 3x5 Brigjit 
Mūrinis 0 melų Ga 
Meilinis 5 kamb. 1 
Meilinis 0 kamb. 5 
Medinis 2x4 k. M 
Mūrinis 2x4. Gage 
Mūrinis 2x5, Gage p. *29,500 
Mūrinis ts-ieik naujas, 2x6, atski

ri šild. gazu. *42.800.
2 mediniai namai Ir 2 ekstra lo

tai. O. Parke, *26,000.
Mūrinis (i kamb., arti mūsų įstai

gos. S0 p. lotas, *17.900.
Medinis 5 kamb. tr ekstra 26 p. 

lotas. G. Parke. *13,000.
Pajamų mūrinis bung. — *100, 

plūs sav. butas. *22.000.
Mūrinis 12 a|iartmentų labai gra

žus namas, rnetli 
*13,000, gera vieta.

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

H|N'») g- WRWnilKI INC

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS^ P R E K Y BOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL dOSU PAGEIDAVIMĄ

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

n r' I
STANKUS* 

CONSTRUCTION C0. į)

Atlieka planavimo ir staty- 
boa darbus, gydytojų ofisų, M 
gyvenamųjų ir prekybos pa- 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- c 
rime virš 300 įvairių atandar- M 
tinių projektų. ™

Ofiso ir namų telefonas:
PRospect 8-2013 

7403 S. WESTERN AVĖ 
Chicago 36, Illinois

MAIbŲUETTE PARKE. « kamb. 
liuksus bungalow. 2 blokai nuo mo
kyklos Ir bažnyčios. Visi modernlš- 
klausl įrengimai.

Prie UI ir Homan gatvių prie
gero susisiekimo ir krautuvių 27 
metų liuksus 6 kambarių bungalow 
ant 50 pūdų sklypo. Namas gazu 
šildomas. Air condltloning. Mūrinis 
garažas iš gatvės įvažiavimas.

Ant 07th ir Hamlin gatvių kam
po, liuksus naujas ,,ranch" stiliaus 
namas. Nuo sienos Iki sienos kul
niai 2 tualetai. Visi modernibkiausi 
įrenginiai.

MAHŲIETTE PARKE 6 metų 
2x4% niūras, 2 auto mūr. garažas. 
Kaina *41.000.00.
Marųuetie Parke 10 metų mūras. 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas; 
daug modernių įrengimų. Kaina 
*41,600.00.

5817 S. Ki-nneth 1% aukšto nau
jas niūras. Visi modernlšklausi jren- 

Pajamų v,rš girnai. Vienas butas 4% kam. neša 
I *125.00 nuomos. Antras butas — 
i 5 % karnb. 3 mieg. laukiam rimto 

pasiūlymo.
| vakarus nuo Marųuette Parko 

•J % aukšto 7 metų mūrinis namas.
1 su 2 auto mūriniu garažu. Kaina

p. *15,300
1 p. *29.500.
3 P *17,500.

P- *12.800.
P. *13.500.

P- *20,000.
. *23,900. .

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS A ASSOCIATES 

2405 W. 51 st Street 
WAIbmok 0-6OSO
Vak PR 8-S070

Trečiadieniais uždaryta

MAliųi'ITTE PARKO CENTRE
4 laitų ntūr. Alyva šildymas. 2 

auto. garažas. *420 nuomos. Kaina 
*38,600.

3-jų butų sutvarkytas mūrinis. 2 
dideli ir 1 mažesnis butus. Naujas 
gazu šildymas. Garažas. *31.500.

GCruM mūras. 2 po 5 kamb. Centr. 
šildymas. 2 auto. garažus. $28,900.

Mūrinis namas. 4 mieg. Gazu šil
dymas. Garažas. Platus sklypas. 
*18,900.

tik *28,000.00
I vaknrus nuo Marųuette Parko 

nepaprastai gražus Ir geras biznis. 
Metinė apyvarta virš *80,000.00 
gryno pelno virš *30,000,00. Keikia 
suaugusios šeimos «šį biznį gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2602.

Brigliton Parke. Pulki taverna su 
sale, 7 kamb. butas ir šalia 60 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rimtam pirkėjui labai prlelnamom 
sąlygom.

MAltQUETTE PARKE 6 butų 
mūras. Namas neša geržta pajamas. 
Laukiam pasiūlymo.

MARQUETPTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. laukiam pasiūlymo.

Gage parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
8 kamb. mūrinis Ir šalia tuščias I REAL ESTATE — INSURANCE —

sklypas, j rytus nuo paąho. Naujas 
alyva šildymas. Garažas. Švarus na
mas ir lotus už *16.000.

Naujas mūrinis. 5 % kamb. Mo
dernus, rinktinėj Marouetto Parko 
vietoj. *25,500.

Arti lii-t. mokyklos. Puikus , 7 
karnb. mūr. Garužas. *20,500.

NOTARY PUBLIC 
2501 WeW «»th St- Chloago, UI. 

Visi telefonai BEmlook 0-3000

REAL E0TATE

SHUKIS REALTY 
6433 S. Pulasfcl St. 

Tel.Lūdlow 5-5900
Parduoti, pirkti ar ttmolnytl na 

<uua galite Čikagoj* ar Jom prlemlos 
čluose.

Turime nuoaavyblų visur, taip pat 
turime ir klientų, kurte nori pirkti

KretpkltSe į mūeų raAtine, kur 
gausite geriausia patarnavime

PILNAI MODERNIŪKAS
8 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 

bungalow *21,500.
9100 MftN. PAJAMŲ

Ir savininkui puikus 7 kamb. bu
tas. 2 aukštų mūr. '— 3 butai, ne
toli lietuviškoH bažnyčios Koselande. 
*27.500.

TIK 016,•00
2x6 Ir 3 kamb. mid. prie Mar- 

ųuette I’k. 2 auto garažas. *200 
mėn. pajamų.

II APARTMENTV
Modivniškas 2 metų mūr.: 4x3% 

ir 7x4% ikamb. *17,000 metinių pal 
Jamų — per 8% metų pats save iš
moka.

2 METU MfR. — 3x4 KAB.
1 % aukšto. Alyvas karšto van

dens šidymas. Pilnai moderniškas. 
50 pūdų sklypas. *340 mėn. pajamų. 
*36,000.

LABAI ŠVIESUS
2 butai po 4 kamb. Brightoų Pk. 

Nauja gazo karštu vandeniu šildy
mo sistema. 2 auto garažas. $22.500.

GBAZ1AI UŽLAIKOMAS
6 didelių kamb. mūr. bungaJow 

geriausiam stovyj Ir puikioj vietoj. 
A Stoni, šildymas gazu. Labai šva
rus rūsys, paslogfi. 2 auto garažas. 
34 pėdų sklypas. *20,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W«st 7>st Street
TeL WAlhrook 5-6016

„VIKDO“ Heating Co,
Įrengia naujus Ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “converslon burnors", 
vandens "boilers”. vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ., Chi- 

( eagu. BĮ. VI 7-3147 — 1). Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017
— V. fituopys.

IV2 aukšto pajamų mūr. — 5
ir 3 kamb. Alyva karštu vand.

