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AMERIKA PALEIDO RADIJO VEIDRODĮ Į ORBITĄ
MILŽINIŠKAS REFLEKTORIUS

CAPE CANAVERAL, Fla. —
Jungtinės Amerikos Valstybės 
vakar sėkmingai paleido į orbi
tą milžinišką balioną satelitą, 
kuris paruoš kelią pasaulinei 
radijo komunikacijos sistemai.

Milžiniškas reflektorius, a- 
liuminium apvilktas plastinis 
sviedinys, kaip 10 aukštų pas
tatas, buvo iššautas į tolimą
sias erdves 5:39 vai. ryto (Chi- 
cagos laiku) iš šio sviedinių 
bandymo centro.

Tai buvo antras pasisekęs 
amerikiečių satelito paleidimas 
per 3 dienas.

Washingtone T. Keith Glen- 
nan, JAV Aeronautikos ir Erd
vės administracijos direktorius, 
formaliai “pakrikštijo” 100 pė
dų radijo reflektorių Echo I.

Raketa Thor-Delta iššovė a- 
liuminium apdengtą rutulį. Po 
trisdešimt minučių NASA pa
reigūnai pranešė, jog sėkmingai 
trys tarpsniai užsidegė.

6:45 vai. ryto (Chicagos lai
ku) Gleęnan pranešė, kad sate
litas jau orbitoje.

šio satelito baliono paleidi
mas turi nepaprastos mokslinės _’-eikšmės, nes jo radijo balsas SovietŲ Są-gH IStretne
girdėti nuo vieno pajūrio iki 3-cia amerikietį kito. Prezidentas Eisenhowerisyra įkalbėjęs į plokšteles. MASKVA. — Sovietų Sąjun-, ga vakar ištrėmė jauną ame

rikietį turistą, apkaltinus jį, 
jog jis bandęs įtraukti ukrai
nietį į “antisovietinę agitaciją”,

_ ___ duodamas jam rūbų, tris Bibli-SEATTLE. _ J tolimąsias erd- jas ,r amerikiečlų ,eidtoių. 
ves keliausime ne taip lengvaiir ne taip greitai, — pasakė Sovietai išvijo James Schultz, 
ketvirtadienį ekspertas ameri- studijuojantį Washington uni- 
kiečių astronautikų draugijos versitete St. Louis. 
uždaromoje sesijoje, baigus ke-! Sovietai jau trečią amerikie- 
turių dienų suvažiavimą. “Ne- tį ištrėmė per 3 dienas.

Kaip 10 aukštų pastatas
Echo šūvis buvo skirtas pa

dėti 100 pėdų rutulį, didžiau- j 
šią daiktą bet kada išmestą į 
erdves, į orbitą apie 1,000 my
lių aukštumoje.

Vakar apie 9 vai. vak. nau- į 
jausiąs satelitas Echo I buvo 
matomas Jungtinėse Amerikos Į 
Valstybėse.

Laoso ambasadoriaus
žodis apie savo kraštą

BANGKOK, Thailandas. — 
Laoso ambasadorius Thailande 
vakar pareiškė, kad dauguma 
kariuomenės jo krašte yra lo
jali karališkajai vyriausybei ir 
ji greitai atstatys tvarką.

Ambasadorius Tiao Khampanf 
taipgi pasakė, kad karališkoji 
vyriausybė, vadovaujama prem
jero Tiao Somsanith turi lai
kinas būstines karališkoje sos
tinėje Lung Prabang, laukda
ma, kol karališkoji Laos armija 
atstatys tvarką ir grąžins kraš 
tą į normalų gyvenimą.

Valstybės sekretorius Herteris kalbasi su demokratų kandidatu 
į prezidentus John F. Kennedy, prieš einant pranešti senato už
sienių reikalų komitetui apie tarptautinius įvykius nuo kongreso 
posėdžių pertraukimo liepos (mėnesio pradžioje. Šen. J. William 
Fulbright (D., Ark.), užsienių reikalų komiteto pirmininkas, pa
reiškė, jog pranešimas nėra džiuginantis, nes pasaulyje atsirado 
„karštos vietos”, kaip pvz. Kongo, Kuba, Laos ir Pietų Amerika.

Iš Čekoslovakijos gyvenimo 

Čekai reikalauįa laisvų rinkimų

Kada skrisime į 
tolimąsias erdves?

maišykime šių dienų eksperimen 
tų su numatytais pasisekimais”, 
— pasakė George H. Stover.

Kremlius bijo vakarietiškų 
leidinių kaip velnias kryžiaus.

Laoso premjeras 
organizuoja dalinius

Šiandien kalbės 
Fidel Castro

HAVANA, Kuba. — FidelBANGKOK, Thailandas. — i Castro sekmadienį bus 34 metų 
Thailando ministeris pirminin- amžiaus.*
kas Sarit Thanarat vakar pra- Atsigavęs ir aiškiau kalbąs, 
nešė, kad provakarietiška vy- Fidel Castro savo gimtadienį 
riausybė kaimyniniame Laose šiandien pradės minėti per ra- 
tvirtai tebekontroliuoja kraš- diją ir televiziją, pasakydamas 
tą, nepaisant karinės revoliuci- kalbą ir pasidžiaugdamas dėl 
jos laosiečių sostinėje Vientia- nusavinimo amerikiečių turtų 
ne- Kuboje.Sarit pareiškė, jog Thailand _______________
ir toliau pripažins Laos premje
ro Tiao Somsanith režimą.

Atrodo, kad Somsanith mo
bilizuoja iš Luang Prabang da
linius, apie 130 mylių šiaurėje 
nuo Vientiane, numalšinti sukilėlius.

ČEKOŠLOVAKIJAi. — Ne
seniai Čekoslovakijos filmų žur
nalas “Kino” išspausdino sąrašą 
Čekoslovakijoje nuo 1949 me
tų pagamintų “ideologinių”, at-1 
seit, propagandinių filmų. Jų 
yra 14. Lengva suprasti, kodėl 
Čekoslovakijos kino lankytojai 
jomis bodisi, ir kodėl Vakaruo
se pagaminti filmai Čekoslova
kijoje turi didžiausią pasiseki
mą.

Š. m. liepos mėn. pradžioje 
buvo suimti du Bruenerio ma
šinų fabriko darbininkai, kurie 
buvo apkaltinti streiko ruošimu. 
Streikas buvo ruošiamas dėl 
peržemo darbo atlyginimo.

Kladno mieste pasirodė nele
galūs atsišaukimai, kurie rei
kalavo laisvų rinkimų Jungtinių 
Tautų priežiūroje. Tai tiesiogi
nis protestas prieš valstybės 
suruoštus š. m. birželio mėnesio 
rinkimus, kurių metu, oficialiai 
komuuistiinair duomenimis, ko
munistai neva gavę 99,86 proc. 
balsų.

Tarp kitko, Vanovice, Blans- 
ko apylinkėje, trys jauni darbi
ninkai buvo nuteisti nuo 3 iki 
6 mėnesių kalėjimu: jie nuplė
šė nuo pranešimų lentos oficia
lių kandidatų sąrašą ir jį sude
gino. Vėliau miesto sienose pa
sirodė įrašai, kurie reikalavo 
neatidėliotino politinių kalinių 
išleidimo.

Ir kitiems pavyzdys
TOKIO, Japonija. — Oita 

miesto burmistras katalikas 
organizuoja religinį socialinį 
centrą, kuris apims muzėjų, 
biblioteką, krikščioniškojo me
no mokyklą ir medicinos bei so
cialinio aprūpinimo įstaigas.

Oitos miestas yra katalikybės 
lopšys Japonijoje. Jame Evan
geliją skelbė pirmasis Japonijos 
apaštalas šv. Pranciškus Ksave
ras. Oita apylinkėse yra palai
doti pirmieji Japonijos katali
kų kankiniai.

• “Tegyvuoja Mussolini”. šū
kis buvo rastas Romoje ant 
Tiberio upės tilto, kur policija 
ir neofašistai susikirto trečia
dienį.

500 vyrą įsibrovė
į Guatemalą

GUATEMALA CITY. _ Laik 
raštis “EI Imparcial” užvakar 
pranešė, jog “mažiausiai 500 
ginkluotų vyrų” įsibrovę į Gu
atemalą ir pasislėpė Peten pro
vincijos kalnuose.

Tarp įsibrovėlių yra kubie
čių, meksikiečių, britų ir hon- 
durų. Sakoma, jog vyrai įsibro
vę iš britų Hondūro.

Laikraštis nieko nepranešė a- 
pie auaikirtimą tarp įsibrovėliu 
ir Guatemalog kareivių.

0

KALENDORIUS
Rugpjūčio 13 d.: šv. Jonas 

Berchmanas, šv. Ipolitas; Asi- 
butas, Irve.

Rugpiūčio 14 d.: X sekm. po 
sekminių, šv. Euzebijus; Eiman
tas, Pajauta.

Rugpiūčio 15 d.: Švč. P. Ma
rijos į Dangų paėmimas (Žoli
nė).

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- 

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— giedra ,apie 80 laipsnių; ry
toj — dalinai apsiniaukę, šilta.

Saulė teka 5:56, leidžias 7:56.

Italų laivynas saugos
žvejų laivus

ROMA. — Jūrininkų ministe
rija ketvirtadienį pranešė, kad 
Italijos laivynas pasiųs ginklų 
saugoti italų žvejų laivų Tu- 
nisijos pajūryje. Du italai žvejai 
žuvo nuo tunisiečių žvalgybinio 
laivo kulkų.

Pietų Vietnamo 
katalikų darbininkų

veikla
SAIGONAS, pietų Vietnamas. 

— Pietų Vietnamo katalikų dar
bininkų konfederacija per de
šimtį veiklos metų yra padariu
si labai didelę pažangą. Šiandien 
jai priklauso apie pusė milijono 
narių. Šios konfederacijos dėka 
pietų Vietnamas šiandien turi 
pačius moderniausius socialinius 
įstatymus iš visų pietryčių Azi
jos kraštų.

Katalikų darbininkų organi
zacijos įtaka pietų Vietname 
yra laikoma labai reikšminga, 
žinant, kad iš 13 milijonų kraš
to gvventoių tik vienas dešim
tadalis yra kata’ikai.

Kapitonu* Irving T. McDonald,
JAV avinei jos attache pagalbinin
kas Maskvoje, buvo perspėtas 
Kremliaus tuo pačiu metu, kai 

1 pulk. E. M, Kirtonui, aviacijos 
attache. įsakyta apleisti Rusiją. 
Jie rusų apkaltinti fotografavę 
karinius įrengimus, važiuojant į 
Kurganą. Kurganas yra Sverd- 
lovskio apylinkėje, kur Francis 

' Powers lėktuvas buvo numuštas.

Nužudė 16 sukilėlių
.JAKARTA, Indonezija. — 8e 

šiolika ginkluotų sukilėlių ir ar
mijos seržantas vakar žuvo va
karinės Javos miestelyje.

• Du žemės drebėjimai vakar 
sukrėtė Insbrucką, Austrijoje, 
bet nebuvo nuostolių.

Sovietų Sąjunga davė 
Kongo premjerui

naują lėktuvą
LEOPOLDVILLE, Kongo. 

Sovietų Sąjungos vyriausybė 
davė premjerui Patrice Lumum- 
bai naują lėktuvą Iliušiną-14, 
kuris gali skristi per valandą 
200 mylių. Ant lėktuvo užra
šyta: “Repuliųue du Kongo”.

Sovietų lakūnai vairuos lėktų 
vą, kuriuo premjeras naudosis 
kelionėms savo krašte ir bend
rai Afrikoje.'

Lumumba, žinoma, turės ru
sus pilotus ilgam laikui. Ten nė
ra kongiečių pilotų ir tik keli 
afrikiečiai gali valdyti lėktuvą.

Automatas rūšiuoti 
popieriui

OKUP. LIETUVA. — Lietu
vos Mokslo akademijos energe
tikos ir elektrotechnikos insti
tuto aspirantas Vytautas Triu- 
bas sukūrė prietaisą automatiš 
kai rūšiuoti popierių. Automa
tinis kontrolierius popieriaus ko 
kybę nustato foto elemento pa
galba: ant transporterio pate
kęs popieriaus lapas pereina 
kontrolinę zoną, kurioje specia
lus prietaisas pašalina broką. 
Šis automatas popieriaus koky
bei nustatyti demonstruojamas Į 
šiuo metu vykstančioje Lietu-1

Amerikos specialistai surado 

erdvės kapsulę
Išgriebė iš Ramiojo vandenyno

WASHINGTONAS. — Jungtinės Amerikos Valstybės ket
virtadienio vakare išgriebė iš Ramiojo vandenyno (Pacifiko) 
300 svarų įrankį, kuriame buvo kapsulė išmesta iš satelito, 
skriejančio aplink žemę poliarinėje orbitoje.

Tai yra pirmas žinomas atra
dimas daikto, išmesto iš skrie
jančio satelito. Pažengta pirmyn 
pasiųsti žmogų į tolimąją erd
vę ir grąžinti atgal žemėn.

Satelitas Discover XIII, aps- 
kridęs 17 kartų aplink žemę, 
paleistas trečiadienį, išmetė kap 
šulę ketvirtadienio vakare, pas 
paudus mygtuką aviacijos moks 
lininkams.

Mokslininkai pareiškę, jei kap 
šulė buvo atrasta, tai beždžio
nės, o net ir žmones galės pa
daryti panašias keliones. Avia
cija seniau bandė šešis kartus 
sugauti kapsulę iš satelito, bet 
nepavyko jos surasti su įran
kiais.

Kapsulė, išbuvusi beveik 3 
valandas vandenyje, dar vis 
siuntė radijo ir šviesos ženklus, 
kai atvyko helikopteriai ją pa
imti. Kapsulė — apie orandžių 
dėžės dydžio — nesugadinta.

Jungtinės Amerikos Valstybės 19 pėdų Discoverer XIII, ne-
vos ūkio pasiekimų parodoje. į įŠ ,Vanderberg. aviacijos bazės šąs kapsulę su įrankiais, buvo F F J Į trečiadieni paleido satelitą Dis- . • . „ avinei-(E.) 1 coverer XIII, kuris pateko į orbi-

------------- ‘ tą. Gi ketvirtadienio vakare sate-• Sovietų diktatorius Niki- Į litas išmetė kapsulę ir ją ameri- ta Chruščevas spalio mėnesį vi-' kiečiai surado apylinkėje tarp 
zituos komunistinę šiaurės Ko- Havajų ir Kodiak salos’ JAV renrėją. giasi kapsulėje 

tolimąsias erdves.

paleistas iš Vandenberg aviaci
jos bazės, Calif.

Kapsulė yra 27 colių ilgio ir 
33 colių skersmenyje. Kapsulė 

paleisti žmogų J buvo išmesta kur tai virš ark-(UPI)
Okupuotoje Lietuvoje

Archeologiniai kasinėjimai

Jiezno apylinkėje
OKUP. LIETUVA. — Jiezno 

apylinkėje, netoli Aukštadvario 
prie Verknės upės dunksančia- 
me piliakalnyje, Lietuvos moks
lo akademijos istorijos instituto 
archeologai jau trečius metus 
vykdo kasinėjimo darbus. Iki 
šiol rasta apie 1,400 akmens, 
kaulo, metalo bei molio įvai
rių dirbinių, puodų šukių, fa- 
soninių koklių fragmentų, na
minių ir laukinių gyvulių kaulų. 