Arti parko 4 metų. 4 mieg. mū-1 šildymas. Garažas. $136 mėn. pa- 
rinis. 2 vonios. 1% auto. garažas. . . , , T .
*26,500. jamų ir sav. butas. Arti 55ąia ir

Gale Parite./ 2-jų butų mūrinis. Sawyer. Tik $25,250.
ISjioit8 abVa- 2 aUt° garaŽa8, T‘k l*/> aukšto pajamų mūrinis, 6 ir

Gage Parke. 3 m., platus, liuksus 5 kamb. Alyva šildymas. Garažas. 
2-Jų butų mūrinis. 2 po 6 kamb. Arti 62.OS jr S. Whipple Street. 
MQ.ro garažas. 3G p. sklypas. Alų- _.
min. landai, iškelti vamzdžiai. Ang- tiK 3>z£o,yUU.
liškas rūsys, tinka butui įrengti. H/į aukšto pajamų mūr., 8 me-

Brigbion Parke. Puikus 3-jų bu- senumo. 5 ir 3 kamb. MŪr. ga
lų mūrinis ir mūro garažas. *28.ftoo. ražas. Vandens apsėmimo kontro-

Brigbton Parke. Arti bažnyčios, lė> Tuoj pat galįma užimti. Arti 
2-jų butų mūr., 2 po 1. kamb. Kai- „_ . o 1 1 • d j t i’-- x 
na *24,800. šalia tuščias sklypas: 67-os ir S. Pulaski Rd. {mokėjimas 
galima kartu pigiai nupirkti. $6,000.

6Vj kamb. mūrinis. Naujai at
remontuotas. Nauja gazu šiluma. 
Garažas. Alumin. langai. Arti 62- 
08 ir So. Campbell. $19,500.

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

1 ’/ž aukšto pajamų mūrinis 5-2 
kambar. (2 miegam, ir vonia vir
šuj). Alyva, karštu vandeniu ši
luma ir atskiras sklypas. 40 dol. 
pajamų iš garažo. Arti Hamlin & 
63-čios. $24.900.

BRIGHTON RARK: Mūr. 2 po 4 9 a„Vži,i o a a , u
kb„ gazu šildomas. *18.500. munn1.8 3 4'6 kambar.

Mūr. naujas 5 tį kb., mažas įmok. 198 dol. pajamų ir savininkui bu-
v. . , c c a x 1 tas- Mūrinis garažas, arti 55-tos ir Meti. 3 butai 5 5 Ir 4 kb., ap- Į QawV(,_ eoo 500 

sauga nuo potvynio. į

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

H.mF- 8U t31de,e kl,Jcntūra— Į 72-08 ir S. Artesian. Tik $16.900.

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS į

BELLVARPAS
REAL ESTATE

Tavom ir pulkus <> Uiimli. butas
18 m. mūrinis. Šalia aptvertas skly
pas. Gerai einąs biznis. Nuderėta iki
*22.500.

RėMoranu biznis. Didelė patalpa. 
Visi įrengimai. —5 m. "lease’as”. 
*2,300.

Pelningas Iluoming . liouse ant
plataus sklypo. Modernūs baldai ir 
įrenginiai. Garažai. $24,900,

Kitur. 5 butai tr krautuvei patal
pa. Švarus 3-Jų aukštų mūr. namas. 
*16.900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 We»t 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

Mūr. 2 bt. po 5 kb. (3 mieg.). 
*20,500.

Gage Parke; mūr. 2 po 5 kb. ir 1 
šild. kb. porčluje, & *126, paj. J
mėn. Ir savin. Imtas.

Mūr. 4 kti. centr. gazu šild., 30 
p. lotas. *11,000.

Mūr. bung. 3 mt„ 5 kb. ir 2 kb. 
rūsyje, gražiai Įrengtas. *21.500,

Mūr. 1 % a. 2 gružas būtai: 5 Ir 
3 kii. centr. šildymas. 20 p. skl.

Muri|iM'tti‘ Parke: Mūr. 3 bt.: 6 __ _ ■ „
Į — 4 ir 2 kb., centr. šildymas, General Insurance. Notary Public 

' grMnr bVV“ I . , , u \ 6455 SO- KEDZIE avenueMūr. 12 butų, savininkas duos ■ 
i paskolų.

Ruaelande: Mūr. 3 bt.: 7—4 ir 
į 2 kb. centr. šild., mūr. garažas,
' 83 p. skl.

Tel. PRospect 8-2233

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

DĖMESIO!

Paikus mūrinla ant plataus skly
po 2 po 6 kamb., 2 maš. garažas.
Tik *26.500.

Brighton Parite: Mūr. 1 po 5
kamb. Centr. šild., 2 maš. gar. Arti 
susisiek, ir mokyk. $26,000.

Medinis, B bulei, 4—6—6 kamb. 
Geros pajamos. II S,000,

Marųiiette Parke: Mūr. 0 kamb. 
(3 mieg.) bungalpw. Platus sklypas, 
erdvus kamb. *11,500.

Netoli Chlcagos 24% akro temis 
su trobėslais. $7,100

M ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

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

PASKCTINfi PROGA!
Netoli Marquette Parko parduo

dami 3-jų miegamų mūr. namai. 
Gazo šiluma, apsauga nuo potvy
nio, plytelių vonios ir virtuvės.

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

MODEL HOME 
77th A WHIPPLE ST. 

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

F. PETRAUSKAS CO., Builders 
PRospect 8-3792

ŽJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflIlIlIlIlIlHlllltlIlIM:
|L. STAŠAITIS 8č Co !
| GENERAL CONTKACTORS =
S Statome gyv. namus Ir įvairius = 
^pastatus. Tam reikalui turime = 
Spuikių sklypų. ~
5 Atliekame namų »«un.ynius = 
jgbel atnaujinimus.
S Administruojame namus Ir nuo- ~ 
Savybes. Kreiptis 5-8 vai vakaro. =
| 2456 dVFST 69th STREET |
5 Tel.: ĮSTAIGOS WA 0-*7SO =

N AM V < N 8-haOK =

Siiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiu;

ŠILDYMAS

A. StanČlauskas instuliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur 
uaces), visų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditjoners ir atlieka vi
sus skardos darbus

7304 So. Rockwell Street
Tel. CRovehill 6-7875

PELNINGAI INVESTUOSITE 
P1NIGU8

nusipirkdami netoli Chlcagos gra
žiuose Lemonto apylinkėse, ąžuolais 
apaugusį sklypą ar didesnį žemės 
plotą. Kai kurie iš Jų yra su tvenki
niais. Teirautis —

CIx*arwa*er 7-70SS

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

SOUTH SUBURBAU

JUOZAS ŽEMUTIS
HEATING CONTRACTOR
Įatatome šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus, ir skardos darbai 
(sheet metai work) ’

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Redzie Avenue 
Chicago 28. 111.

LA 3-6622, Ren. OL 6-0412

REAI/TY & 
GENERAL

BUILBERH, INC. 
CONTRACTORS,

7942 So. WESTERN Avė. 
Tel. PRospect 8-7788-80

CHICAGO 20, ILL.

RINOS A yANDFNS 
NUTINKAMIEJI VAMZDŽIAIMARUI ETTE III BRIGHTON I’K.

Mūr. 2<(l kamb.., šild. gar. ft!20,IMMI.
Mūr. 2x5 kamb. šild. gar. 820,500.
Mūr. 2x4 Ir 2 kamb. gar. 221,500.
Mcd. 2 apC., puikus .... gi(I.OOO.
Mrd. (I kh. ir kr., tušė. lot. $0.000.
Mūr. 12 npt. Kd.ooo m<t. i»ij. įnešti
$15,000. Sav. duos paskolą Iš 5% . ____ _______ ____

Prieš pirkdami namus būtinai pa- **alp tr "galvąni
tikrinkite mus. z-d ju nlekad nereikia dažyti Ir
n m v-a I , o ,stv**r,a neribotą laiką
dUDREŽG’KAS VISOKIUS STOGUS taląome n

, , ' atremontuojame Garantuojami B
1081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384 metama

(Outters & Dotmspotits)

DEDAME VARIO -COPP15R 
AL LOT" METALO RINAS ir VAND 
NUTEKAMUOSIUS vamzdžius už

T* DŪMTRAUKIUS IR "RMOKE 
• dTAt'KS” išvalome atremontuota* 

IŠNUOMOJAMA — WR RENI me ir atliekame •tuckpolndnr’
NAMŲ KINAS IŠVALOME Ir pa

taisome. išsmaltnama Ii vidaus Ir 
oudHŽonie. Bus kaip naujos.

Mūsų firma yra didžiausia Moj 
’ ’rlty, atliekame darbą kuo geriau 

"lai- už žemiausias kainas visame 
Visas mūsų darbas garan- 

I luojamas Esame pilnai apsidraudė 
Kreiptis galima dieną ar naktį Ir

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IlNUOMA VI1IUI 
PATARNAVIMAM VELTUI 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ 

BELL-V ARPAS Keal Katate
6456 S. Kedzie — PRospect 8-2283 '• ’”»«“nenlals Telefonai - 
------------------ --------- ■ — ■ I — LAwndalc 1-0O47 arba

įimtom. 3 kamb. butas ru visniR R<>ckweil 2-0770patogumais. Suaugusiems. 3403 • *' n*'*rn*u**’n«
W. 62nd Place, Proapect 6-8850.)

JEI TIK GERO NAMO REIK*
TU PAS ATMKV TIK UŽEIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS. NEMOKAMAI APSKAIČIUOK ’ 
JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI, PIGIAI PASTATYS

V. ŠIMKUS
26(8 W. 71 st Street, Tel. PR 8-4268 Ir TĖ 0-5531

PArdląvknal “dtiplcx” pajamų 
mionavybė — 2 butai po 3 kamb. 
7146 ir 48 S. Ked/Je Avė. Susita
rimui skambinkite RE 7-6956

2-Jų ankštų mflr. narna*. Pilnai 
įrengta taverna. 6 kmb. butas vir
šuj. Alyvų, šildymas. 2 auto. ga
ražas. 6759 So. Ashland Avenue.

2-jų aukštų mūr. apartmentinis 
namas. 4613 S. Wood St. 7 viene
tai — mėnesinių pajamų $300 
plius. Kaina $21,500. Susitarimui 
skambinkite RE 8-7366.

Lake C<wnn, Wlscoit$tn, parduo
damas 100 x 100 pėdų sklypas prie 
ežero. Natūralūs gazas; grįstas 
kelias. Kaina $750. Telef. I-ake 
Geneva, Wls. — CHeetnut 8-3564.

5 kamb. med. aluminum apkaltas 
Izoliuotas namas. 13 metų senu
mo, gerame stovy. Alumin. žiemi
niai langai. Arti naujos ftfl. Petro 
ir Povilo bažnyčios, West Pullma- 
ne. WAterfaII 8-1113, nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro.

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam". ne- 

senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
Ir jų vykdymas.

600 West 80th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. — ST 3-2150

ifkif ApcainĮos Bonus’ -

|VACYS PETRAI!SKAS|

Slelfekiles “Driu^"
Apsimoka skelbtis "DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lietu* •
vių dienraštis. GI skelbimų kainos 
visiems prieinamos.
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Kitoje pusėje ežero virė rea- 
- , « , . . lusis gyvenimas. Moterys lau-

StOVyklautOjai • • • • ko virtuvėje pietus alkanie
siems ruošė, vyrai ledus vilko 
vaisvandeniams šaldyti, o di
delio medžio paunksmėje buvo 
dėstomi ant stalų ir kabinami

Nepaprasti

(Atkelta iš 6 pusi.)
skirtų mokydami savo vaikus 
gimtosios kalbos. Kaip taisyk
lė , su jos mokėjimu lygiagrečiai

CHICAGO J E IR 
APYLINKĖSE

DIENA GRAŽIOJ SODYBOJ jr
Antano ir Genovaitės Miliau- 

ckų sodas yra Palos Hills, III. Į
medin loterijos fantai. Vieni Smagu praleisti dienelę erdvia-eis ir drąsa pasisakyti esant . , , , ■, , ,, „lietuviu. O kad tos drąsos mums Prie vartM rinko įvažiavimo Į me sode,>kuris susideda iš 7

jau pritiuko, tą aiškiausiai ro
do 1960 metų gyventojų sura
šymo duomenys. Jais remdamo
si JAV valdžia patvarkė taip, 
kad latvių imigracinės kvotos 
dydis pralenkė mums paskirtą
ją kvotą. Argi nekeista?! Juk, 
rodos, viena Chicaga turėjo bet 
kokiu atveju šios kvotos dydį 
nusverti mūsų naudai.

mokestj, kiti nurodinėjo auto
mobiliams vietas.

Visoj Dainavos žemėj skam
bėjo per garsiakalbį lietuviš
kos dainos, muzika ir buvo 
skelbiama visa kas tuo metu 
Dainavoje dedasi.

akrų žemės ■ ir gausybės įvai
rios rūšies lapuočių medžių, gė 
lių ir net daržovių. Pagaliau, 
moderniška maudynė šalia Mi- 
lauckų, ir jų dukrelės bei žen
to Žiūraičių dviejų puošnių vi
lų. Maudynė švariai užlaikoma 
ir besuk ei-tani i am vandenyje

(javo Užundėnai, jų sūnus Al-1 
bertas ir dukrelės Bronisė su 
savo šeimom. O taipgi pobū
viuose nenuilstanti Ievutė Ja- 
kubonienė ir Spitlienė, pade
dant Slapikienei ir Skinulie- 
nei. Troškulį malšino, kaip ir 
visados pobūviuose, Marcinkus. 
Prieš išsiskirstant dar pasitar
ta apie Zarasiškių Klubo pikni
ką, kuris įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 28 d. Taip tai pasi
baigė linksma ir soti dienelė sa 
vųjų tarpe. Gimtadienio celeb
rantam Onai ir Antanui linkiu 
ilgiausių metų. J. Tarulis

KATALIKŲ VETERANŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Chicagoje rugpiūčio 15 d. 
prasidės katalikų veteranų su
važiavimas. Tai bus 25-tas vi
sos šios JAV sąjungos suvažia
vimas; vyks Sherman viešbuty. 
Illinois departamento koman- 
dierius rangiasi pasiūlyti rezo
liuciją, kad prezidento rinki
muose tikybinis momentas ne
būtų akcentuojamas.