I Radinių tarpe yra nemaža gink- 
! lų, papuošalų, namų apyvokos 
bei ūkio inventoriaus daiktų.

Surinktoji medžiaga leidžia 
tvirtinti, kad piliakalnio apylin
kėse žmonių gyventa jau pirma
me, antrame šimtmetyje prieš 
Kristaus gim. Kultūriniame

sluoksnyje, priklausančiame mū 
sų eros pradžios laikotarpiui, 
atkastieji briedžio, elnio, stum- i 
ro, tauro, barsuko, meškos, o 
taip pat ir paukščių kaulai ro
do, kad to meto žmonių gy
venime žymią vietą užėmė me
džioklė. (G.)

čio 200 mylių aukštumoje. Sa
telitas tebetęsia savo kelionę 
aplink žemę apie 436 mylias (sa 
vo aukščiausiame punkte) ir 161 
mylią (žemiausias taškas) nuo 
žemės.
NAUJAUSIOS

ŽINIOS

Nikita anie Nixoną
NEW YORKAS. — Sovietų 

diktatorius Nikita Chruščevas 
viceprezidentą Nixoną apibūdi
no kaip gremėzdą ir krautuvės 
sekretorių.

Tai pranešė Joseph Curran, 
JAV pajūrio darbininkų unijos 
pirmininkas, kuris tik ką grį
žęs iš Sovietų Sąjungos, kur 
viešėjo 17 dienų. Jis matėsi su 
Chruščevu liepos 15 dieną.

Geriau būti krautuvės sekre
torium, nei tautų pavergėju.

— JAV lėktuvas vakar pa
siekė daugiau 24 mylių aukštį.

Komunistina gatvių
pavadinimus

OKUP. LIETUVA. — Ryšium 
su Lietutvos komunistinės oku 
parijo*, dvidešimtmečiu, Lietu
vos KP ck pasiūlė, t. y. įsakė 
miestų ir rajonų komitetams 
pavadinti gatves, įmones, kul
tūros įstaigas ir kolchozus nu
sipelniusių komunistų vardais. 
Pasiūlyta pavadinti VValterio 
Kleinerio vardu — gatve Šiau
lių mieste, Alekso Maginskio 
vardu — gatvę Molėtuose, Ici- 
ko Meskupo vardu — įmonę 
Ukmergėje ir gatvę Kaune ir 
t.t..

I Taigi, komunistai deda visas 
pastangas, kad Lietuva bent 
iš viršaus (kadangi vidaus ne
gali pasiekti) būtų raudonai nu- 

i dažyta. (E.)

Tarptautinis automati
nio valdymo federaci

jos kongresas Maskvoj
MASKVA. — Š. m. liepos 30 

d. pasibaigė dvi savaites vykęs 
tarptautinis automatinio valdy
mo federacijos kongresas, ku
riame dalyvavo virš 1,000 moks 
lininkų iš 52 valstybių, jų tar
pe JAV, Britanios ir kt. Jame 
dalyvavo keturi Lietuvos atsto
vai: technikos mokslų kandi
datai.

Kolorado vabalas 
Lietuvoje

OKUP. LIETUVA. — Birže
lio mėn. praėjęs ciklonas iš 
Lenkijos o taip pat ir Baltijos 
jūros, išmetė nemažai Kolora
do vabalų. Nežiūrint priemonių, 
daug šių vabalų židinių rasta: 
Lazdijų, Kapsuko, Kalvarijos, 
Šakių, Varėnos, Alytaus,' Pa
gėgių, Šilutės, Raseinių, Kel
mės ir Klaipėdos rajonuose. Lie 
piama tirti bulvių pasėlius. Į 
šį darbą raginama įtraukti a- 
tostogimnkus moksleivius ir stu 
dentus. (E.)

• Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Hammarskjoldas 
vakar 6:49 vai. ryto įvedė 250 
JT karių švedų į Katangos pro
vinciją, kuri atsiskyrė nuo Kon
go centro vyriausybės. Katan
gos premjeras Tschambe nenori 
nusileisti Kongo premjerui Lu- 
mumbai. Hammarskjoldui atly- 
dėjus į Katangos sostinę Eli- 
sabethville, europiečių būrys su 
šuko: “Tegyvuoja premjeras 
Tschombe ir šalin Jungtinės 
Tautos”. Hammarskjoldas pro 
juos praėjo akmeniniu veidu.

• Gen. Nathan F. Twinning, 
63 metų, pasitraukia iš JAV 
štabų viršininkų tarybos pir
mininko posto ir jo vietą gali 
užimti gen. Lyman L. Lemnit- 
zer. Twinniųg pasitraukiąs iš 
posto rugsėjo 30 dieną.

• JAV atstovų rūmų narys 
Chester Bowles (D., Conn.) ne- 
bekandidatuos į kongresą Con- 
neetkut valstybėje, nes nori 
pilnai pasišvęst^ kampanijai už 
senatorių John F. Kennedy į 
p re zidentus.

• Jordanas paprašė JAV dar 
daugiau grūdų nukentėjusioms 
apylinkėms nuo sausros. Prem
jeras Hazza Majali paprašė JAV 
žemės ūkio sekretorių Bensoną, 
atvykus jam dviem dienom į 
Jordaną.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės parduos už 17 milijonų 
dolerių ūkio gaminių Jungtinei 
Arabų Respublikai (Egiptui-Si- 
rijai).
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CLEVELANDO SENJORŲ 
VYČIŲ

GRAŽUS SUSIRINKIMAS

Rugp. 7 d., Pikturnų nąmuo 
se, L. Vyčiai senjorai buvo su 
kvietę savo reguliarų susirin 
kimą, kuriam pirmininkavo vi-,! 
cepirm. B. Karklius, nes pirm. > 
V. Mačiokienė dar vis gydosi 
namie ir negali niekur išeiti.

Nutarimus skaitė ir užraši
nėjo J. Kuzas.

Iš įvykusio card party pik- 
nikėiio pranešimą padarė J. 
Sadauskas su pažymėjimu, kad 
senjorams pelno liko virš pus
šimtis dolerių.

Toliau buvo pakvietimas bei 
pranešimas, kad šio mėnesio 
25 d. yra rengiamos pagerbtu- 
včs kun. J. Angelaičiui, Švč. 
P-lės N. Pagalbos parap. kle
bonui ir senjorų dvasios vadui. 
Šis pagerbimas yra rengiamas 
jo gimtadieniui atžymėti. Sen
jorai nutarė dalyvauti bendrai; 
pasveikinti savo dvasios vadą 
ir įteikti piniginę dovanėlę.

Po visų pranešimų, buvo rin
kimas delegatų į Liet. Vyčių 
org. visuotiną seimą, kuris į- 
vyksta rugpjūčio 18 - 20 d. 
VVorcester, Mass. Delegatais bu 
▼o išrinkti šie senjorų veikė
jai: M. Trainauskaitė, J. Pik- 
turienė, J. Sadauskas ir A. Buk 
nis, kaipo pavaduotojas. Beja,

šiame susirinkime P. Glugodie- 
nė labai gražų pranešimą pada
rė iš L. K. Darželio veiklos, y- 
patingai ji gražiai ir p’ačiai api
budino apie poeto Maironio sto
vy los pastatymą šį rudenį dar
želyje.

Susirinkimui pasibaigus, na
mų savininkė Jadvyga Pik-tur- 
nienė, kuri ne tik visus malo
niai ir skoningai pavaišino, bet 
dar padarė ir aukelę dėl L. Vy
čių org. — $3.00. Ji jau kartą 
yra parodžiusi savo gerą širdį, 
svetingumą ir duosnumą dėl šen 
jorų ir visos savos organizaci
jos?

Užkandžių metu fe. Kuzie- 
nė ir B. Karklius, gimtadie
nio proga, buvo papuošti gė
lėmis ir visi jiem sudainavo 
ilgiausių ir laimingiausių metų. 
Tai Clevelando senjorų yra tra
dicija — pagerbti savo narius 
gimtadienių proga. Taip pat bu 
vo sužinota, kad senjorų nau
jas narys ir Clevelando liet. 
visuomenės veikėjas — P. Gruo 
dis, yra susirgęs ir gydosi na
muose, tai valdyba pasižadėjo 
parašyti jam užuojautos atvi
ruką. Ir šiuomi baigėsi senjorų 
malonusis susirinkimas su dide
le ir nuoširdžia padėka savo 
gerajai narei J. Pikturnienei. 
Kitas susirinkimas senjorų bus 
pas Uršu’ę Šukienę, apie tai pra 
nešime vėliau. Senelis

BAŽNYČIOS MODERNINIMAS
M. KRUPAVIČIUS, CiiM.ro, III.

, su okupacinėmis valdžiomis ir 
i buvo laikomi kolonializmo avan 
I gardu, nešančiu priespaudą ir 
išnaudojimą.

Laimingas posūkis
Bet susilaukta pagaliau lai

mingo posūkio į gerąją pusę. 
Ne tik misijonieriai, bet ir ek
leziologai pradėjo didįjį Kata
likų Bažnyčios sampratos valy
mą nuo amžių nuosėdų ir storo 
dulkių sluoksnio. Vis plačiau 
įsigali pažiūra ir įsitikinimas, 
kad nei lotynų kalba, nei Ro
mos liturgija nėra Bažnyčios 
vienybės nei garantija, nei tik
ra® kelias, o yra tik uniformiz- 
me ženklas, kuri3 yra priešin
gas pačiai Bažnyčios prigimčiai. 
Atvirkščiai, šiandien ir misijo
nieriai ir ekleziologai kalba gar
siai ir plačiai, kad lotynizmas 
yra didelė kliūtis plėstis krikš
čionybei Azijoj ir Afrikoj.

Yra pagrindo tikėtis, kad su
silauksime kiniečių, japonų, Af
rikos ir kitų tautų liturgijos 
su sava kalba, ritualais, cere
monialais, menu, mostais ir tra
dicijomis. Jos surištos su stab- 
meldybe ar kitokios nekrikščio
niškos religijos forma ir amžių 
bėgyje suaugo su tauta, pasi
darė jos psichikos, sielos, sta- 
c ai normalumo dalimi, o kata
likybėje sulauks naujo atspal
vio, turinio ir sparnuotumo. Ir 
tuomet, kai “Bažnyčios pala
pinės stogą kiekvienoje tautoje 
palaikys vietinio darbo virvės”, 
Bažnyčia taps didžiuliais žmo
nijos savais namais, kuriuose 
“yra daug vietos”. Kaip Baž
nyčia nėra susirišusi su viena 
kalba, taip lygiai nėra susiri
šusi su vienodomis apeigomis, 
su viena kultūra ar su viena 
filosofija.

Bažnyčia neša tikėjimą, o ne 
lotynų kalbą ir ne tik vieną 
tomistinę filosofiją. Bažnyčia 
nenaikina kultūrų, kalbų, tau
tų. bet tik į jas įsišaknija to-

Herbert Hoover, buv. preziden
tas, švęsdamas savo 86 gimtadie
nį, teigia, kad nereikia velti reli
ginių klausinių į rinkiminę kam
paniją. Prez. kandidatas Kennedy 
yra katalikas, o Nixonas kvake- 
ris. 1928 m. kvakeris Hooveris 
nugalėjo kataliką Al. Smith no
minacijos metu. (UPI)

kiu būdu, kaip malonė įsišakni
ja prigimty. Ji nori prisiimti 
aplinkų sveikus ir natūralius 
savitumus, o juos prisiėmusi, 
visam — kultūroms, tautoms ir

PA ĮIEŠKO ĮIMA)

Jieškomi -- ONA JAKUBAUS- 
KIENft-JAKUBS, jos duktė ONA, 
sūnūs SIMONAS ir KOSTAS. Tė
vo vardas irgi Kostas. Gyv. Chi- 
cagoj maždaug nuo 1910 11 m. 
Prašomi atsiliepti arba apie juos 
žinantieji pranešti šiuo adresu: 
Magdalena šlektienė, M. Gorkio 
g-vė 30-4, Klaipėda, Lithiiania.

(Tęsinys)
Rytai nemėgsta lotynu 

TYar blogiau ir žalingiau, k3d
Kat*. kų Bažnyčios lotynišku- 
mu '♦ kėjo ir rytų katalikų da
lis. Tai sudarė labai rimtą kliū
tį ne tik praeityje, bet sudaro 
ir dabarty atstatyti krikščionių 
Bažnyčių vienybei. Dar dides
nė nelaimė buvo tas faktas, kad 
tuo tariamu Katalikų Bažny
čios europiškumu ir lotynlšku- 
mu praktiškai buvo priverstos 
įtikėti užeuropinės tautos ir 
bendruomenės, ypač Azijos, ku
rios turėjo savo senas didžias 
kultūras, savą turtingą dvasiš
kumą, savą kitokį religijos iš
jautimą ir išgyvenimą, ne indi
vidualistinį, bet bendruomeni
nį, tikrai “ekleziastinį”. Dėlto 
Bažnyčia, kuri yra tautų namai, 
kuri įsikūrusi kuriam krašte 
“susitautina”, tampa sava “tau
tine” institucija, ir kiekviena 
tauta, kiekvienas žmogus, ku
ris toj Bažnyčioj turi jaustis, 
kaip pas save, savoj pastogėj, 
savoj dvasinėj aplinkoj ir at
mosferoj, toms išdidžioms pa

žemintoms tautoms turėjo tap
ti svetimumo ir invazijos sino
nimu, O tų kraštų katalikai, 
kurie turėjo nutraukti ryšius su 
savo dažnai gražiomis tradici
jomis, melstis architektūriškai 
svetimuose maldos namuose, 
žiūrėti į svetimus mostus ir pa
veikslus, klausyti svetimos ne
suprantamos kalbos, savo kraš
te ir savoj "aplinkoj turėjo jaus
tis svetimais. Tokiais juos laikė 
ir jų tautiečiai nekatalikai.