Nei akimirkai neužmiršk, kad 
esi žmogus, o ne koks eilinis 
gamtos padaras; taipgi neuž-

mirški nei vienai akimirkai, kad 
ir kiti yra žmonės, su savo in
dividualiais skirtumais, kaip ir 
tu, s-u tokiais pat reikalavimais. 
Tai yra dorovingumo pagrin
das. — D. Fr Strausz

* •- i*’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitmi 
GUŽAUSKV BEVERLY HILLS 

G ELI N Y C I A
Geriausios gAlė» dėl vestuvių. ban
ketų. laidotuvių tr kitų pupuoAlmų.

2443 WEST 63rd STREET 
lelef i’R H-0M33 ir PK 8-0884 
.................................................................. i

EDVARDAS SAUNOMS — 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

Svečiams seselių stovyklau- galima smagiai pasimaudyti, 
tojos davė gražią programą, ku Tenka pažymėti, kad tame į 

“O tu šventas, lietuviškas žo- ri4 paruošė muz. F. Strolia. puošniame medžiuose pasken- 
di. nekaip vergas šiandien pa- Chicagos Aras ir Detroito dusiam tarytum lietuviškame 
sirodyk’” — tokiu šūkiu prieš Kovas sužaidė draugiškas krep kaime Palos Hills, III., be Mi- 
porą merų Dainavoje buvo pra- šinio rungtynes, kurias maža lauckų, dar turi nuosavas vi- 
vesta dailiojo lietuviško žodžio taškų persvara laimėjo Detroi- įr plačiiu sklypus žemės, 
programa. Nekreipdami reikia- tas. kurias puošia įvairūs lapuočiai,

M

no dėmesio ir neskirdami tau, Daug svečių turėta ir iš la-

Mylimai mamytei mirus, skautininkei 

B. KOZIČIENEI ir jos šeimai

reiškiame gilię užuojautą ir kartu liūdime.

Aušros Vartų Skaučių Tunto Vadi ja ir Skautės

f
TROOST-PACHANKIS

* MONUMENTS
♦ tt# i a 2i S#. Weslem

111 Pl,one„ QK 6-3745
V lobu V4 Paeli.iukis-Pitch,

Vice-Pretident

t
gėlės ię^rūpestingai prižiūrima 
pieva,
o_ i įylietuviškas žodi, prideramos pa- bai tolimų vietų. pįeVa, $twviai slapikai) Skinu.

garbes, mes kasdien vergo re- Gražaus oro geros nuotai. Uaį -r Cingai
teziais kaustome tave. Ir tai kos, visų šventės talkininkų (ku Sekmadienį, rugpiūčio 7 d.,daroine ne Sibiro tundrose, ne rių dčl gausumo šiuo metu nei Qnos Juoz{) Užundėnų
Me ‘Stc savo'pratan- P“vardžių nebesuskubome su- ™,ay> 6753 So. Maplewood įausame k aste, sa o pra i n rlnktl)i lr visų atsilankiusiųjų chiea^oiegių namų moderniškai apstaty- d-Ra ncpagailgjusių nei bufe- ’ °tuose salonuose savauortškai, tuj ncj loterijai nei Sv mišių 
vartodami grubiai aplietuvintus lpetu auko3 8unkiai uždirbto 
nesavos kalbos žodžius. do|erio 5ve„tei davS uoo do.

Bet apie tai teks pakalbėti lerių gryno pelno, 
sekantj kartą, prisimenant gar

pastangomis 
tapo sukviesta gausiai viešnių 
ir svečių, daugumoje Zarasiš
kių Klubo narių į minėtą gra
žiąją vietą ir pavaišinti įvai
riais skanėsiais, ypač su žuvi-

u urnų, « gai vleni aukojasi kiti aukoja , ; kurias Užundėnai aosčiaibingojo prelato Mykolo Kru- . ... J „ . kūnas Uzundenai apsčiai
pavičiaus mintis pareikštas Dai 
navoje kalbant dviejų šimtų au
ditorijai, susidariusiai iš Lietu
voje mokslus baigusių ir čia 
Amerikoje studijuojančių jaunų 
Žmonių.

ir tik tokia darna neša gražų paraiveža i5 Siaurinio Miehiga- vaiuių. Si vieta savo išsi’aiky-, „„ kur jie ,urj nu vasar. 
mut labai reikalinga visuome-

Gilaus skausmo valandoje, mirus bran
giam tėvui,

A. f A-
prof. JUSTINUI VIENOŽINSKIUI, 

dukrai NIJOLEI ČEPULKAUSKIENEI 

ir kitiems artimiesiems reiškiame nuošir
džiu užuojautą, budėdami drauge.

Stasė ir Algirdas Didžiuliai

< Vitkauskas-Vitkos, 
Lbstrict Manager 

i IRAŽIADSIV PAMINKLŲ
" PASIRINKIMAS

* Atdara kasdien ir sekm.y 9
nuo 9 v. ryto iki 5 p.p.

nanų.nes paramos, todėl Stov. Glob. . , , _ ., .. . . . ... Tikslas to pobūvio paaiškėjokomitetas visiems, kūne ir sa- r . 5vo atsilankymu ir savo darbu tiktai viešniom ir avečiam besi- 
parėmė šią šventę ypatingai dė skirstant vėlokai _ vakare, tai> 
koja: Aid. Biliūnienė ir Biliū- buvo Onos Užundėnienės ir An 
nas, M. Bukauskienė, M. Am- i tano Milaucko gimtadienis. Kai 

GRAŽI ŠVENTE DAINAVOJ brozė, Ona Rutkauskienė ir Rut. taip, Ui neteko nei palinkėti il-
, . „ , kauskas, Bron. Polikaitis. giausių metų. Su vaišėm patarLiepos 31 d. Dainavoj (Man 

chester, Mich.), 4-ji metinė 
šventė praėjo labai sėkmingai.

Oras nepaprasUi gražus, su
traukė gamtos mylėtojų per 
1,000.

Diena buvo pradėta šv. mi- 
šiomis po atviru dangumi, ku
rias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. V. Dabušis iš New 
York. Sv. mišių metu gražiai 
skambėjo giesmės muz. Stro-tlios palydimos.

JAV Lietuviu Bendruomenes Chicagos Apygardos 
pirmininkui

JONUI JASAIČIUI,
mylimai mamytei a. a. Elenai Jasaitienei mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

JAV LB. Gage Park 
Apylinkės Valdyba

KUN. ALFONSĄ GRAUSLĮ

ir

Mielai Vyr. Skautininkei Juozei Augustaitytei- 
Vaičiūnienei ir LB Ch-gos Apyg. pirmininkui Jonui 
Jasaičiui, jų mylimai mamytei ir seseriai 

A. -Į- A. ELENAI JASAITIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Aušros Vartų Skaučių Tunto Vadija Ir Skautės

AUGUSTAS PUPELIS
Gyveno M it 2, Valpriruiso.

1 ndlana
Mirė rugp. 1(1 d.. 1960, R;|i, 

vai. ryto, nulaukv-s 52 m. aruž.
Gimė IJctuvoj 
Amerikoj lAgyv. no 11 m. 
Pasiliko dideliame nullfldlme 

Lietuvoje, žmona, duktė, mo
tina. broliai ir m nerys bei kiti 
giminėli; Chicagoje liko 2 pus 
broliai: Vytautas Pupella 
Adolfiui PupeliK.

Ir

Kūnas bus pašarvotas ketv., 
rugp. 11, 7 v. v. J lyki s koply
čioje) 65 Jeffereon St., Valpa- 
ralso, Ind.

laidotuvės jv.vks Šeši., rugp. 
13 d., 1S koplyčios k:,’;o vai. 
ryto tina atlydėtos ) fiv. Povi
lo parapijos hnžn.Yėli,, kampan 
ChlrtLgo Ir Campbell si., 
rioje 9 vai. (vyks g dalingos 
pamaldos už vlionln nieky. 
Po pamaldi, bus nulydėtas i 
St. Paul kupinės, Vnlparaišo.

Nuoširdžiai kvl< ėtiuue visus: 
Kimltes. draugus ir pa žįsta mus 
dalyvauti ftiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Gimines.

laidai. dlrekt. Dykęs.
HO 2-3125.

Tol.

Minime dviejų metų liūdną sukaktį nuo mirties 
mūsų brangios žmonos ir motinos 

A. -f- A.

KAROLINOS LEKETIEN6S 

mirusios 1958 m. rugpiūčio mėn. 12 dieną.
Už jos sielą Šv. Mišios bus atnašaujamos su 

egzekvijomis rugp. 12 dieną 8 vai. ryto Šv. P. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir 7 vai. Šv. 
Antano bažnyčioje. Cicero; Seserų kazimieriečių 
koplyčioje ir Jėzuitų koplyčioje, ir Gregorinės 
mišios bus atlaikytos Domininkonų koplyčioje.

Prietelius ir pažįstamus maloniai kviečiame 
dalyvauti pamaldose. t

Nuliūdę — Vyras, sūnus kun. Petras, duktė 
Bemice, žentas Clayton Everett Ir anūkai

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI

J BU 's

O

Pasinaudokite mokančiais mūsų patarnavi
mais: Nariams veltui iškeičlame Čekius. Duo
dame Mone.v Orderius — čekius šeimos hi- 
loms apmokėti. Apdraudžiamo taupymo sky
rius. Kalėdų ir vakarljų, skyriai. Aukšti di
videndai. Jaunuoliam* kolegijos bonų sky
rius. Nemokamas parkinimas. Saugios vaultų 
dėžutės. Deporttavlmas naktį.* Organizaei 
joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
kitų naudingų patarnavimų.

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

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 8.' 
Trečiadienį uždaryta viaą dieną, o šeštadienį huo 9 iki 12:30 vai. pt> pičtų.

Laidotuvių Direktoriai

MAŽHH&EVANS
IMS SO. WESTERN AVB. "•'—'S >
TRYS MODERNIŠKOS 

AIKCONDmONED KOPLYČIOS

MAtoioMi vnrrA 

REpablt T-MW MpabBa T-M01

J.F.EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

IRV8 MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

PONIĄ AGNg IR DR. J. KIŽIUS, 
jos mamytei

A. + A.
ELENAI JASAITIENEI 

staiga mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Radišauskų šeima

ADELĘ NASTOPKIENĘ, 
jų Mamytei'Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame.

Ig. ir T. Serapinai

Mielam
A. + A. LIUDUI VISMINUI 

amžinybėn iškeliavus, jo artimuosius Lietuvoje ir 
Amerikoje bei krikšto dukrą Laimutę Juodkojytę, 
Montrealyje, Kanadoje, nuoširdžiai užjaučia

Bronė ir Vladas Rimavičiai
Irena ir Antanas Rimavičiai
Sofija ir Adolfas Januškevičiai-Jelimliai

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite !

John Savickas
Monuments

H 849 So. Kedzle 
Avenue,

Chicago 43, III.
JAnu pasirinkimui <11- 

rižlati.-tlru* rloklnyM gnlavif 
pavj/jlf.lq.

Dėl susitarimo (appointmont) galite pašaukti kiekviena laika.
Telefonai: BE 8 8682 arba BE S-4718 

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo R vai. ryto iki 6 vai. vak.

PIRKIIE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West 111 th Street

Didžiausias Paminklams Planų 
r’ssirtnlr*rc*“ VUam*»

/ Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesl 7 Isl SI. Telef. GRovehill 6-2345-6 

1410 S. 50th Ave„ Cicero, T0wnhall 3-2108-09
AIK&Tfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

Ambalansų patarna- Mes turime koplyčias
vimas dieną ir naktį įįį j® visose Chicagos i r

• Roselando dayse ir
Reikale šaukite mus.sR^^^W^»nv tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIŪNAS
4S1R S. CALIFORNIA AVĖ. L*f.jreH» S-SS7.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVK. Tel. YArds 7-3401

PETMS P. GURSKIS
718 WBNT I8th STRKYT TlJ. SEeley 8-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STRKF7T Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 1139

VASAITIS — BUTKUS
144(1 S. 50th AVĖ. (KERO, ILL. Tel. OLympfc* 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WKST 09th STREET Tel. REpublte 7-1213
2ft»14 W. 23rd PLACt Tel. Vlrglnla 7-0672

VANCEFUNERAL HOME
1424 b. «Oth AVĖ. OLimpie 2-5245 ir TOornhall 8-9687
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Žolines atlaidai, Marijonų jubilėjinių metų 
užbaiga ir paskutinis piknikas

t

/ mus
X Nauja seserų vienuolyno

koplyčia bus šventinama šį sek 
madienį, rugpiūčio 14 d. Tėvų 
Marijonų seminarijos sodyboje 
Clarendon Hills, III. Šv. mišios 
bus 12 v. d. 5:30 vai. p. p. pa
laiminimas Šv. Sakramentu ir 
gėlių šventinimas. Bus galima 
gauti šviežio maisto ir gražiai 
pabendrauti. Visi lietuviai kvie 
čiami atsilankyti ir atsigaivin
ti gražioje gamtoje.

X Mok. Juozas Senkus, gy
venąs gražioje miesto dalyje, 
netoli ežero, grįžimo iš ligoni
nės proga buvo praėjusį sek
madienį aplankytas savo arti
mų draugų. Ta proga svečiai 
buvo skaniai pavaišinti ir turė
jo progos pasiklausyti stereo- 
phonic plokštelių muzikos. Sve 
čių tarpe buvo seserys Milišau- 
skaitės ir Proškai.

X Seselė M. Bronė, pranciš- 
kietė (Petrauskaitė) yra atvy
kusi į Chicagą paviešėti ir ap
lankyti savo sesutės, Reginos 
Goodvvin, bičiulius ir mokslo 
drauges. Seselė yra viena iš 
pirmųjų atvykusių tremtinių, 
kurios pasiekė Ameriką ir per 
pastangas Balfo buvo apgyven
dintos pas seseles pranciškie- 
tes Pittsburgh, Pa., kur buvo 
auklėjama ir čia pasirinko šį 
kilnų luomą Dievo tarnybai. 
Kartu su ja atvyko ir seselė 
M. Marcelė, t

X Elena Šuopis, 514 E. 89 
PI., pereitą savaitę pergyveno 
didelį širdies skausmą, kada 
jos miela dukra a. a. Teresė, 
15 m., tragiškai žuvo. Prieš 
metus, tik atvykus iš tremties, 
netikėtai širdies smūgiu, mirė 
jos vyras a. a. Antanas Suopis. 
Visi reiškia giliausią užuojau
tą Elenai ir likusiai dukrai 
Elegijai.