Kalbamieji laikai buvo nomi
naliai krikščioniškų Europos 
valstybių didžiosios koloniali- 
nės ekspansijos Azijoj ir Afri
koj laikai. Laisvosios tautos 
pateko į okupantų rankas, ku
rios nešė joms ne tik priespau
dą ir išnaudojimą, bėt ir sve
timą kalbą, papročius ir kultū
rą. Tad visai suprantama, kad, 
priėmusį katalikybę indą ar ki
nietį, jų tautiečiai nekatalikai 
laikė savo krašto išdaviku, pe
rėjusiu į priešo okupanto pu
sę. Padėtį sunkino dar ta aplin
kybė, kad dažnai misijonieriai 
įvairiais ryšiais buvo surišami

Ofiso Ir buto tel. Ol.ymple 2-I3HI

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
KuHdlen 10-12 Ir 4-7. Treč. ir AeA- 
tad. tik 10-12. V
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DŪKŠTAS IR
NEW BAKERY
Sujungtos Kepyklos

IMU We»» 46th gt. Chiraco 9. III. 
Tel. LAfa.vette 8-1510

Kepa 4-ių rūšių juodą ruginę 
duoną (“PLYTA“ rupių rugių), 
baltą su razinkomis, tortus ir įvai
rius saldžius pyragaičius. Priima
me užsakymus tortams ir kito
kiems kepimams ruošiamoms puo
toms ir iškilmėms. Atdara kiek
vieną dieną nuo 8 v. r. iki 8 v. v. I

Savininkai: V. DŪKŠTAS Ir 
K. MATUTIS I

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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DRAUGAS
„ THE LITHUANIAN J4AILY FRIEN

4545 West fiSrtl St, Chicago 20. Illinois Tel. LU(llow 5-0500
Entororl as Hceond-flaee Matter Mnreh 31, 10IR, at Chicago, llllnola 

t'nder the Art of Mareli 3, 1879

M*mber of the Catholtc Prese Ams'ii 
Publlabed flally except Riindava and 
<Ukva after Chrl«tmBs and Eaater 
hy the Uthuanlan Catholtc Presą
Soc’y.
PRENPMRRATA; MHarna
■Chlcagoj Ir OloaroJ $12.00
Kitur JAV Ir Kanadoj $10.00
UManyje *12.00

HI'BHCKIPTION RATEH 
$10.00 per yra r outalde of Chicago 
$12.oo p«r year In Chicago & Cicero 
$10.00 per year In Canada.
Forelgn $ 12.00 per year
H metų 
$*.50 
$5.50 
$6 50

3 rufln, 
$3 50 
$3.50 
$8.50

1 mfn
$1.50
$1.25
*1.50

ŠVENTAS DIEVE

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

656 pusi. Kaina $3..50

Užsakymus su piniagis siųsti:
D K A U G A b 

4545 VVeat ftSrd St/
CHICAGO 29 ILL.

R«rlakelja straipsnius talao savo nuo«1ftra. Nesunaudolų straipsnių 
nesaugo, Juos grąžina tik IB anksto susitarus. Redakcija už skelbimų tu
rini neatsa/ko. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praftymus.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

URMO KAINOS

Rankiniai laikrodėliai po .. $4.00 
7 akmenėlių laikrodėliai po $5.00 
17 akmenėlių Benrus. patys

užsisuka, automatiški . . $19.75 
17 akmenėlių su žadintuvu $24.00 
Paauksuoti laikrodėliai, vyriški

ir moteriški, vertės $49.00, 
už ................................. $29.00

17 akmenėlių 14 k. aukso vyriški 
ir moteriški, nupiginti . . $37.50

Deimantiniai žiedai, vertės
$100.00, už ..................... /50.00

Deimantiniai žiedai, vertės
$850.00, už ................. $125.00

Auksiniai vestuvių žiedai
po ............................. ... $10.00

Klipcriai plaukams kirpti po $4.50 
Deimantiniai rėžiukai stiklui

piauti po . .. ..................... $3.75
Auksinės rašomos plunksnos. 
Rašomos mašinėlės nuo . . $29.50 
Gintaro išdirbiniai. Moteriški

papuošalai
3 gabalų lagaminų setas $18.95 
Piano akordeonai po .... $99.50

BUDRIK
JEVVELRY

3241 S. Halstcd Street 
CAIumet 5-7237

Sekmadieniais uždaryta 
Pirmadieniais ir ketvirtatlieniaia

atdara iki II vai. vakaro

Rndio programos iš stotie* WHFC 
1450 kil. sekmadieniais nuo 2:15 

»ki 3 vai. po pietų

asmenims — suteikia savo vie
nybės, vienybės esminės ir aukš 
čiausios, kuri yra to paties 
Kristaus asmuo ir mokslas, tie 
patys sakramentai, ta pati ma
tomoji Galva sujungta su hie- 
rai _hija. Ji kuria vienybę iš 
įvairumų./ Tai krypčiai pritaria ir pa
laiko dabartinis popiežius Jo
nas XXIII, kaip buvo palaikęs 
jo pirmtakas Pijus XII. Š. m. 
kovo 13 d. popiežius Jonas 
XXIII aplankė viename Romos 
priemiesčių švč. Mergelės' Ma
rijos bažnyčią. Ten pasakė pa
mokslą, kuriame tarp kita ko 
pažymėjo, kad dėsiąs pastan
gų į liturgiją įvesti italų kal
bą platesnėse ribose, negu lig 
šiol buvo. Reik manyti, kad ši 
didžioji popiežiaus reforma r 
siribos tik Italija. Rengiamoji/ 
Vis. Susirinkimo vienas svar
biųjų uždavinių bus “išmintin
gas Bažnyčios sumoderninimas”, 
jos sampratos atnaujinimas. 
Sakau "atnaujinimas”, nes apaš 
talų ir Bažnyčios Tėvų laikais 
ji kai kuriais atžvilgiais nebuvo 
tokia, kokia dabar yra.

Bažnyčios “išmintingo su-

mtfderninimo” klausimą kelia 
ir gvildena tco'ogai ir misijo
nieriai. Jis bus įvykdytas, kai

Šventasis Tėvas duos tarti dar
bui pritarimą ir palaiminimą.

. (Pabaiga)

FINE VVOOLEt/FABRICS327 WCST JACKSON BOULCVARO
DABAR VYKSTA SPECIALUS

IŠPARDAVIMAS
Vilnones medžiagos kainavę iki $8.00, dabar

pirksite už $2.oo $300 $4.00 už jardą

Importuotos ir vietinės vilnonės medžiagos mote
rų ir vyrų rūbams. Geriausių medžiagų, naujausių 
stilių ir naujų spalvų didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. Nepaprastos vertės už urmo kainas 
siuntimui į užsienį.

TUKIME IR VILNONIŲ MEDŽIAGŲ LIEKANŲ 
UŽ LABAI ŽEMAS KAINAS

EDVVARD SHAPIRO, INC.
Tel. WAbash 2-0086

327 W. Jackson Blvd., Chicago 6, Illinois
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 5:30 vai. vakaro. 

Iki “Labor Day” uždaryta šeštadieniais.

J.f »>•

RESTAURANT ir LOUNGE
4 . U

5628 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS

> PRIEŠAIS JAUNIMO CENTRU a

Telefonuokite — PRospect 8-0440

-AR
JEIGU DAR NERADOTE GEROS VALGYKLOS, TAI

Pabandykite pas mus

U: t&įį*!
c°o. <s■» f,

Skanūs Kepti viščiukai ir Bar “B” “Q” šonkauliai (“Back Ribs”)

PRIME CHOICE 
STEAKS-Stcikai. . . $1.95

Bar-B-Q Jautiena ir taipgi 

i Bar-B-Q Kiauliena 

PENKTADIENIAIS ŽUVIES DIENA

įskaitoma j pietus karšu* bandelės, avieataa ir desertas nemokamai.

Klijentams privatus “parking” Taip pat užsakymai paruošiami išsinešimui

GERIAUSIOS KOKYBfiS MAISTAS .IK PRIEINAMOS KAINOS

Neužmirškite, kad atdara iki 3 ryto šiokiadieniais, Visa nakti penktadieniais ir šeštadieniais.a
P. Janis nuoširdžiai dėkoja visiems lietuviams, kurie taip gausiai lanko jo 

Koraną - užeigą. JANIS’ BAR4-Que

Ss-Z \

i

CiiM.ro
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Diplomatas, bet turi išvažiuoti
Dar nesenais laikais diplomatai buvo vaizduojami dideliai 

mandagūs, mūvį baltomis pirštinėmis ir frakais dėvį, ponai. 
Jie ga'ėjo savo priešą įžeisti, bet turėjo rasti sakinį ar žodį, 
kuris švelniai skambėtų ir kartu gyvatės geluonių kirstų. Tačiau 
viešumoj svetimos valstybės atstovas bhvo išauklėtas ir išla
vintas, kuris galėjo būti pavyzdžiu kiekvienam vyrui. Ir valsty
bės vairuotojai gerbė tuos žmones, nes jie reprezentavo kitą 
valstybę ir jos valdžią.

Šiuo metu gyvenimas pasikeitė ir diplomatinėje srityje. 
Diplomatas dabar jau nelaikomas tik valstybės reprezentantu. 
Jis dažniausiai yra šnipas, norįs ne santykius tarp vienos ir 
kitos valstybės palaikyti, bet kuo daugiau patirti paslapčių ir 
jas panaudoti savo krašto reikalams. Tokią veiklą pradėjo ko
munistinės Rusijos siunčiami diplomatai, kurie pirmoj eilėj bu
vo gerai ištreniruoti šnipai arba dažniausiai labai liūdnos pra
eities- saugumo policininkai. Jie svetimuose kraštuose turėjo 
uždavinį varyti propagandą už komunizmą ir kartu šnipinėti 
paslaptis, kurių patys dar nežinojo. Todėl bolševikinių atstovų 
išvarymas, sugavus nusikaltimo vietoje, nebuvo nei retas, nei 
nuostabus dalykas.

Pastaruoju laiku diplomatiniai santykiai, diplomatinės kal
bos ir jų tonas pasikeitė dar blogesnėn pusėn. Atstovai dergti 
vieni kitus nesivaržo net viešuose debatuose, net Jungtinių Tau
tų diskusijose. Teisybė, iš vakariečių bene pirmasis diplomati
nius nuostatus sulaužė dar senojoje Tautų Sąjungoje žemaičių 
paskolintasis lenkų valdytojas marša'as Juozas Pilsudskis. Bet

KUBA - TAIP, JANKIAI - NE!toriui parašė asmeninį laišką, 
apdovanodamas šventojo Gri
galiaus Didžiojo ordinu.

Daniel - Rops kita knyga, su
laukusi didelio pasisekimo, yra Kuboje revoliucija vyksta. Ji, dovai ir minia. Tačiau praban-
9 tomų veikalas, pavadintas nejyg Rusijoje, viską verčia gūs viešbučiai tušti. Krašte
Bažnyčios istorija . Šis dar aukįfjyjj kojomi;/ Vasarotojų vyksta ūkinis išsilyginimas.

nėra pilnai užbaigtas. Jame au- rojU3j amerikiečių mėgiamiau- Miestiečiai turi mažiau najamų,torius pasirodo su retu kruopš- a)a sa]a tampa iidWu kuria., ,a5iau kaimWių pragyvenimas 
tumu, talentu istoriniuose dar
buose, kuriam jis randa didelio 
pamėgimo ir turi retos patir
ties, nes ilgus metus dėstė is
toriją vienoje aukštojoje mo-

GEDIMINAS GALVA

me nuolat kurstoma neapykan- yra kiek pagerėjęs.
tia prieš amerikiečius. Praėjusį 
sekmadienį, rujpiūčio 7 d.. 
Kubo3 revoliucinė vyriausybė

Kiekviena revoliucija palieka 
neigiamas žyme3 ūkyje. Užsie- 

prekybos nukreipimas įniokykloje. nusavino likusias amerikiečių komuni3tįnius kraštus Kubai
r . . , . , imones- Kai šis nutarimas bu- u nenaudingaa. jį gauna že-Jis yra žymus ir kaip redak-. vo paskelbtas 40,000 minia

torius, žurnalistas. Jo yra lei-i ypač triukšmavo iš džiaugsmo, 
džiamas mėnesinis, populiarus kaį buvo paminėta United 
žurnalas, vardu BažnyčiaJis Fruits bendrovės nusavinimas.redaguoja ir kitą žurnalą, tu
rintį įtakos prancūzų intelek
tualams — “Dabartį”. Jam ten
ka vadovauti Jeidimui ir milži
niškos 148 tomų enciklopedijos, 
pavadintos: “Katalikybės en
ciklopedija 20 amžiuje”.

Daniel - Pops yra išleidęs ir 
keletą romanų, pasižyminčių

Amerikiečių plantacijos, cuk
raus gamyklos, žibalo valyklos, 
elektros jėgainės, telefono ben
drovės ir eilė smulkesnių įmo
nių buvo nusavintos. Jų vertė 
913,000,000 dolerių. Šis žygis 
padarytas ką tik Raului Castro 
grįžus iš Maskvos. Jis savo 
kalboje džiūgavo Rusijos fcari-

mesnes kainas už savo gami
nius ir turi mokėti aukštesnes 
kainas už įvežamąsias nrekes. 
Kubos ūkis buvo prisitaikęs 
prie JAV. Iš Sovietų galima 
įvežti ištisas įmones, tačiau vei
kiančioms įmonėms reikalingos 
ne rusiškų, o amerikietiškų 
mašinų dalys.

• Per praėjusius 19 mėnesių 
ūkinis pragyvenimas yra žy-

Leopoldville, Kongo Sostinėje, gyventojai demonstruoja prieš 
Kongo min. pirmininką, šaukdami “Šalin Lumumba!” (UPI)

S

JAV palcaltinimas Vyskupas kviečia budėti

jis nė nebuvo diplomatas, o tik karys. Tuo tarpu dabartiniai ryškiais charakteriais, gyvom ne pajėga ir raketų galia. Įmo- 
diplomatai, valstybių įvairių sričių atstovai, yra paruošti atsto- scenoin, pavaizduojančių krikš- 
vauti savo kraštus, savo kariuomenes ar savąją kultūrą. Bet čionybės įvairius laikotarpius.
jie dažnai tiesioginėmis pareigomis visiškai nesidomi, o tik atlie
ka tuos pašalinius uždavinius, kurie išeina už jų turimų teisių 
ribų. ”Užtat išvarymas diplomatų šiais laikais nėra jokia naujiena. 
Niekas net nesistebi, kai sugaunamas diplomatiniu pasu besinau
dojąs asmuo fotografuojant karinius tikslus, organizuojant aukš
čiausiose valstybės įstaigose šnipų tinklus.

Nūnai buvo iš Sovietų Rusijos išvarytas vienas Amerikos 
ambasados narys. Tai buvo noras parodyti pasauliui, kad ne 
tik Amerika gali išvaryti bolševikinius diplomatus, bet ir Krem
lius gali tą patį padaryti. Juk visai neseniai buvo du komunistų 
šnipai, oficialiai ambasados nariai, išvaryti iš šio krašto, kai 
buvo sugauti nusikaltimo vietoje su nusikalstamais įrodymais. 
Kas sekė diplomatų išvarymo eigą, tai turėjo pastebėti, kad 
visuomet, kai tik Amerika sugaudavo kokį nors bolševikų šnipą 
ir jį išsiųsdavo atgal, tuoj po to ir Kremlius padarydavo tą patį. 
Tai buvo atsikeršijimo priemonė.

Dar blogiau diplomatinėse tarnybose, kad jau ne tik bol
ševikų pasiuntinybių, bet ir laisvųjų kraštų diplomatai nebeturi 
neliečiamumo ir patys jo nesaugo ja. Net ir laisvieji kraštai daž
nai paske’bia kurį nors diplomatinį asmenį nepageidaujamu ir 
paprašo jį atšaukti. Ir tai jau pasidarė taip įprasta, kad niekas 
perdaug nesistebi ir, kaip tuo atveju būtų buvę seniau, dėl to 
karo neskelbia. Net tokiai Kubai išvijus Amerikos atstovybės

Jis nėra naujokas ir poezijoje,
nes nusavinus, vienintėlė ame
rikiečių atrama teliko Guanta- 
namo karinė atspara, kurią Ku-kur prasikiša gyva dvasia, sub- y^g Vyriausybė nori panaikinti tilūs vaizdai. Net vaikams au

torius yra kelias knygas pa
rašęs.