X Feliksas Kasparas, gyv. 
1307 So. Central Avė., Ciceroj, 
neblogai verčiasi baldų ir kito
kių daiktų perkraustymo užsi
ėmimu. Jis su savo talkininkais 
sunkvežimiais perveža įvairiau
sius daiktusir į tolimas vietas.%

X Dale Estka ir Aleksand
ras šrupša bus sutuokti rugpiū 
čio 13 d. 4 v. p. p. Gimimo Pa
nelės švč. parap. bažnyčioje. 
D. Estka ir A. šrupša yra 
Ateities šokėjų grupės nariai.

X Sofija Ir Viktoras Mickū
nai) turi svečių iš Dės Moines, 
Iowa, nes sūnus Viktoras ir 
marti Virginia Mickūnai su 4 
sūnumis atvažiavo atostogų, 
kurias praleis Chicagoj pas tė
velius ir brolį Juozą.

X Sophia Ward - Navickas, 
5836 So. Artesian, plačiai žino- 
n^a visuomenininke ir stambi 
rėmėja kilnių darbų, linksmai 
atostogauja Alabamoj.

X B. Pahedinskienė iš Ka
nados atsiuntė paramą At-kų 
Jubl. kongreso išlaidoms pa
dengti ir įsirašė į kongreso me 
cenatus.

X Roma Mastienė, lietuvių 
operos solistė, rugsėjo 19 d. 
3:15 v, p. p. Jaunimo Centre 
duos koncertą - rečitalį.

X Bemice Kalvaitienė su sū 
numi Viktoru, Jr., atostogavo 
Detroite, Mich.

x Reikalinga vidutinio amžiaus 
arba pensininkų pora gyventi kar
tu su senesnio amžiaus pora gra
žiame. patogiam bute. Erdvus mie
gamasis kambarys, ir galima nau
dotis visais buto patogumais, ne
mokant rendos nei kitų mažmožių, 
tik už valymą buto ir būti kom- 
panijonais. Dar galima ir priedų 
gauti. Informacijai skambinti tel. 
AUatln 7-6MS, prašom palaukti 
kol atsilieps. (Sk.)

Tėvų Marijonų Seminarija, 
kaip Marijonų vienuolijos da
lis, Clarendon Hills, Illinois, 
kaip ir kiti vienuolynai, gali iš
silaikyti' gerų žmonių pagalba. 
Visos aukos gaunamos tiesiogi 
niai ar netiesioginiai padeda 
tų namų marijonams išsilaikyti. 
Tam ruošiami ir parengimai.

Atlaidai

Marijonų ruošiamas pasku
tinis išvažiavimas įvyks rug
piūčio 14 d. Mišios bus 12 vai., 
kurias laikys prel. I. Albavi- 
čius. Pamokslą sakys kun. dr.
J. Prunskis. .Pamaldos, jei są
lygos leis, bus atvirame ore. Ki 
taip bus vienuolyno koplyčioje. 
5:30 vai. p. p. bus gėlių šven
tinimus Švč. Sakramentu pa
laiminimas. Kas išpildo Bažny
čios paprastas sąlygas, gauna 
visuotinius atlaidus. Tuomi ir 
baigsis Marijonų Jubilėjiniai 
metai. Bus šventinimas seselių 
koplyčios.

Paskutinis piknikas

Marijonų Rėmėjų skyriai tu
rės savo paruoštus valgius ir 
gėrimus. Bus įvairių pramogų, 
dainos ir lietuviška muzika.

Autobusai išvyksta iš dides
nių lietuvių kolonijų. Išvažiuo
ja 10:30 v. r. Grįžta jau 6:30
v. v. į namus. Proga yna senes
nio amžiaus žmonėms atvykti 
į pikniką ir atlaidus.

Bus atvažiavimo premijos- 
dovanos, taip pat ir kiti loši
mai.

Visas pelnas skiriamas semi
narijos, Clarendon Hills, III., iš 
laikymui. Paskutinis piknikas 
ir pasinaudokite proga gauti

X Jonas Nevardauskas, Lie
tuvoje gyvenęs Jūrėje, Kazlų 
Rūdos valsčiuje, gi akt. Vitai. 
Žukausko atsikviestas į Ameri
ką ir dirbęs pas įvairius lietu
vius kontraktorius Chicagoje, 
prieš tris metus darbe buvo su 
žeistas ir iki šių dienų neišeina 
iš ligoninių. Dėl susidariusių 
komplikacijų jam buvo išimtos 
balso stygos ir padaryta visa 
eilė operacijų. Dabar yra pa
talpintas į Oak Forest Hospi- 
tal, ward 12. Jo šeima likusi 
Lietuvoje, artimų giminių nė
ra, o jis visiškai praradęs dar
bingumą. Šį vargšą nelaimingą 
ir visų užmirštą lietuvį prieš 
kurį laiką surado kun. F. Gu- 
reckas, dabar nuolat jį lanko, 
dvasiniai ir materialiai pasti
prina, gi neseniai buvo atvežęs 
atostogų pas savo seserį gyd.
O. Bakaitienę, Gydymo apara
tus plaučiams, be kurių ligonife 
nei dienos negali apsieiti, kun. 
F. Gureckas savo pinigais iš
nuomavo Chicagos vidurmies- 
tyje, nes ligoninė nedavė jų iš
sivežti. Būtų labai gera, jei 
šiam nelaimingam lietuviui 
bent dalį to palankumo, kurio 
jis susilaukė iš kun. F. Gurec- 
ko, parodytų ir kiti lietuviai.

X Šv. Prane. Vienuolyno 
Rėmėjų 2 sk. Brighton Parko 
rugpiūčio 11 d. 6 v. v. Vyčių 
salėj rengia pagerbimo vaka
rienę S. Jucienės dukrelei sės. 
Paschal, švenčiančiai 25 m. si
dabrinį jubilėjų vienuoliškame 
gyvenime. Daug š'am vakarui 
darbuojasi teta ir skyr. pirm.
O. Zalanduonienė, jai padeda
U. Garalavičienė, M. Paukštie
nė, J. Kerulis ir kt. Rėmėjos 
kviečia atsilankyti svečius ir iš 
kitų kolonijų.

X Sv. Vardo D-|os, N. Šv.
P. Marijos Prasidėjimo parapi
jos, piknikas įvyks rugpiūčio 
14 d. 2 v. p. p. Vyčių darže. 
Visi kviečiami.

X M. šrųpšlenė, drauge su 
kitais Chicagos atstovais LR- 
KSA seime, lankėsi ir Niagara 
Falls.

medaus ir skanaus rūgusio pie
no.

Argeatiniški pietūs

Pietums vadovauti sutiko pri 
tyręs Antanas Šantaras ir J. 
Varškys. Jie lauke keps stei- 
kus. Tiesiai nuo ugnies į stalą. 
Jei kas anglis metais valgė jų 
pagamintus steikus, tai jau ži
no, koki jie skanūs. Bus spe
cialūs stalai. Prie pietų bus ir 
skanaus gėrimėlio.

Paskutinė proga — paskuti
nis piknikas seminarijos soduo 
se. Pasinaudokime proga. Pa
remkime' lietuvišką įstaigą. O 
patys atsilankę atsigaivinsite 
gražioje aplinkumoje.

Jei bus blogas oras, vis vien 
piknikas įvyksta. Vietos yra 
koplyčioje ir seminarijos salėj. 
Iki pasimatymo.

CHICAGOJE
MIRĖ TEISĖJAS NIEMEYER

Teisėjas Grover C. Niemeyer 
mirė pakeltame traukiny, vyk
damas į aukščiausiojo teismo 
posėdžius Chicagoje. Velionis 
turėjo 79 m. amžiaus; įvairiuo
se teismuose yra išdirbęs 27 
metus. Buvo laikomas aukštų 
kvalifikacijų teisininku.

PASKYRĖ $1,000,000 
LABDARAI'

Chicagos 36 firmos paskyrė 
daugiau kaip $1,000,000 Rau
donojo Kryžiaus ir Bendruome 
nės Fondo jungtinei rinkliavai.

X Studenčių Ateitininkių 
Korporacija Giedra uniformuo
tai dalyvaus ir patarnaus atsi
lankiusiems į Kongreso koncer
tą, kuris įvyks rugsėjo 3 dieną 
8:00 vai. vakare Marijos Audi
torijoje. Koncerte dalyvaus greitį yra pavojinga.
Chicagos garsieji solistai: Da- vasarą važiwjmM Mna 
nute Slanka,tytė ir Stasys Ba- sklandMnis kai veikiaranauskas. (Pr.)

X Inž. Jonui Mėliui, 4024 S.
Maplewood, už dešimtą mėn. 
sugaištą namuose dėl ligos 
Leonardas Jankauskas įteikė 
$300.00 čekį. Iki šiol iš viso 
jam jau įteikta $3,160.00. L 
Jankausko telef. LU 5-2094. 
(Sk.)

X Rašyti ir skaičiuoti ma
šinomis yra greičiau, gražiau, 
pigiau ir sveikiau. Katalogu* 
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.)

X Tėvams Jėzuitams Chica
goje reikalinga virėja. Kreiptis 
telef. REpublic 7-8400. (Sk.)

Bronx zoologijos sode New 
Ynr’:c beždžionė žiūri į Savo nau 
jug.mj. (UPI)JT

. ( {

Wilkes-Barre įvyko Lietuvių R. K. Susivienijimo seimas. Įvykusiame bankete dalyvavo visa eilė aukštų asmenų. Čia nuotraukoj ma
tyti pirmoj eilėj (iš k. į dęš.) kun. Petras Cinikas, MIC, kongreso narys D. J. Flood, kun. J. K. Miliauskas, kun. Ant. Ežerskis, adv. 
J. Tomasik, ini. Ant. Rudis, prel. J. F. Boll, red. L. Šimutis, prel. J. V. Miliauskas, kun. V. A. Šimkonis, W. T. Kvetkaa, kun. J. 
Savulis, kun. W. Pakutka. Antroj eilėj (iš k. į deš.) -A. Norvaiša, Al. Kanoskas, kun. Kaz. V. Žemaitis, adv: T. E. Mack, adv. S. Gra- 
bowski, M. Zujuš, Al. Alexis, šen. H. E. Flack, James Jump, adv. E. Lopatto, St. Petruškevičius, P. J. Karazusky, kun. P. Ališaus
kas, kun. G. Andriuška, St. Yackinevich.

ZENITU DARBININKŲ 
STREIKAS

Zenilh Radio Bendrovės dar
bininkai Chicagoje paskelbė i ri nuostolių apie ketvirtį mili-
strėiką, reikalaudami padidinti i jono dolerių už tai, kad kaiku-
atlyginimą 10 centų valandai, 
pradedant liepos mėn. 1 d. B-yė 
pasiūlė nuo 5 iki 9 centų va
landai, pradedant rugp. 1 d. 
Tai liečia arti 6,000 darbinin
kų.
VIENO VYRO SUBMARINAS

čikagiečio Isadore Portnoff 
pasigamintas submarinas,* ku
riame tegali tilpti tik vienas 
žmogus, po atitinkamų remon
tų įstengė panerti po vandens 
paviršiumi ir suktis nitu po 
vandeniu, tačiau vėliau nebe
įstengė pašalinti vandens iš ba Įėjimo.. 
lasto tankų, nes prakiuro oro 
vamzdys. Konstruktorius tiki
si tai greit pataisyti. Bandy
mai su juo daromi Chicagoje. 
Submarinas yra tik 13 pėdų il
gumo, namie pasidarytas.
NEPERŽENKTT NUSTATY

TOS RIBOS

Net ir keliomis myliomis grei 
tesnis važiavimas, negu nusta
tyta vieškelių ženklais, gali 
būti pavojingas, nes tie ženklai 
rodo, koks gali būti didžiau
sias greitis saugus idealiose 

1 sąlygose. Dėl to peržengti tą

motorp vėsinimo sistema ir tin 
karnas tjiržas prie vėsintuvo 
sparnų šaldyti motorui. Chica
gos Motorų Klubas pataria ne-
perkrauti bagažo skyriaus, nes cagęs kelionių biurų išbraukė
tada užpakalis nuslenka že
miau ir mašinos šviesos nebe
veikia tiesiai.

VĖL DU MIRĖ ŠVINU 
UŽSINUODIJĘ

Cook Apskrities Ligoninėje 
vėl mirė du, 2 ir 3 metų kūdi
kiai, užsinuodiję čvinu, kurį 
jie prarijo su dažais, vartoja
mais sienų tinkui dažyti. Chi
cagos sveikatingumo vadovybė 
sudarinėja planus, kaip sėk
mingiau perspėti tėvus dėl tų 
pavojų ir apskritai, kaip kovo
ti su šia negerove, nes jau apie 
60 vaikų mirė nuo užsinuodiji- 
mo švinu Chicagoje.

DAUGIAU TAUPO
Taupymo ir paskolų bendro

vės Cook apskrityje birželio 
mėnesį yra davusios 70% visų 
paskolų namų statybai ar pir
kimui. Per tą mėnesį indėliai 
šiose bendrovėse padidėjo 7 pro 
centais.

ŠIENLIGES PARODA

Mokslo ir Pramonės Muzėjuj, galės naudoti Šunis tyrii 
Chicagoj atidaryta paroda, skir naams širdies chirurgijos. Bus
ta šienligininkams, kur galima 
matyti šienligę sukeliančias 
dulkeles, net 75,000 kartų pa
didintas; yra taipgi kitų eks
ponatų, liečiančių šienligę.

NAUJAS DRAMBLIUKAS

Trečiadienį į Lincoln parko 
zoologijos sodą buvo atgaben
tas 7 mėnesių drambliukas, Ttu 
ris “apgyvendintas” vaikų zoo
logijos sode. Tą drambliuką pa 
dovanojo Lincoln Zoologijos 
Draugija, nupirkusi jį Los An
geles mieste.

LJt

$625,000 NUOSTOLIU DEL 
NUMERIŲ IŠ KITUR

Chicagos miestas kasmet tu-

rie šio miesto automobilių sa
vininkai perka savo numerius 
kaimyniniuose miestuose. Kai 
kurie net ir visai kitose valsty 
bėse automobiliams numerius 
įsigijo, tuo Illinois valstybei iš 
viso per metus sudarydami 
$375,000 nuostolių. Bendra su
ma susidaro $625,000. Kitur 
numeriai ir miesto ženkleliai 
(prilipinami prie lango) perka
mi dėl to, kad ten pigiau. Ta
čiau tai yra prieš įstatymus ir 
sugautieji gali būti nubausti 
$100 pabaudos ir 10 dienų kg-

KLINIKA TUBERKULIOZI- 
NINKAMS

$125,000 paskyrė gubernato
rius Stratton, kad būtų nupirk 
ta žemė-naujai klinikai tuber
kulioze sergantiems ligoniams. 
Klinika bus statoma Chciagoj, 
pietvakarių medicinos centre, 
netoli Cook Apskrities ligoni
nės. Ją pastačius bus neberei
kalingos Chicagoj dabar nau
dojamos dvi kitos klinikos tu- 
berkuliozininkams.