Daniel - Rops yra Prancūzų 
Akademijos narys, reguliarus 
jos sesijų dalyvis, du kartus į 
mėnesį skaito paskaitas kitų 
kviečiamas. Jis dar suranda lai
ko du, tris straipsnius į savai
tę kitiems laikraščiams duoti, 
kas savaitę vidutiniškai atsako 
į 100 laiškų.

Prie jo darbo stalo

Daniel - Rops dirba 6 dienas 
savaitėje. Jo dienotvarkė netu
ri jokių pakeitimų per 35 me-

ir savąjį likimą susieti su Mas
kva. Fidel Castro užkimusiu 
balsu tarė: “Jie turi karinę at
sparą mūsų krašte ir joje nori 
išlikti 99 metus. Jie kursto 
Amerikos Valstybių Orgianiza- 
ciją įsikišti į mūsų vidaus rei
kalus”.

“Kas nutiks, jei A V O mus 
pasmerks?” Minia šaukia: Fi
del, Fidel. “Revoliucija ir toliau 
vyks”. Minia atsako: tepasi- 
traukia jankiai su vinimis sa
vo batuose.

Ūkinė suirutė

Išorės ženklai mažai ką tesa-

JAV pirmą kartą, ką tik ame 
miai “pasunkėjęs. Valstybė pa-1 rikieči4 *mones nusavinus, aš- 
tampa vieninteliu šeimininku ir trlai Kub* pakaltino įgyvendi- 
didžiausiu skolininku. Ji užper- nnnu komunistinės diktatūros, lapkričio 9—13 dienomis įvyk- 
ka nepaprastai didelius kiekius kur^ esanti Sovietų ir Kinijos siantį visos Amerikos katalikų

Argentinos sostinės arkivys
kupas kard. Caggiano spaudos 
konferencijoj, kalbėdamas apie

ginklų, už kuriuos turi mokėti įrankis. Valstybės departamen-

erdvę studiją, esančią antrame 
aukšte, Paryžiaus priemestyje, 
vadinamam Neuilly. Autorius iš 
čia kelioms sekundėms žvelgia narį, karas nebuvo paskelbtas, o tikz pasiųsta protesto nota,' pro langą, tarsi gaudydamas kurios niekas net gerai neperskaito.

Pasikeitė laikai. Bolševikų metodais, pasekė net daugelis 
vakariečių diplomatų, turinčių savo senas ir gražias tradicijas.
Jau ir šie nesiskaito su elgesio ir kalbos dėsniais. Anot vieno 
vokiečių laikraščio (Mann in der Zeit) išsireiškimo, diplomatai 

• seniau tiktai meluodavo, o dabar jau ir meluoja, ir vagia ir žmo
nes svetimam krašte grobia. Taigi atėjo laikas, kad net ir diplo
matai nėra saugūs savo pareigose. Jam tik pasako išvažiuoti 
ir jis. nežiūrint savo teisinės padėties, tegali tik paklusti. Tokių 
išvažinėjimų tiek iš laisvųjų, tiek iš komunistinių kraštų galima 
dar laukti ir daugiau. P. Stakys

tus. Jis keliasi 7 valandą ryto, ko revoliucijos vyksmą
vienas valgo puaryčma, eina ! Kuboje Miestuoae didesn4s mi.

tvirta valiuta Pinigo vertė 
krinta, nežiūrint į valstybės 
priemones vis labiau suveržti 
piliečių diržus.

Valstybė negali suvesti galų 
su galais. Pramonės planų įgy
vendinimas, savos rūšies kol
chozų įkūrimas ir išlaikymas, 
mokyklų statyba, 51 įmonei 
mašinų bei įrengimų užpirki
mas Sovietuose, atsiteisimas 
už nusavintą kapitalą per atei
nančius 50 metų sudaro didelę 
naštą, kurią krašto gyventojai 
turi pakelti ir infliacijai, pini
go vertei krintant, duoklę mo
kėti.

Revoliucijos pasmerkimas

tas 78 pusi. leidinyje prikiša 
ma: bendravimas ir sutarčių1 
pasirašymas su komunistiniais 
kraštais, sudarymas pavojaus 
Pietų Amerikai, nes ten kurs
tomas komunistų vadovauja
mos revoliucijos. Karinė grės
mė JAV, nes Sovietai viešai 
skelbia panaudosią raketas, jei 
amerikiečiai įsikištų į Kubos 
vidaus reikalus, Kubos apsi
ginklavimas, nes R. Castro vy
kęs į Prahą ir Maskvą ginklus 
užpirkti.

Marijos kongresą, priminė ir 
j komunistinį pavojų, kurį nuo
lat stengiasi palaikyti Maskvos 
propagandą. Kardinolas kvietė 
katalikus prieš komunizmą ko
voti “krikščioniško mokslo ir 
krikščioniškos mistikos gink- 

' lais”. Nors komunizmas Argen 
5 tinoje nėra stiprus, — paste
bėjo kalbėtojas, — bet Argen
tinos katalikai turi budėti ir 
ypač jaunimą saugoti nuo ko
munizmo įtakos.

Ar minėti priekaištai, ypač 
šiuo metu, gali ką gero duoti 
ir einančią įtampą, jei ne paša
linti, bent sušvelninti? Susida
ro įspūdis, kad visa tai yra ne Dalyvavo apie 400 deelgatų iš

Mylėti ir gerbti tiesą

Santander mieste, Ispanijoj, 
įvyko 1-sis pasaulinis Katalikų 
Spaudos Sąjungos kongresas.

< m tie A Jafa ndcfci

APIE VIENĄ IS NE DAUGELIO
ANTANAS JUŠKA

Rimties valandėlei esame da
vę eilę straipsnių apie Jėzaus 
Kristaus gyvenimą, jo mokslą. 
Tai darydami, stengimės kiek 
galima priartėti prie istorinių 
vietų, prie chronologinių datų. 
Visiems tai žinoma. Be to, Kris.

čios mokslas nepajėgia abejo
nių sugriauti. Jis klaidžiojo sti
priai ir ilgokai. Jo dvasios ieš
kojimas pasibaigė 1934 metais, 
pasirodžius antrajam Hz Petiot 
romanui, pavadintam:' “Mirtie, 
kur yra tavo pergalė?” Auto-

mintis, apvynioja kojas šilta 
skara, ima paprastą plieninę 
plunksną, mirko violetiniu ra
šalu, vedžioja ją po ploną žalią 
popierių. Jis be jokioj pertrau
kos dirba 4 valandas. Jis po 
kuklių užkandžių grįžta vėl prie 
plunksnos iki ankstyvo vakaro, 
kurį praleidžia jau su savo šei
ma.

Jei kas Daniel - Rops pa-' 
klaustų pasisekimo paslapties, 
jis šiaip atsakytų: “Vienintelė 
paslaptis, jeigu tokia iš tikrų
jų yra, kasdieninis darbas, re
guliarus darbas. Aš laikaus lo
tyniško pasakymo: Nulla dies - 
sine linea — nė dienos be kelių 
eilučių.”... Autorius kūrybinia
me procese laikosi šios darbo 
metodikos — pirma medžiagos 
rinkimas, vėliau kompozicija. 
Jis suradęs visas galimas ži-

tus buvo ne tik žmogus, bet kar j rius šioje knygoje pavaizduoja
tu ir Dievas. Ne mums jį pri
lygti, ne mums juo pasekti. O 
vienok yra nuostabių žmonių, 
kurie, sekdami dievišką Moky-

moteriškę, jos kelią per abejo
nes į tikėjimą. Šį knyga sulau
kė pasisekimo ir populiarumo 
kritikos atžvilgiu. Iš čia jau

toją, palieka pasaulio šviesa, susidarai įspūdį, kad autorius 
surado, ką buvo pametęs, grįž
damas prie savo sumanymų su

žemės druska.
Paprasta jaunystė_ . , « .... i dviguba energija, su ypatinguEpinal, rytų Prancūze, I „iSvcntimu K J1901 m. gimė Henry Petiot. Jo 

tėvas buvo prancūzų armijos 
artillerijos karininkas. Veikiai 
šeima persikėlė gyventi į Gre
noblį, Alpėse. Jaunajam Henri-

Milžiniški darbai

Henry Petiot, kuris literatū
ros pasaulyje yra žinomas Da-

kui kalnai paliko milžinišką įs- f n'P' ^°PS *'aPyvar(le, gyvųjų 
. . . 7 'autorių tarpe' veik neturi saupu į. is me8 avo J JUOR °P lygaus. Jis parašęs ir išleidęs ti, jų viršūnėje vienumoje pa- . OA . 7a aP'e knygų- Jo žymiausiasgyvenu, pamatyti, PMk.ltytl, veikl)„ jgjjęa ,abia^ai 9kai.

tomo« knygos vardą, yra “Jė-ypatingai Pascal knygą “Min
tys”, kuri visuomet jam dary
davo didelės įtakos.

Jaunuolis mokslui buvo pa
jėgus. Jis tuo pačiu laiku įsigi
jo mokslo laipsnius teisėje, is-

zus ir jo laikai”. Šiandie yra 
priskaitoma, kad šios knygos 
išparduota virš dviejų milijonų 
egzempliorių, kad ji yra išvers-

Tą patį sekmadienį, kai ame nios telkiasi gatvėse, didesnis rįięiečių įmonės buvo nusavin- 
judėjimas kavinėse ir kino te- j toa> kard Emanueiįa Arteaga, 
atruose, Havanos Via Blanca Havanos arkivyskupas, paskel-maudyklėse tebuvo piniguočiai, 
nūnai ateina ten naujieji val-

nias, poperiuje daro darbo pla
ną, kurio ištikimai laikosi.

Jo žymų veikalą, “Biblijos 
žmonės”, naciai, užėmę Pran
cūziją, bespausdinant visai su
naikino. Autorius iš naujo dirbo, 
naujai perredagavo, vėl išleido. 
Jis prieš antisemitizmą asme
niškai protestavo.

Daniel - Rops vakarais suran
da džiaugsmo su savo dvylikos 
metų mergyte, kurią adoptavo, 
nes savų vaikų neturi, prižiūrė
damas jos pamokas. Rašytojas, 
jei bent kiek laisvesnis vaka
ras, mėgsta muzikos klausytis, 
eina su žmona į svečius, pas 
save draugus kviečiasi. Tam 
milžinui, kokiuo jis yra, sti
prybės, paties prisipažinimu, 
teikia Dievo Apvaizda.

bė 4 pusi. ganytojišką laišką 
tikintiesiems. Jame dėstoma, 
kad Kuba vis labiau susiriša 
su komunistiniais kraštais ir 
ugdo naują pavojų: “Kubos ti
kinčiųjų dauguma yra katali
kai, kurie priešingi materialisti
nei pasaulėžiūrai, komunizmo 
bei ateizmo įsigalėjimui krašte, 
nes komuųistinė santvarka ga
li būti įgyvendinta klasta ir jė
ga ... Kuba pasirašė prekybos 
sutartis su komunistiniais kraš 
tais. Ne Bažnyčios reikalas bū
tų kalbėti apie prekybinius ir 
ūkinius reikalus, jei mes nebū
tume susirūpinę jų išdavomis: 
tarpusavio santykiavimu, vy
riausybės atstovų, laikraštinin
kų ir kitų jų pareigūnų pastan
gomis sugretinti komunistinę ir 
Kubos revoliuciją. Mūsajame 
krašte komunizmas vis labiau 
įsigali”.

kas kitas, o atsilikusios politi
kos išdavos. Washingtonas tu
rėjo žinoti, kad Kubos revoliu
cija iš esmės skiriasi nuo Mek
sikos perversmo, įvykusio 
1938 m. Jis turėjo suvokti, 
kad mažas pastūmėjimas, ne- 
lyg Aswan jėgainės atveju, ga
li išugdyti Išdavas, kurios būtų 
sunkiai suvirškinamos. Nūnai 
turime naują pavojingą žaizdrą, 
kuris įneša nepaprastas painia
vas tarptautinėje politikoje.

visų kontinentų. Baigiamajame 
posėdyje Tarptautinės Spaudos 
Sąjungos prezidentu buvo iš
rinktas Vatikano dienraščio 
“L’Osservatore Romano” direk 
torius Manzini. Kongreso rezo
liucijose tarp kitko pareiškia
ma, kad katalikų žurnalistų 
veiklos pagrindinis dėsnis yra 
mylėti ir gerbti tiesą. Remian
tis šiuo dėsniu, katalikai žur
nalistai ryžtasi ugdyti bendra- 
darbiavmo ir draugiškumoDar vienas žingsnis ir Kuboje 

turėsime karinį skydą, kuriuo dvasią tautų tarpe' Sio dengsis Sovietai vykdyti didės- Jie sieks’ Pa^kydami tamprius 
nio masto perversmus Pietų ryšlUs su tarptautiniais vyriau- 
Amerikoje, kaip praėjusį mene- 3yblų junginiais ir ypač su tarp 
sį Partido Revolucinario komu- tautinėmis katalikų organizaci- 
nistinio sąjūdžio vykdytą Gva- Jomia- Prisimindami Sv. Tėvo temaloje. kvietimą, pasaulinio Katalikų

Spaudos kongreso dalyviai įsi
pareigojo teikti technikinę pa
galbą, keliant atsilikusių kraš
tų gyventojų profesinį pasiren- 

| girną. 7-sis Katalikų Spaudos
Heroizmas gali žmones iš

gelbėti sunkiose aplinkybėse, 
bet tik kasdienių mažų dorybių 
visuma apsprendžia žmonių ver Į kongresas įvyks Kanados sos- 
tę. — G. Bon.I tinėje, Ottawoje.

MOTINOS RANKOS

, Tęsinys

Jai buvo ir gera pasilikti su vaikais. Mintyse

lėjai neapkabinti, kai jis tau į ranką ar sijoną kabi- nori atimti. Petriukas stumteldavo, tas ir nuvirsdavo, nosi. tarytum grybas.
— Kad pats kaltas, tai tegu ir verkia, — atsaky

davo, motinai barantis.
Neilgai Emilija džiaugėsi ramybe su vaikais. Kar

tą pastebėjo, kad mergina jau purkštauja prieš šei
mininką, jau žada išeiti. Pastebėjo ir kitas netvarka*. 
Žirniai, pagal Pilypo įsakymą, buvo nuplauti, bet liko 
nesuvežtos avižos. Užlijo'dabar ir užlijo. Bulves reikėjo 
kasti ankstyvąsias, o jie pradėjo nuo mažųjų. Tegu

Nedaug didesnė buvo ir Barbutė. Tik ši visko rei
kalavo rėkimu. Stūmė į šalį Kęstutį, mušė Petriuką, 
rėkė, kai motina imdavo į glėbį naujagimį, o nesisodino 
jos ant kelių. Neapsikentusi Emilija paimdavo ir ją 
į rankas. Pasūpuodavo, priglausdavo, pabučiuodavo į 
plaukelius. Tada mergytė nustodavo verkusi, imdavo 
čiauškėti, pasakoti, apsikabindavo motinos kaklą.

— Kas iš tavęs bus? — glostydama ją, kalbėdavo Emilija, — tu mano vienaturte dukryte. Užaugsi, iš- nedaug dar tekasa, tik vakarienei, bet vistiek gadini-
tekėsi, vargsi vargą, kaip visos moterys...

Barbutę nekreipė dėmesio į motinos pasakymus.geidė, kad taip ilgiau panegaluotų, kad būtų priežas- Ji kalbėjo pati ir vertė jos klausytis. Pykdavo, jeigu 
tis pasilikti kamarėlėj. Per nesibaigiančius darbus ji i jos nesiklausai, per veidą net sužerdavo, kad tik į saveapleisdavo vaikus. Nebuvo kada jais pasidžiaugti, įsi
žiūrėti į juos, stebėti jų žaidimus. Nebuvo laiko net 
juos tinkamai pamaitinti ir aprengti. Kartais kelias 
dienas lakstydavo murzini, nepakeistais drabužiais, ap
skretę, juodomis kojomis. Mažuosius dar, vesdama į 
lovą, kokiu skuduru apšluostydavo. O Petriukas jau 
turėjo pats savimi rūpintis. Nenusiplovė kojų, tai gulė 
purvinas. Nepavalgė prie stalo, tai lakstė alkanas arba 
turėjo po stalčius iešfkotis plutelės duonos. Dabar Emi-

klausytojo dėmesį atkreiptų.
O Petriukas darėsi tylus ir nedrąsus. Jis neprašy

davo valgyti, negriebdavo pirmas. Palaukdavo, kol mo
tina papenės 'anuos. Tada prieidavo artyn, imdavo 
glaustytis. O jeigu motina dar kuo užsiėmus būdavo, nebeiškęsdavo:

— Mamute, valgyt noriu...
— Tuoj, tuoj, Petriuk. Duosiu. Išalkai, vargšeli. 
Petriukas nieko nebesakydavo, tik sekdavo kiek-

lija, pamaitinusi naujagimį, žiūrėdavo, kad ir didės-: vieną motinos rankų judesį: kaip ji baigė vystyti ma
nieji žmoniškai pavalgytų. Žindydama ji pati kiek ge-i Žiūką, kaip skalbė ar kitokį darbą skubėjo baigti, 
riau valgydavo. Tai išsivirdavo kokios košės, pridėdavo
kruopelę sviesto, suvalgydavo porą šaukštų, o paskui 
išpenėdavo vaikams. Kęstutis šypsojos, lyg pavasarinė 
saulutė. Jis nepavydėjo motinos naujagimiu, kaip 
Barbutė pavydėdavo jam. Bet vistiek ir pats lindo,... . i ta į dvyliką kalbų. Garbingostonjoje, geografijoje. Jo protas . ------ --------------- ---- --------  ---------buvo aštrus. Nors katalikų tė- a,rnintie8 popiežius Pijus Xū, glaustėsi, bučiavo motiną, prašė valgyti. Kęstučio vie- 

vų vaikas, tačiau apleido tikė- M perskaitęs, buvo dėstomom no buvo pilna kamarėlė. Toks jisai lipšnus, toks šnekus 
jimą, manydamas, kad Bažny- mintim tiek sužavėtas, kad au- I ir giedras, kad negalėjai jam neduoti, ko norėjo, nega

Petriukas būdavo kantrus su motina, bet nepasi
davė vaikams. Su Barbute taip susipešdavo, kad net 
dulkėjo. Ta užsispirs, ims ko reikalauti, ims į jį kibti. 
Sis nenusileisdavo <nė trupučio. O kai Barbutė imdavo 
muštis, jei vyresni nematė, apkuldavo ją kaip reikiant. 
Ir verkiančios neramindavo. Susikibdavo jis ir su Kęs
tučiu. Tas įkyrėdavo Petriukui savo meilumu. Čiulbės, 
čiulbės, šypsosis, o, žiūrėk, traukia jau kokį žaislą,

mas. Kiaulės išlaužė užtvarą, nėra kam pataisyti. Pi
lypas bernui neleidžia tokiais niekais užsiimti, gaišinti 
lajką, o pats irgi netaiso. Pamatė Petronienė, kad be 
jos nebus jdkios tvarkos. Gerai, 'kad jau pati sustiprė
jo, ir naujagimis kiek paaugo. Paliko vaikus vienus. 
Petriukui liepė mažuosius saugoti. Pati išėjo apsidai
ryti po ūkį. Netoli tenuėjo: atsitrenkė į savo vyrą. Ka
žin ką jam pasakė, tas kad šoks:

— Jau atsikėlei, ponia! Įsakymus duoti pradėsi?
Matyt, jisai niršo jau iš anksčiau. Reikėjo tik pro

gos, kad išsilietų.
— Guli sau su vaikais! Guli per dienas! Niekas 

tau nerūpi. Bernas pasamdytas, merga pasamdyta. 
Darbo jokio. Visus tuos metus pramiegojai! O man: 
pinigus uždirbk, ūkiu rūpinkis, statybą prižiūrėk, žmo
nes susamdyk. Rankos, štai, pūslėtos!

— Tai ko parėjai į darbus? — pertraukė Emilija 
visą krušą priekaištų. — Galėjai raštinėj švelniomis 
rankomis sėdėti.

— Ko norėjai! O'kas čia dirbs? Miegi sau per die
nas. Su vaikais pražaidi.
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JUOZAS VLĄDAS MATULIS
Mūsų mylimas mirė 1960 m. liepos mėn. 29 d. ir buvo pa

laidotas rugp. tneų. 3 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Ohicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 

patarnavimą ir palydėjp į amžino poilsio vietą. _____
Nuoširdžiai dėkojame didi. gerb. kun, V. Zakarauskui, kuris 

atlaikė gedulingas pamaldas ui jo sielą ir palydėjo velionį į 
kapines bei atk&lbėjo iv. rožančių koplyčioje.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pa
reiškę mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams — Plieno Vyri jos nariams. Dėkoja
me Robert C. Meissner Eng. Co. valdybai ir bendradarbiams. 
Nuoširdžiai dėkojame p. Grigaliauskui už jo atsisveikinimo žodį 
kapinėse.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Pąįrui Bieliūnui už malonų 
patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Matulis - Lehmann ir draugai

KKAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

TIRS SKUNDUS PRIEŠ 
POLICIJĄ I

Policijos superintendentas 0.1 
Wilson paskyrė kapt. J. Leo- 
nard policijos advokatu, kuris 
tirs skundus, liečiančius poli
cininkus. Iki šiol tas pareigas 
ėjęs civilis Edv. Daly, iš šių 
pareigų nuo rugp. 20 d. atlei
džiamas.

REAL ESTATE

REAL ESTATE
Paskolos Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS.
Namų PRospect 8-2071

PARDAVIMUI

Marųuette Parke savininkas 
parduoda mūrinį 3-jų mieg. bun- 
galow. Geram stovy. l*/2 vonios. 
Įruoštas kambarys apačioje. 2 
maš. garažas. $17,500.

PRospect 6-8227

RESORT HOTEL
Viešbutis turi didelį valgomąjį 

kamb. ir 12 dvigubo dydžio mieg. 
kambarius. Vienas namas su 9 
mieg. kamb. ir rezidencinis na
mas iš 12 kambarių gyventi vi
siems metams. 1 blokas nuo Mi- 
chigan ežero. Kambariai pilnai ap
statyti. Dėl ligos parduos geriau
siai pasiulusiam. Rašykite arba 
nuvykite pas

NICK DUDIAK
Route 2, New BuffaJo, Mlchigan 

Tel. New Buff&lo, Mieli. — 
L&keside 4068

CICERO. Įmokėdami $3,000 
pirksi t e gerą 4 butų namą apy
linkėje 25th ir 55th Avė. 4 po 4 
kamb., gazu apšild. 50 p. sklypas. 
Gyventojai patys moka už apšild. 
Pajamų $3 000: mokesčiai $190; 
kaina $25,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

6419 S. WH1PPLE ST.
Savininkas parduoda 2-jų aukš 

tų mūr. namą, gerame stovy. Už 
2-rą aukštą $200 pajamų per 
mėn. 1-me aukšte 4 kaimb. Gazu 
apšild. 2 auto. mūr. garažas.

CICERO. 6 m. senumo, 2-jų bu
tų bungalow, 4V2 ir 2 kamb. bu
tas rūsy, plius 2*/2 kamb. namu
kas užpakaly. Apylinkėje 57th ir 
18th St. $24,400: įmokėti $6,000. 
Nepaprastas pirkinys. SVOBODA, 
6013 Cenmak Rd. BIshop 2-2162.

Dėl suMidėjiiMlų upl i nk .vidų pigiai 
turi būti parduotai) labai geras ta
vernos ir likerio biznis su 5 moder
niai įrengtais apartnientals. Paja
mos iŠ butų apmoka morgičių ir vi
sas išlaidas. Apie $1,500 gryno pel
no per mėnesį. Nedidelis įmokeji- 
mas. Kreiptis RE 7-2446 arba 5K4K 
S. Kedzie Avė.

REAL ESTATE

Mūrinis, 3 mieg. Brighton p., nau- : 
Jas. $2(1,000.

Mūrinis, 3 mieg., naujas, Gage p. j
$21,000.

Mūrinis 0 kamb. Gage p. $17,500. 
Mūrinis 7 kamb. M. p. $15,800 
Mūrinis 3x5 Brighton p. $29,500. 
Mūrinis (1 metų Gago p. $17,500. 
Medinis 5 kamb. m p. $12.800. 
Medinis 0 kamb. M. p. $13,500, 
Medinis 2x4 k. M. p. $20,000. 
Mūrinis 2x4. Gage p. $23,900. , .
Mūrinis 2x5, Gage p. $29,500. 
Mūrinis beveik naujas. 2x6, atski

ri šild. gazu. $42.800.
2 mediniai namai ir 2 ekstra lo

tai, G. Parke. $26,000.
Mūrinis <1 kamb., arti mūsų įstai

gos, 80 p. lotas, $17,900.
Meilinis 5 kamb. ir ekstra 25 p,

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

pins sav. butas, $22,000.
Mūrinis 12 apurtmentų labai gra

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

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

NORKUS & ASSOCIATES 
2405 W. 51 st Street 

WAlbrook 5-5OS0 
Vak PR 8-3574

Trečiadieniais uždaryta

REAL ESTATE

Parduodamas 1957 metų Chev
rolet firmos gerame stovyje auto
mobilis. Kreiptis darbo dienomis 
nuo 4 valandos po pietų, gi šešta
dieniais ir sekmadieniais visą die
ną. Phone PRospect 8-6516.

MISCELLANEOUS

NORI PIRKTI

Jieškomas pirkti vartotas pija- 
ninas. Skambinti nuo 6 v. v.

WA 5-6541

HELP MANTED — VYRAI

Maisto produktų krautuvė jieško 
prityrusio savistovaus
MĖSININKO (BUTCHER'io)

Skambinti FU 9-3398

HEATING SERVICES
Nemokamai apskaičiavimas

Geriausių žinomų firmų LENNOX 
T1MKEN, WEIL-McLaln, REPUB
LIC. KEWANEE pečiai, oro vėaln- 
tuval (air condltionlng) visokių dy
džių. Instoliuojame karsto vandens, 
garo ir Šilto oro sistemas. Taip pat 
pakeičiame visas Į gazą arba alyvą 
dabartį niurko Jūsų namuose Ir J sta 
tomus naujus.

Visų iumų skardos darbai. 
RAUKAS GAR ANUOTAS 

šaukite 24 va).

— Tel. CLearwater 7-6675

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

TALMAN REALTY
CORPORATION
2625 W. 7lst Street 

Chicago 29, III - RE 7-9400

CICERO ir WEST SIDE
Tel. CR 7-7373

X-  . . 
MNUOMO4 4M4

'rSUSfe 4 jggsra

KAZYS ^.FSNAUSKAS
68<»l So Tslnian Avė 

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

i’NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI 

TUKiMP Lai kiančiui j<>kaša

RĮŪI J<~V ARP Ab Meni Kst&tt
6455 S Kedzie — PRospect 8-22X8

Išnuom. 3 kamb. butas su visais 
patogumais. Suaugusiems. 8403 
W. 62nd Place. Prospect 6-8850.)

Išnuom. miegamasis kamb., vy
rui. Galimybė naudotis virtuve. 
4601 S. Paulina St., l-as aukštas 
jį priekio. _______

Brighton Parke išnuom. gražus 
kambarys. 4623 S. Francisco Avė. 
Tel. YArds 7-5274, po 6 v. v.

Nebrangiai išnuomojam mieg. 
kamb. prie pavienio asmens su 
teise naudotis virtuve ir kit. pa- 
toguim. 2915 So. Emerald, 1 auk.

IŠIM OM. NEBRANGIAI 2 H kurni), 
butas. Apšildomas Vonia, šaldytu- 
Vas Ir virimui krosnis.

4013 So. Artcslan A»e.

• Generalinis kontratorlu* 
naujų namų statybai lv») 
rtems remontams ir namų per
tvarkymams • Turimo dideli 
patyrimų namų statyboje • 
v* a t y s atliekame cemento ir 
nedžto darbus • ApskalClavi 
m ai nemokamai

'V)'-'

Stainless Steel
ANODIZED ALUMINUM

DURYS - LANGAI
AUKŠTOS KOKYBES'

KOSTAS BUTKUS 
PR 8-2781 — LU 5-3221

PIGIAI IR GERAI 
DAŽOME
Iš LAUKO IR VIDAUS
Tel. LAfayette 34264

Gage Parke, 2 namai, 6'/s kamb. 
mūrinis ir 2-jų butų 5 ir 4 kamb. 
medinis. Centr. šildymas, $35,000.
YVAIbrook 5-5031.

4 BUTŲ PO 5 KAMB. geltony 
plytų mūro namas. Geram stovy. 
Alyva apšild. Uždaras porčius už
pakaly. 4 auto. mūr. garažas. Ar
ti 67th ir Kedzie Avė. $57,000.

PRospect 8-8995

CICERO. Mūrinis 2-jų butų po 
5 kamb. Dideli kambariai. Apylin
kėje 22nd ir 56th Avė. Karštu 

| vand. alyva apšild. Platus skly
pas. Garažas. Puikiame stovy.

' $24,950. SVOBODA. 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2 2162. _____

Savininkas parduoda 2-jų butų 
mūr. namą. 6 ir 6 kamb. Plytelių 
vonia ir virtuvė. Pilnas rūsys. 2 
auto. garažas. Geroj vietoje Mar- 
ąuette Parke. 6146 So. Whipple 
St. REpublic 7-9840.

ČIA KITAS GERAS PIRKINYS. 
Mūrinis pajamų namas. 5 kamb. 

| (3 mieg.) ir 2 po 4 kamb. Gazu 
apšild. visuose butuose. Plytelių 
virtuvė. Mokesčiai tik $85. Apy- 

! linkėję California ir 23rd St. Len
kų ir lietuvių apgyevntoj apylin
kėje. $11,900; įmokėti $2,000. 
SVOBODA, 3739 West 26th St.
LAwndale 1-7038,

.MAItųUETTE I’AltKO CENTRE
4 butų mūr. Alyva šildymas. 2 

auto. garažas. $420 nuomos. Kaina 
$38,500.

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

Geras mūras. 2 po 5 kamb. Centr. 
šildymas. 2 auto. garažas. $28,900.

Mūrinis namas. 4 mieg. Guzu šil
dymas. Garažas. Platus sklypas. 
$18,900.

H kamb. mūrinis ir šalia tuščias 
sklypas, į rytus nuo parko. Naujas 
alyva šildymas. Garažas. Švarus na
mas, ir lotas už $16,000.