TURISTAI VENGIA 
KUBOS

Nuo rugp. 1 d. nutrauktas 
kasdienis lėktuvo susisiekimas 
iš Chicagos į Kubą. Iš Miami į 
Havaną dabar teskrenda tik 
dešimta dalis keleivių, ką skri
sdavo anksčiau. Dauguma Chi-
Kubą iš sąrašų, kur organizuo- .Right Hook Hook... Taij 
jamos turistų kelionės su p|ly- metai3 Juozas Zukaaska3 pa.
dovais. Kubai tai atneš milijo
ninius nuostolius.

' UŽHIPNOTIZAVO IR 
PABUČIAVO

Chicagos policininkas Robert 
Thompson, 37 m., prisipažino 
užhipnotizavęs 22 m. amžiaus 
padavėją ir ją bučiavęs. Poli
cijos vadovybė tokį jo elgesį 
laiko nesiderinančiu su polici
ninko pareigomis ir numatė jį 
perkelti į kitą, žemesnę vietą.

NUŠOVĖ UŽPUOLĖJU

Chicagoje buvo nušautas neg 
ras Raymond Edmond, 21 m. 
amžiaus, kuris buvo įlindęs api 
plėšti televizijos taisymo dirb
tuvės *1701 Clyboum. Nušovė 
įmonės savininkas Mack Lewis, 
41 m.
NAUDOS ŠUNIS TYRIMAMS

Išaiškinta, kad Cook Apskri
ties Ligoninės Hektoon Institu-

naudojami sugaunami paklydę 
šunys. Esą,* ankatybesnėa kliū
tys susidariusios dėl lėšų sto
kos pirkimui tyrimams skiria
mų šunų.

Lietuvos istorija,
Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

vadovėlis lituanistinėms * mokyk 
loms Ir tėvams, vaikus su Lietuvo* 
praeitimi norintiems supažindint: 
namuose. Knyga iliustnio'jL Jde 
tais viršeliais. 204 pusi. Kafts $3 

Oannnma “DRATIflE”
4545 W. IMrd. St., CMcsgo W. III

va

IŠ ARTI IR TOLI
JA VALSTYBĖSE

— Juozas Šarkis švenčia 36 
m. vedybų sukaktuves. Su žmo 
na, ir anūkais Juozas Šarkis 
paminės 36 metų vedybų su
kaktuves rugpiūčio 16 d. Jie 
prisimena kaip 1924 m. Joseph 
Žukauskas susipažino su Doro- 
thy Sugden ir nors abu buvo 
jauni, jis 22 metų ir ji apie 3 
metus jaunesnė, sumanė apsi
vesti Bostone. Sharkey buvo 
pagarsėjęs bokslininkas uždir
bo pinigų ir nupirko namą ša
lia Bostono kolegijos. Namas

Šis žodynas yra vertingas tuo, 
. I kad jis turi labai tikslius lietuvių 

stovėjo ant didelio ploto žemes kalbos atitikmenis angliškiems žo- 
su 14 kambarių ir aptvertas džiams. Jis nieko nesuklaidins ne- 
mūrine tvora atrodė kaip dva- tiksliomis prasmėmis.

ras. 1932 m. Jack Sharkey lai- Taip pat visi tie, kurie nori iš- 
mėjo pasaulio bokalo čempiono mokt* lietuviškai ar paskaityti

, . . modernias lietuviškas knygas, šia-vardą. Amerikos spauda pirma me žodyne rag labal tik8y«ą ,ietu. 
me puslapyje dėjo jo paveiks- viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
lą ir kelis puslapius kasdien darbą padarys įmanomu, 
apie ji. jo šeimą ir lietuvius.I

Juozas Šarkis su žmona

Kaip vienas Amerikos sporto 
redaktorius rašė, “Lietuviai da
bar nekalba apie savo reikalus, 

vien apie kumštynes.

keitė savo pavardę į Jack Shar 
key ir nuo to laiko vartoja tik
tai savo pagarsėjusį vardą. Bo 
stone per daug metų jis turėjo

ŽOLINES ATLAIDAI IR PASKUTINIS
PIKNIKAS

Įvyksta sekmadienį, rugpiūčio 14 d., 1960
Tėvy Marijonu Soduose, Route 83, Gatvė 63 

CLARENDON HILLS, ILLINOIS

VLSI AUTOBUSAI IŠEIS 10:30 VALANDĄ RYTE:
ISth STREET — Nuo Dievo Ap

vaizdos bažnyčios. Biletai gau
nami Klebonijoje.

WEST SIDE — Nuo Aušros Var
tų bažnyčios. Biletai gauna- 
Klebonijoje.

BRIDOEPORT — Nuo Šv. Jur
gio bažnyčios. Biletai gauna
mi pas M. Jaunis, 3315 So.
Emerald Avenue, Telefonas:
YArds 7-3158.

TOWN OF LAKE — Nuo Sv,
Kryžiaus bažnyčios. Biletai 
gaunami pas P. Turskienę 
4639 S. Hermitage Avenue. \

Autobusai grįžta ) namus 7:00 valandą vakare. 
BILETŲ KAINA į ABI PUSES — $1.50

pasaulio ilgiausią barą su val
gykla. Jack Sharkey Ringside 
vardu, kur dirbo nuolatos 8 
bartenderiai ir žmonės galėjo 
įeiti per vieną gatvę ir išeiti 
per kitą, nes tai buvo viso blo
ko ilgumo, bet jau 10 metų 
kaip tą įstaigą pardavė. Dabar 
jis su žmona gyvena New 
Hampshire valstybėj, kur turi 
didelį namą ir daug žemės. Jų 
dvi dukterys turi po 4 vaikus 
ir sūnūs 5 vaikus, viso turi 13 
anūkų. Viena duktė gyvena 
New Yorko valstybėj, kita ne
toli Bostono ir sūnus Jack 
Sharkey, Jr. turi valdžios dar
bą netoli Worcester, Mass. Šar 
kių adresas: Jack Sharkey, 
Epping, New Hampshire.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimmiii
Kam prisieina parašyti ar pasa

kyti vieną kitą sakinį angliškai, 
tas labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Pėteraičio
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME 

ŽODYNE

Lithuanian-English
Dictionary

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

Užsakymus su pinlgala siuskite:

"DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BRIGHTON PARK — Nuo Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. baž
nyčios. Biletai gaunami pas E. 
Širvinskienę, 4541 So. Rock- 
well Street.

MARQUETTE PARKE — Nuo 
Gimimo Panelės šv. bažnyčios. 
Biletai gaunami pas A. Kllie- 
nę, 2640 W. 69th St., Telefo
nas PRospect 8-5270.

CICERO, ILLINOIS — Nuo. Šv. 
Antano bažnyčios. Biletai gau
nami pas P. Dvilaitienę, 1413
S. 49th Court, TO 3-6775.