Naujus mūrinis. 5 kamb. Mo
dernus, rinktinėj Marųuette Parko 
vietoj. $25,500.

Arti liet. mokyklos. Pulkus 7 
kamb. mūr. Garužas. $20,500.

Arti parko. 4 metų, 4 mieg. mū
rinis. 2 vonios. 1 % auto. garažas. 
$26,500.

Guže Parke. 2-jų butų mūrinis, 
šildymas a-lyva. 2 auto garažas. Tik 
$29,000.

Gage Parke. 3 m., platus, liuksus 
2-jų butų mūrinis. 2 po 6 kamb. 
Mūro garažas. 36 p. sklypas. Alu- 
min. langai, iškelti vnmadžlai. Ang
liškas rūsys, tinka butui įrengti. 
Prašo $50.000,

Rriglilon Parke. Puikus 3-jų bu
tų mūrinis ir mūro garažas. $28.000.

Brighton Parke. Arti bažnyčios, 
2-jų butų mūr., 2 po o kamb. Kai
na $24,800. šalia tuščias sklypas; 
galima kartu pigiai nupirkti.

Tlivecn ir puikus (i kamb. butas 
18 m. mūrinis, šalki aptvertas skly
pas. Gerai einas biznis. Nuderėta iki 
$22.500.

Restorano biznis. Didelė patalpa 
Visi įrengimai. 5 m. “leaac’aa”. 
$2,300.

Pelningas lLoomiiig , bonse ant
plataus sklypo. Modernūs baldai ir 
Įrengimai. Garažai. $24,900.

Kitur. 5 butai ir krautuvei patal
pa. švarus 3-jų aukštų mūr. namas. 
$16,900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534
BRIGIITDN PARKE: Med. 2 po

I ’ ’• gazu šildomas. $1 1,300.
Mūr, naujas 5 kb. mažas (mo

kėjimas.
Mūr. naujas 1 % a., 5*4 ir 4 kb. 

$35,900.
Mūr. 2 po 5 kb., 30 p. aki., centr. 

šildymas, garažas. ,
GAGE PARKE: Mūr. 2 pa 5 ikb.. 

50 sklypas. $19,800.
Mūr. 1 n.. 5 ir 3 kh., 80 p.

skl., centr. šildymas, garažas.
Mūr. bungl. 7 kb,, modern. įren

gimai. $ 19.000.
Mūr. bung., 4 dideli kb., 30 p. 

skl.. garažas. 18,500.
MARQEETTE PARKE: Mūr.

bung.. 0 k b., 
žas. $17,500.

Mūr. 3 bt. 
šild.. garažas.

Med. 5 Ir 4 kb., $100 pajamų J 
mėn. Ir savininkui butas.

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

30 p. sklypas, gara-

6—4 Ir 2 kb. centr.

MAIUjl’E'ITE PARKE. « kamb.
liuksus bungalow. 2 blokai nuo mo
kyklos ir bažnyčios. Visi moderniš- 
kiausi įrengimai.

Prie 61 ir Himnui gatvių prie
gero susisiekimo ir krautuvių 27 
metų liuksus 6 kambarių bungalow 
ant 50 pėdų sklypo. Namas gazu 
šildomas. Air condltionlng. Mūrinis 
garažas iš gatvės įvažiavimas.

Ant 67tli ir Hanilin gatvių kam
po, liuksus naujas "ranch” stiliaus 
namas. Nuo sienos iki sienos kili
mai 2 tualetai. Visi modernlšklauai 
įrengimai.

MAKųt’ETTE PARKE 6 metų 
2x4 H mūras. 2 auto mūr. garažas. 
Kaiija $41,000.00.
.Mar(|u<*tte Purke 10 metų mūras, 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių įrengimų. Kaina 
$41.500.00.

5H17 S. Kenneth 1 aukšto nau
jas mūras. Visi moderntšktausi įren
gimai. Vienas butas 4 kam. neša 
$125.00 nuomos. Antras butas — 
5% kamb. 3 mieg. Laukiam rimto 
pasiūlymo.

į vakarus nuo Marųuette Parko 
1 *4 aukšto 7 metų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik $28.000.00.

į vakarus nuo Marųuette Parko 
nepaprastai gražus tr geras biznis. 
Metinė apyvarta virš $80.000.00 
gryno pelno virš $30,000.00. Reikia 
suaugusios šeimos šį-biznį gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2602.

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

MAItQUETTF. PARKE 6 butų 
niūras. Namas neša geras pajamas. 
Laukiam pasiūlymo.

MARQUETTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. Lauktum pasiūlymo.

Gage parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — INSBRANCE — 

NOTARY PUBLIC 
2501 Mest 6t»th St- Chicago, III. 

Visi telefonai HKmlocfc 6-3600

V/2 aukšto pajamų mūr. — 5 
ir 3 kamb. Alyva karštu vand. 
šildymas. Garažas. $136 mėn. pa
jamų ir sav. butas. Arti 55-os ir 
Sawyer. Tik $25,250.

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

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

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

I 12 aukšto modernus medinis 
5-3 kamhar., 37 pėdų sklypas, 
nauja gazu šiluma, arti Spaulding 1
6 53-čios. Tik $16.900.

1 y2 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 &

I 63-čios $24.900I
2 aukštų mūrinis 3-4-6. kambar. 

198 dol. pajamų ir savininkui bu-
! ’as. Mūrinis garažas, arti 55-tos ir 

Sawyer $29,500.
2 namai — 6 kamb. mūrinis Ir 

I kamb medinis . Alyva ir gazu 
šild $165.00 mėn. pajamų. Arti 
72-os ir S. Artesian. Tik $16,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE 

i General Insurance. Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2283

REAL ESTATE

SHUKIS REALTY 
6433 S. Pulaski St. 

Tel.LUdlow 5-5900
Parduoti, pirkti ar išmainyti na

mu, galite Čikagoje ar joa prlemlaa- 
ėiuoaa.

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

Kralpkltšs į mūsų raštin*. kur 
gausite geriausia patarnavimu.

PILNAI MODERNI AK A S
8 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 

bungaiow $21,500.
$1«O MftN. PAJAMV

Ir savininkui pulkus 7 kamb. bu
tą*. 2 aukštų mūr. — $ butai, ne
toli lietuviškos bažnyčios Roaelande. 
$27,500.

TIK SKi.SOO
2x6 ir 3 kamb. med. piie Mar

ųuette Pk. 2 auto garažas. $200 
ntėn. pajamų.

11 APARTMENTV
Modemiškas 2 metų mūr.: 4x3 % 

ir 7x4 V4 kamb. $17,000 metinių pal 
Janių — per 8% metų pats nave Iš
moka.

2 METV MCR. — 3x4 KAB.
1 % aukšto. Alyvas karšto van

dens šidymas. Pilnai moderniškas. 
50 pėdų sklypas. $340 mėn. pajamų.
$36,000.

LABAI AVTESU8
2 butai po 4 kamb. Brighton Pk. 

Nauja gazo karštu vandeniu Šildy
mo sistema. 2 auto garažas. $22,600.

GRAŽIAI UŽLAIKOMAS
6 didelių kamb.' mūr. bungalow 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 Irt Street
TeL WAlbrook 5-6015

Pulkus mūrinis ant plataus skly
po 2 po 6 kamb., 3 maš. garažas.
Tik $26.600.

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

Medinis, S butai, 6—S—6 kamb. 
Geros pajamos. $16,000.

Maiaiiette Parke: Mūr. • kamb. 
(8 mieg.) buogalov. Platus sklypas, 
erdvus kamb. $18,600.

Netoli Chioagos 24 akro šėmės 
su trobėsials. $7,800.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — EN8UBANGB

4259 So. Meplewood Avė.
CL 4-7450; Roa TA 7-2046

PASKUTINE PROGA!
Netoli Marųuette Parko parduo

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

Be to dar apylinkėje tarime ke
letą žemės sklypų Ir priimame 
užsakymus.

MODEL HOME 
77th * WHIPPLE ST.

Atdara apžiūrėjimui selamad. nuo 
1 ild 6 v. V.

F. PETRAUSKAS CO., Buildera 
PRospect 8-8792

D £ M E 8 I O I

LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ PREKYBA

BALTICA
5751 South Westirn Avė. WAIbrook 5-8200

1958 PONTIAC, 4 DR. Sedanas $1 295 ŪO 
1957 PONTIAC, Convertible ... įf 095-00 

1957 OLDSMOBILE, 4 Dr. H. T. . $1 195-00 

1957 CHEVROLET, 2 Dr„ Sedanas $895 0°

1957 FORD, Convertible .................. $895-00

1954 MERCURY, 2 Dr„ H. T............$1 495-00

Visi aukščiau išvardinti automobiliai yra aprūpinti 
RADIO ir HEATE.R aparatais.

Turime ir daug kilų automobilių įvairių metų ir įvairių firmų.

Mūsų dirbtuvėse taisome motorus Ir dažome karoserijas.

Pirkusiems pas mus automobilius išrūpiname vairavimo 
leidimus.

26th St. 2-JŲ BUTŲ NAMAS- 
BARGENAS. Mūr. 5 ir 4 kamb. 
Apylinkėje 26th ir Homan Avė. 
PečialR apšild. Garažas. $9,800; 
įmokėti $2,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA vandale 1-7038, x

Pardavimui “duplex'’ pajamų 
nuonavybė — 2 butai po 5 kamb. 
7146 ir 48 S. Kedzie Avė. Susita
rimui skambinkite RE 7-6956

CICERO. Atdaras apžiūrėjimui 
sekmad. nuo 10 iki 2 vai. 2307 S. 
98th Court. 4 kamb. medinis na- 

1 maa. Plytelių vonia, spintelės vir
tuvėje. Geram stovy. $11,900.

7138 S. FAIRFIELD AVL
; 6 kamb. medinis namas. Apšil

domas. Garažas. Sklypas 30 x 125. 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 6 vai.

Marųuette Parke 5 14 kamb. 
(3 mieg.), naujau Ilk užbaigtai švle- 
aly plytų hungaUiw. Potvynio kont
rolė. Gazo šilima. švieaun merilM. į 
IHiug priedų. $18.506. Kreiptis III-: 
7-3M7I arlm MUS H, Kedzie Avc. ,

Gage Parke l'/į aukšto pajamų 
mūrinis 2 po 6 knmb. Aildvmas 
gazu. $23.900 WAIbrook 5-5681.

MAKŲIIMTE IR MlIGHTON PK. 
Mūr. 2x(l kamb.., šild. gar. >25,000. 
Mūr. 2x5 kamb. šild. gar. ft20,ft00. 
Mūr. 2x4 Ir 2 kamb. gar. N2I.5OO. 
Med. 2 apt., pulkus .... 810.000.
Meti. 0 kb. Ir kr., tušė. lot. $#.»»O. 
Mūr. 12 apt. *13.000 in< t. pnj. piešti 
8I5.0OO. Sav. <lii<»« pnaknlų iš 514

Prieš pirkdami namus būtinai pa- 
( tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-3384

Parduodamas de luxe 9 kamb. 
kampinis mūr. bungalow, Mar
ųuette Parko rajone. lVi vonios. 
Uždaras saulės porčius. “Tile” 
stogas. 3 auto. mūr. garažas; šo- 

! ninis privažiavimas. Geram stovy. 
Apžiūrėti susitarus tel. — 

PRospect 6-9451

NAUJI NAMAI, PAGAL JCSŲ 
PAGEIDAVIMU.

Bos Pastatyti Marųuette Parke.
Arti bažnyčios ir mokyklos

HKmlock 4-7482; PRospect 6-0956

RINOS & VANDEN8 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

(Gutters & Dotvnspoata)

DEDAME VARIO — ’COPPER 
ALLOY" METALO RINA8 Ir VAND 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIU8 aš 
tokių pat kalnų, kaip ir "galva.nl- 
«ed". Jų niekad nereikia dažyti ir 
lle Ištveria neribotų laikų.

VISOKIUS STOGUS taisome lt 
atremontuojame Garantuojami 6 
metama

DUMTRAUKIU8 IR -glfOKB 
STACKS" Išvalome, atremontuoja
me Ir atliekame "tuckpolntlng’’.

NAMŲ KINAS IŠVALOME ir »a 
lainomn, Išsmullname Iš viąaos Ir 
nudažome. Bus kaip naujos.

Mūsų firma yra didžiausia šioj 
«rlty. atliekame darbų kuo geriau- 
«lal už žemiausias kalnas visame 
mieste. V lasu mūsų darbsui garan 
iiiojaiuan Esame pilnai apsldraudų 
Kreiptis galima dienų ar naktį ir 
sekmadieniais. Telefonai —

LAsvndale 1-A4I47 arba 
KOcfcsseil 8-S77S

Mielai Jums patarnausime

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

V. ŠIMKUS
2618 W. 71st Street. Tel. PR 8-4268 Ir TE 8-S53I

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama delikatesų krautuvė 
su butu. Seniai įkurtas, geras biz
nis, be kreditorių, aprūpintas pre
kėmis. Puiki vieta, netoli bažny
čios, mokyklų ir susisiekimo. Ilga 
sutartis (lease). Prieinama nuo- 
Ina. Geriausias pasiūlymas.

Telef. Vlrginia 7-8870

HUU.DING » RFMOOFIJNG

KĖRĖUSBRO&
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREK Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARęHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JtlSų PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 

•850 S. ALBANY AVĖ. CHICAGO

STANKUS
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chicago 86, Illinois

„YIKOO“ Heating Co.
įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvoa “conversion burners”, 
vandens “bollers”, vandens nu
tekėjimo rlnas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 8. WfSTKR!« AVĖ., Chi
cago. UI. VI 7-3147 — I). Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
— V. Stuopys.

aillilllliiliiiiiiliiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiilliilltp.

$L STAŠAITIS &Col
= GENERAL CONTRACTORN =
S Statome gyv. namus tr įvairlur. = 
Svastatus. Tam reikalui turime E 
©puikių sklypų. =Į RF ' ,*• '4’C Atliekame namų ų/a irt • oy m 
Sbol atnaujinimus E
SB iijniinlatruujunte namus ir nuo =

ĮSsavybes Kreiptis B-Ž vai vakaro —
2 2456 WEST 69th STREET =
1 Tel.: ĮSTAIGOS WA 5-»7S0 =

NAMU IN H-haO8 Ę
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin>iii!iiiiiiiiiMiiiiii?

ŠILDYMAS
A. Stančiausbae instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazt 
Ir alyva kūrenamus pečius (fur 
naceg)i viaų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditioners ir atlieka vi
sus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tol. GRovehill 6-7875

asm*.,

i

PELNINGAI INVESTUOSITE 
PINIGUS

nusipirkdami netoli Chicago. gra
žiuose Lemonto apyllnkšse, ųšuolals 
apaugusi sklypų ar didesnį žemės 
plotų. Kai kurie Iš jų yra su tvenki
niais. Teirautis —

ater 7.7SMCLearwat

Mes turtine namų priemiesčiuose 
ir Chicagoje nuo $16,000.00 Iki 
20,000.00 Nereikalingų jmokėjimo 
(down payment). Mokate kaip 
nuomą.

SOUTH SUŠURMN
RFTAT/TV & R TILDEI®, INO. 

GENERAL CONTRACTORK, 
7642 So. WESTERN Avė.

Tel. PRospect 8-7788-89
CHICAGO 20, ILL

2-jų ankštų mūr. nsunaa. Pilnai 
įrengta taverna. 6 kmb. butas vir
šuj. Alyva šildymas. 2 auto. ga
ražas. 6759 So. Ashland Avenue.

Skubiam pardavimui — Tvarkin- ' 
gas. apkaltas 2-jų butų medinis, i 
Arti mokyklos ir bažnyčios. Brigh- Į 
ton Parke.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

2-jų aukštų mūr. apartmeųtinls 
namas. 4518 S. Wood St. 7 viene
tai — mėnesinių pajamų $300 
plius. Kaina $21,500. Susitarimui 
skambinkite BE 8-7866,

Lake Como, Wlsconsln, parduo
damas 100x100 pėdų sklypas prie 
ežero. Natūralūs gazas; grįstas 
kelias. Kaina $750. Telef. Lake 
Geneva, Wls. — CHestnut 8-8564.

5 kamb. med. aluminum apkaltas 
iz.oliunt*M namas. 13 metų senu
mo. gerame stovy. Alumin. žiemi
niai lftngai. Arti naujos 8fl. Petro 
ir Povilo bažnyčios, West Pullma- 
ne. WĄterfall 8-1118, nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro.

"" . . . 1 i '■
Tuoj galima užtinti labai gerame 
stovy 6 kamb. mūrinį bungalow, 
prie Maria High, Marųuette Parke. 

HE $-1517 aęha PĘ $-1595

JUOZAS ŽEMAITIS
HEATING CONTRACTOR
lat&tome šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus, ir skardos darbai 
(sheet metai work)

CICERO HEATING ANb 
8HEET METAL 

2481 So. Kedzie Avenue 
Chicago 28, III.

LA 8-6622. Res. OL 6-0412

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS

Higieniškų, nedegam”, ne- 
senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir Jų vykdymas.

600 West 80th Street
Chicago, Illinois

Tel. — ST 3-2150 v

|VACYS PKTKAIISKAŠI

————=
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HE 4-7482 OFF. PR 8-

* ,W>- Ša
tenų vonia Ir virtuvė? 2 auto. ga
ražas. 5915 S. California Avė.
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ALRK VARGONININKŲ 44-SIS SEIMAS

Amerikos ir Kanados L. R. 
K. Varg. Sąjungos seimas šį
met bus Chicagoje, gražioje 
Marquette Park, Gimimo Šven
čiausios Panelės Marijos para
pijos bažnyčioje ir mokyklos 
rūmuose. Kviečia visus vargo
nininkus ir klebonus prelatas 
Jurgis Paškauskas ir vargoni
ninkas muz. Antanas Giedrai-' 
tis. Seimas įvyks rugp. 21—23 
dienomis.

Seimo programa prasidės 
sekmadienį 3 <v. p. p. gražioje 
parapijos bažnyčioje paskaito
mis, kurias duos prie vargonų 
prof. D. Pedke, De Paul Uni
versiteto profesorius, ir kun. 
Richard Wojick, St. Mary of 
the Lake Seminary mokytojas 
ir šios diecezijos muzikos ko
misijos narys. Visus vargoni
ninkus, muzikus, kunigus, so
listus ir muzikos mylėtojus 
kviečiame ateiti į šią paskaitą, 
kur bus aiškinama pritaikinta 
muzika bažnyčioje ir jos pra
džia, o taip pat kas galima 
giedoti bažnyčioje per šv. mi-

Home Arts for ’60!

omu
'fa,.
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šias ir pamaldas. Be paskaitų, 
Mišru-is Parapijos choras at- ‘ 
liks muzikinę dalį, vad. muz. A. 
Giedraičio. Chorui pritars var
gonais Marijona Mondeikaitė. 
salėje bus rengiamas susipaži
nimo užkandis vargonininkams, 
delegatams, kunigams ir jų 
svečiams, kurio pasirūpino 
Antanas ir Doraald Petkus, tu
rį savo gražias ir moderniškas 
koplyčias Cicero ir Marųuette 
Parke.

Pirmadienį 10 v. r. bus mi
šios už gy»vus ir mirusius s-gos 
narius, kurias celebruos s-gos 
dvasios vadas prel. Ignas Al- 
bavičius ir jam .asistuos kun. 
Adolfas Stasys ir kun. Jonas 
Kuzinskas. Pamokslą sakys 
kun. B. Markaitis, SJ, Vargo- 
ninkų choras giedos J. Sinin- 
genberger mišias. Per Offerto- 
rium operos solistas Algirdas 
Brazis giedos solo. Tuojau po 
šv. mišių, parapijos salėje bus 
teikiami pusryčiai. 12 v. p. p. 
prasidės seimo sesijos. 3 v. p. 
p. bus pertrauka dėl lietuviš
kos paskaitos, kurią duos 
komp. Juozas Bertulis “Lietu- j 
viską muzika”. 4:30 v. p. p. ' 
seimo tęsimas ir valdybos rin
kimai. 7 v. v. gražiame lietu- i 
viškame Šarkos restorane va-; 
karienė.

Antradienį, išvažiavimas į 
Marųuette Park paplūdinį, In
dianoj. K.

INIRYBfc
Visi dalykai netikri, besikei- 

čią, tik viena dorybė turi žibė
jimą, kurs niekada, jokios jė
gos negali būti pakeistas.

— Cicero

■n

./i*

A. Giedraitis, Gimimo Švč. P. Marijos parapijos vargonininkas, 
ir ALRK Vargonininkų Są-gos pirmininkas

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
PLEČIA VEIKLI

JAV L. B-nės Kultūros Fon
das, kuris turi tikslą globoti 
lietuvių kultūrines vertybes ir 
remti jų kūrimą, yra pasiryžęs 
plėsti savo veiklą.Tas paaiškėjo 
iš paskutiniojo Fondo valdy
bos posėdžio, kuris įvyko rug
pjūčio mėn. 7 d. Šv. Antano pa 
rap. mokyklos pastato patal
pose, Ciceroje.

Pirmininkaujant Fondo pirm. 
Jonui Švedui, šia buvo apsvar
styta nemaža svarbių klausi
mų. Buvo pranešta, jog spau- 
stuvėn jau yra atiduotas KF 
leidžiamų prof. V. Jakubėno 
muzikos kūrinių pirmasis sąsiu 
vinys. Tokių sąsiuvinių pasiro
dys 3 ir jų išleidimas atsieis 
apie 1,900 dol.

KF pirmininkas pranešė, kad 
jau yra atspausdintas prof. V. 
Biržiškos “Aleksandryno” I- 
sis tomas ir tuoj bus pradėtas 
platinti. Šio tomo išleidimas pa 
reikalavo daug lėšų. nors pre
numeratorių bei aukų gauta la 
bai nedaug. Jeigu tokia padėtis 
tęsis toliau, bus sunku išleisti 
kitus 2 sutartyje numatytus 
tomus. Tokio veikalo leidimas1 
yra nuostolingas, todėl nutar
ta prašyti geros valios tautie- i 
čių paramos.

Svarstant Pasaulio Lietuvių 
Archyvo klausimą ir atsižvel
giant į jo sunkią padėtį, nutar 
ta jam paskirti 500 dol. Disku
tuojant KF leidžiamos Gimto- Isios Kalbos reikalus, pasisaky- ita už jo regularų pasirodymąi

ir nuspręsta tuo klausimu da
ryti konkrečių žygių.

Buvo kalbėta ir apie kiek 
anksčiau išleisto pradžios mo
kyklos IV-tam skyriui skirto 
vadovėlio “Lietuvos laukai” 
platinimą, kuris šiuo metu yra 
sukrautas pas KF pirmininką. 
Norintieji jį gauti, turi kreip
tis šiuo adresu: 1347 So. 48 
Ct., Cicero 50, III.

KF ir toliau yra pasiryžęs 
rinkti aukas, kurios įgalintų tę 
sti kultūrinę veiklą ar ją 
plėsti. Aukas reikia nukreipti 
iždininko adresu: St. Paulaus
kas, 1505 So. 49 Court, Cicero 
50, III.

Posėdyje buvo priimtas ir 
KF valdybos buv. nario Juozo 
Kreivėno atsistatydinimas, nu
tariant pareikšti padėką už jo 
didelį įnašą į Fondo veiklos 
vystymą. Taip pat čia naujie
siems KF valdybos nariams bu 
vo paskirtos pareigos.

Šiame posėdyje dalyvavo: 
Jonas Švedas, Aleksandras Dun 
dūlis, Juozas Končius, Stepas 
Paulauskas, Povilas GaučyB, 
Viktoras Linas ir Eduardas Šu 
laitis. E. Š.

AREŠTAVO PAPLŪDIMIO 
TARNAUTOJUS

Motinoms pasiskundus, kad 
jų vaikai pralošia jiems pie
tums duotus pinigus, policija 
šiaurinėje Chicagos dalyje, Lo
jolos parko paplūdimy, arešta
vo 11 jaunuolių.

“DIDYSIS PEILIS”
Clifford Odets drama “Didy

sis peilis” nuo rugp. 23 iki 27 
d. imtinai 8 vai. 30 min. kas 
vakarą bus statoma Chicagos 
lauko teatre, paežerėje, ties 
Fullerton gatve. Įėjimas — $1.

PALYDOVES SKIRIASI rė teisme. Merginos nori gauti 
NUO PILOTŲ atskirą AFL - CIO čarterį.

Lėktuvų palydovių unija Chi- Į -----
cagoje nutarė atsiskirti nuo pi- Perskaitę "Draugą", duoki- 
lotų unijos. Jų ginčas atsidū- te jį kitiems pasiskaityti.

PADĖKA

WILLIAM
ANDRIJAUSKAS

Gyv. looll S. Wentworth avė. 
AniksCiuu gyv. Comell, Wl»c.

Mirė rugp. 12 d., 1960. 11
v. r., sulaukęs 74 m. amžiaus.

Gimė lžetuvoj. Kilo ift Tel
šių apskr.. Žarėnų parapijos, 
Kajališklų kaimo.

Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

5 pusaeaores: Sofija Jogmi- 
nas. Antanina Kilius, jos vyras 
Kazimieras. Jusefa Mitkus ir 
Jų šeimos ir Agota Janušauš- 
kas ir Juzefą Kašelskuite, 2 
pusbroliui: Walter Kumpa, jo 
žmona Helen ir šeima ir Wal- 
ter Kuselskis, kiti gimines, 
draugai ir pažįstuml.

Laidotuvėmis rūpinasi pus
sesere lteirnioe Strom ir jos 
vyras Gustaf.

Velionis buvo brolis a. a. 
Jurgio ir a. a. Jono.

Kūn;uj liūs pašarvotas snk- 
niad., 7 vai. vak. Bukausko 
koplyčioje. 10821 S. Michigan 
Avė.

Ijildotuvės įvyks antrad.. 
rugp. 16 d., iš koplyčios 8:45 
vai. ryto Ims atlydPtus Į Visų 
ftventų juirapijos liažnyčių. ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veJIonies sieju.. Po pa
maldų Ims nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kaplncu.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: •Pusseserės,
broliai ir kt. giminės.

pus-

Laidot. dtrekt. L. Bukaus
kas. Tel. GO 4-2228.

A
PAUL MILAŠIUS

16213 S. Kedzie Avė., 
Markham, 111.

AnksCdau gyv. West Pullmane.
Mūsų mylimas mirė liepos 

27. 1960, ir buvo palaidotas 
leipus 30 d. flv. Kazimiero ka
pinėse, Chicagoje.

M«s nirime padėkoti vi
siems. kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimų Ir palydėjo 
j amžino poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didi. 
gepb, kunigams: kun. kleb. S. 
1‘etraukkui, kt/n. B. Girniui, 
ir ūmi. r', kirei'iut, kurie at
laikė gedulingas pamaldas už 
jo sielų.

Nuoširdus dėkui visiems, 
kurie n prašė šv. Mišias už jo 
sielų. Dėkojunie visiems, kurio 
prisiuntė velioniui gėlių, bei 
parHškė nuims toje liūdesio 
valandoje užuojautų.

Nuoširdžiai dėkojame grab- 
nešaims. Ypatingai dėkojame 
Dariaus - Girėno Am. Legion 
Post No. 271 už iškimlngų ve- 
lionies pagerbimų. Nuoširdus 
ačiū Charles Kiupeliui. ir jo 

yžmonal Julia už jų rūpestin
gumų mūsų liūdesio valando
se.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybių pa
dėkoti.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui k. Bukauskui už inalo- 
.nų patarnavimų.

Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui.

Sūnėnas l’rank Milašius, jo 
žmonų (Mnrgarvt ir šeima (gyv. 
Brooklyn, N. Y.).

Pranešame mūsų mieliems prieteliams ir pažįsta
miems, kad š. m. rugpiūčio mėn. 9 d. staiga mirė 
mūsų mylimas vyras ir tėvas

A. -Į- A. VYTAUTAS BLIUMFELDAS
Giliai nuliūdę žmona, sūnus ir marti

j Specials for the Month of August
t»0
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Home Art for ’MO — knygoje ra
site vertingu pamokymų (un*dų kal
ba) apie Mūvimų bei rankdarbius ir 
pasirinktinų gražių pavyzdžių.

Kaina 50c.
OHALoab PATTKHN L»RKI. 

4546 rt'-sl Odni slreei
M). IULuol.

UtrMlesiilaui pristatymui prldtklV 
dar po IOc už kiekviena Iftkarpa per 
siuntimui (Irst eiaso

Charming Suit-Dress

WITM TMt NEW|

PHOTO-GUIDĖ
Dviejų dailų sukli'l*.

1483
12%-24%

No. l ikit su l’HOTG-OI'f l>K Ins
trukcijom (anglų kalba), popl'-rlnę 
lAkarpų galite gauti Ali) dydžių 
Slzca 12 '4, 14%. I C K, lf»%, 2« H, 
22(4. 24 %. Per krūtl-ų 33 iki 45. 
Hlze 14% (dvilžlul), per krutinę 35. 
(su trumpom rankovėm) reikia 5% 
Jardo 35- arba 3il-enln) medziiigos.

Siųskite 3f.c kartu su ilžaakyinu. 
Pažymėkite kokio dydžio.

OMAI t,Ak PATTItKR
Wrvt akiai Mreva

$a.98

RrV rn& įoTI'-®

-
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SELF SERVICE LIQUORS

5515 S. DAMEN
Ali Phones WAIbrook 5*8202• v *'.į, : z
“Your Pltaturt ls Our Business“

HAMM'S ....
SCHUTZ .........
MILLER ............
PABST ..............
OLD STYLE ... 
BUDWEISER .. 
NATIONAL PRI 
DREWRYS .... 
MEISTER BRAU
BLATZ ..............
PRAGER .........
TAYERN PALE
YUSAY ..............
VAN MERRITT 
EDELWEISS ...NECTAR ....
PRIOR .......
SPECIAL EKPORT

CAN BEERS
4 CAN 12 CAN 24 CAN 4# CAN....$1,05 52.00 53.89 57.75....51.05 52.10 53.98 57.95....51.05 52.10 53.98 57.95....51.05 52.00 53.89 * 57.75

...51.05 52.00 53.89 57.75

...51.05 52.10 53.98 57.95IUM 95c 51.80 53.59 57.18... 95c 51.80 53.49 56.98i • • • 95c 51.80 53.49 56.98.... 95e 51.80 53.49 56.98..!♦ 95c 51.80 53.39 56.78• • • • 95c 51.80 53.39 56.78, . .. 95c 51.80 53.39 56.78. 95c 51.80 53.39 56.78»• • • 95c 51.80 53.39 56.78.... 95c 51.80 53.29 56.58...51.25 52.35 54.55 59.10
..51.15 52.20 54.19 58.35

32-OZ. BOTTLE BEER 12 bottles to case
OREWRYS..............................S3.39
MIISTIR BRAU..................$3.39
BLATZ.....................................$3.39
TAYERN RALI .................... $3.39
EDELVYEISS ......................... $3.29
NECTAR................................ $3.29
YU»AY ...................................S3J9

PRAGER ............................... $3.29
HAMM'S............................... $9.79
SCHLITZ............................... $4.79
MILLER ................................. $4.19
BUDVYEISER ........................ $4.99
PABST....................................$4.59
OLD STYLE ........................ S4.S9

7-OZ. BOTTLE BEER 35 bottles to case
BLATZ ..
HAMM'S
SCHLITZ

PABST

MIISTIR BRAU

S2 M RAIŠY ................. ................ SI ,J9
S3.2Y MILLER .............. ................ S3.29
$3.29 BUDVYEISER ... ................ S3.29

BEER 24 BOTTLES TO CASE
$3.39 TAYERN PALE . ................ S2.79
S3.49 PRAGER ............ • ••••••• $2.59
$3.39 YUSAY ............... • ••••••. $2.59
$3.39 NECTAR ............ ................ $2 59
$3 49 DREVYRYS .......... ................ S2.R9
$3 49 EDELWEISS . . ................ $2.19
S2.79 BLATZ—12 OZ. • ••••••• $2.79

IHPORTED BEER
LABATT'S............................. SS.49
(CANADA)
O'REEPR ...............................SS.49
(CANADA)
AMSTEL .............................. $4.91
(HOLLAND)
HEINEKIN'S ..................... S 7 J 5
(HOLLAND)
CARLSRUIG ..................... S7.9S
(UENMARK)
TUBORG...............................S7.9S
(DENMARK)
NIPPOH ...............................$7.91
(JAEAN)

24 12-OZ. IOTTLES TO CASI
ZYVYIEC .............................. $7.91
(POl AND)
KRONEN SPECIAL..........S4.9S
(GERMANY) .
■ASS ALE ..........................$7.91
(ENGLAND)
GUINESS STOUT.............. 7.9$
(IRELAND)
WURZBURGCR ...................S7.U
(GERMANY)
PILSNER URU9UILL ....$7.9$ 
(CZECHOSLOVAKIA) 
AUGUSTINE! IRAU ....$7.91
(GERMANY)

LOWEST CASE PRICE IN TOWN
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PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. -f- A.
STEPONAS 

TVERIJONAS
Gyv. 6433 S. Tai man Avė.

Gimė Lietuvoj, Darbėnų par.
Netekau savo brangaus ir 

mylimo vyro 1955 metais.
Liko didžiai liūdinti žmona 
Marcelė, po tėvais Venskai- 
čiūtė, dukra Eleanor su šei
ma. 3 brolio vaikai: Natalija 
su šeima, Bronė au vyru ir 
Antanas. Sesers dukra Mo
nika Karpaitė. Lietuvoje se
suo Monika Lenkauskienė.
2 švogeriai: Feliksas Vens- 
kaitis, jo žmona Onutė ir Stasys Venskaitis su žmona, gimi
naitė Elena Stankūnas su šeima, Albina Čirvinskienė.

Mano brangiam ir myT.mam vyrui pagerbti už jo sielą 
bus laikomos penkerios šventos Mišios, trejos kartu, su eg
zekvijomis, rugpiūčio Aug. 17 d., 8 vai. ryto Švenč. P. Mari
jos Gimimo bažnyčioje. Taip pat bus dvejos šv. Mišios laiko
mos 15 dieną rugpiūčio-Aug. 7:30 ir 8 vai. Ir penkerios šv. 
Mišios Tėvų Marijonų seminarijoje.

Aš tavęs, mano brangus, mylimas vyre, nieknd, o niekad 
nepamiršiu. Puošiu tavo kapą gražiom gėlėm ir laustau gai
liom ašarėlėm, bet mano gyvenimo dienos trumi>ėja ir galiu 
greit prie tavo šalies prisiglausti ir tuomet vėl būsim abu 
Įtartu. Ilsėkis amžinai Šv. Kazimiero kapinėse, užbaigęs pa
saulio vargus.

Maloniai prašau gimines ir kaimynus j pamaldas, pasi
melsti už a. a. Stepono Tverijono sielą, o po pamaldų' j namus.

Giliai liūdinti — ŽMONA IR ŠEIMA

PADĖKA
A. f A.

CHARLES KASILAUSKAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1960 m. rugp. mėn. 

3 d. ir buvo palaidotas rugp. mėn. 6 d. Šv. Kazimiero kapi
nėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visioms. kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. Nuošir
džiai dėkojame didi. gerb. kunigams: kleb. prel. A. Martinkui, 
kun. J. Kuzinskui ir kun. B. Būdvyčiui, kun. dr. J. Prunskiui, 
kun. L. Vaišvilai, kun. Lukošiui, kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jo sielą. Dėkojame kun. L. Vaišvilai, kuris paly
dėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą Dėkojame 
grabnešiams iš Dariaus-Girėno Am. Legion Posto. Taip pat 
dėkojame Dariaus-Girėno Postui už karines apeigas kapinėse. 
Dėkojame vargonininkui L. Saboniui ir Vargonininkų Chorui 
už giedojimą.

Dėkojame ŠvČ. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
Vyrų Klubui ir kun. F. Kelpšui už maldas koplyčioje. Nuo
širdus ačiū įvairių organizacijų nariams už atsilankymą kop
lyčioje. Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusioms, kuriems 
atskirsi neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Povilui Ridikui už ma
lonų patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Itnona, sūnus, marti ir anūkė
Greitesniam pristatymui pridekite 

dar 10c paraluntlmui — firat dtm.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1960 m. rugp. 13,

/ mus
■ X Tėvų Marijonų seminari
ja 8ode, Clarendon Hills, 111., 
šį sekmadienį, įvyksta Žolinės 
atlaidai. Mišias 12 v. laikys 
prel. I. Albavičius, pamokslą 
sakys kun. dr. J. Prauskis. Vi
si lietuviai kviečiami atsilanky
ti ir praleisti dieną gražioje 
gamtoje. Esant blogam orui iš
kilmės vyks salėje.

X Rygos vyskupas Juozapas
Rancans, reziduojąs Grand Ra- 
pids, Mich., užvakar atvyko į 
Chicagą dalyvauti latvių jau
nimo suvažiavime, minint Lat
vijos Agluonos ŠvČ. P. Marijos 
dieną. Latvijos jaunimo suva
žiavimas Chicagoje šiandien 
prasidės 2 vai. p. p. Latvių Są
jungos salėje, kur pasakys kal
bą vysk. Rancans, gi rytoj 1 v. 
p. p. jis celebraos iškilmingas 
šv. mišias Our Lady of Sor- 
rows bazilikoje.

Šiandien 6 vai. vakare šv. 
Mykolo lietuvių parapijos baž
nyčioje latviai ir kiti maldose 
prisimins a. a. Rygos vys
kupą Strods, kuris neseniai mi
rė. Pamokslą pasakys kun. 
Trepša. Gedulo pamaldose taip
gi dalyvaus vysk. Rancans, ku
ris yra apsistojęs pas vaišingą 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 
kleboną kun. Anicetą Linkų.

X Prof. Jonas Kuplioms su 
šeima atostogų proga aplankė 
savo dukterį Danutę, kuri Ur- 
banoj, miesto ligoninėje dirba 
kaip medicinos laboratorijos 
technikė. Chicagoje prof. Ku- 
prionis sustojo porai dienų pas 
Eidėnus, 6837 So. Rockwell. Iš 
Chicagos vyks į Cassapolį, Mi- 
chigan pas dr. Naką. Iš ten grįš 
į namus — Ruston, La.

X Mokai. At-kų Marijos kp. 
šį sekmadienį rugpiūčio 14 d. 
10:30 v. v. su savo tėveliais iš
vyksta specialiu autobusu į Žo
linės atlaidus pas t. marijonus, 
Clarendon Hills, III. Autobusas 
išvažiuos nuo Fairfield ii 45 g- 
vių kampo. Ten šv. mišios bus 
12 vai. Po pamaldų pasilieka
me piknikui. Kelionė ten ir at
gal 1 dol.

X “Laiškų Lietuviams” re
daktorius kun. Juozas Vaišnys, 
SJ, šio mėn. 22 d. išskrenda į 
Los Angeles. Jo adresas iki 
rugsėjo mėn. 15 d. bus toks: 
501 So. Buena Vista Street, 
Burbank, Califomia.

X Šv. P. Marijos statula 
rugpiūčio 13 d. bus atnešta į 
Ivanauskų namus, 6643 S. Fair 
field avė., ir bus ligi rugpiūčio 
20 d. Rožančius bus kalbamas 
1 ir 7 v. p. p. Kviečiami apy
linkės tikintieji atsilankyti.

X I-abdarių S-gos 1 kp. ar
batėlė, įvykusi rugpiūčio 7 d. 
pirm. H. Gedvilienės namuose, 
gražiai pavyk*. Labdarių kuo
pa dėkoja Gedvilienei už malo
nų priėmimą ir visiems už at
silankymą.

X Lietuvos Vyčių senjorų 
susirinkimas įvyks rugpiūčio 
16 d., 8 v. v. Vyčių svet., 2451 
W. 47th St.

Visi nariai kviečiami susirink
ti punktualiai, nes yra aptari
mui daug svarbių icikalų.

X Autobusas K moksleivių 
at-kų stovyklos grįžta šį šeš
tadienį rugpiūčio 14 d., tarp 7 
ir 8 vai. v. prie Jaunimo Cent
ro.

X IJtuanica - Rams rungty
nės įvyks mažojoj Marųuette 
park aikštėje šį sekmadienį 3 
ir 5 v. p. p. prie 67 ir Kedzie 
avė.

X X-jų šiaurės Amerikon
liet. sporto žaidynių organiza
cinis komitetas posėdžiavo rug 
piūčio mėn. 11 d. Lituanicos 
svetainėje Marųuette Parke. 
Posėdyje buvo aptarti aktualūs 
klausimai — šokių vakaro su
rengimas (rugsėjo 3 ir 4 d. 
Liet. Auditorijoje), nakvynių 
parūpinimo reikalas, sportinin
kų transportacija ir kt. Žaidy
nės įvyks rugsėjo 3—4 d. Čia 
dalyvavo: P. Petrutn, V. Mi- 
ceika, Z. Žiupsnys, Z. Degutis. 
J. Juška, E. Šulaitis, J. Učiu- 
kas, L. Juraitis, A. Nausėda, 
A. Sasnauskas.

X Philadelphijos at-kai sen
draugiai per V. Gruzdį, Toron
to Moksl. At-kų kuopą, Bosto
no at-kai sendraugiai per O. 
Girniuvienę, Winnipego at-kai 
sendraugiai per B. Bujoką, 
Omaha at-kai sendraugai, Los 
Angeles at-kai sendraugiai per 
J. Kojelį, šv. Jurgio Moksl. 
At-kų kuopa Chicagoje per D. 
Chodeckaitę, Detroito Vvr. Mo I 
ksleivių At-kų kuopa per Čižau, 
skaitę, Patersono Moksl. At-kų 
kuopa per M. Šaulį. Toronto Į 
At-kai Stud. per kun. T. Kle- i 
mensą ir kiti vienminčių viene
tai prisidėjo prie At-kų Jubl. 
kongreso išladų padengimo, o 
kurie dar nesuskubo, ruošiasi 
tai gretai padaryti.

X Sol. Prudencija Bičkimiė 
gražiai pasirodžiusi Grand par
ko koncerte su simfonijos or
kestru, rengia įdomų repertua
rą Jubilėjinio Ateitininkų kon
greso banketui.

Numatą bankete dalyvauti 
prašomi pasiskubinti užsisaky
ti stalus, nes viešbučiui reikia 
iš anksto pranešti dalyvių skai
čių.

X Pranas Keršis, Puvęs vie
nas iš savininkų Frank’s TV 
& Radio bendrovės, su šeima 
persikėlė į Los Angeles nuola
tiniam apsigyvenimui. Jo svai
nis Vladas Lapatauskas iš Ka
nados taip pat persikėlė su šei
ma į Los Angeles.

X P. Norvilas organizuoja 
at-kų sendraugių ekskursiją į 
Žolinės atlaidus Tėvų Marijo
nų seminarijoj, kuri įvyks šį 
sekmadienį. Kviečiami visi nu
sivežti gėlių, kurios bus šventi
namos.

X Ateitininkai ir jų draugai
kviečiami dalyvauti pamaldose 
už mirusius bei žuvusius ateiti
ninkus. Jos įvyks rugpiūčio 15 
d. 7:30 v. v. tėvų jėzuitų kop
lyčioje. ė

X Alfonso Mickevičiaus,
Viln. Apyg. Teismo teisėjo 15- 
kos metų mirties sukakčiai pa
minėti, Šventos Mišios bus at
našaujamos rugp. 23 d. 7 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Pranešame giminėms, drau
gams ir pažįstamiems. (Pr.)

X Rugsėjo 3 dieną 8:00 vai. 
vakare — Marijos Aukštesnio
sios Gimnazijos Auditorijoje 
lietuviškoji visuomenė turės 
progos dalyvauti koncerte, ja
me dalyvaus žinomieji ir mė
giamieji solistai: Danutė Stan- 
kaitytė ir Stasys Baras, akom
panuos Aleksandras Kučiūnas. 
Atvyksta iš Denverio Colorado 
simfoninio orkestro violenčeli- 
stas — Saulius, jis pirmą kar
tą koncertuos Chicagos Audi
torijoje.

Biletus galima iš anksto įsi
gyti — patariama vietomis su
sirūpinti jau dabar. (Pr.)

DVIEJŲ SESELIŲ AUKSINIS 
JUBILEJUS .

Švento Kazimiero Seserų gose. Dvylika metų artimai 
Kongregacijos pirmtakūnės mo- darbavosi prie 9v. Kazimiero 
tina M. Juozapa ir sesuo M. Seserų Kongregacijas įsteigė- 
Kazimiera rugpiūčio 16 d. mi- jos, a. a. motinos Marijos kai- 
nės vienuolinio gyvenimo auk- po pirmoji asistentė. Po a. a. 
sinį jubilėjų. Jos savo jaunystę motinos Marijos mirties, 12 m. 
didingai paaukojo siekti tobu- sėkmingai vadovavo Šv. Ka
lūs vienybės su Kristumi ir ve- zimiero Seserų Kongregacijai, 
sti prie Jo joms pavestus vai- eidama generalės vyresniosios 
kelius. Jos pasišventusiai auk- pareigas.
Įėjo ir nuolankiai sėjo mokinių Motina M. Juozapa dar ėjo 
šiidyse kilnias artimo ir tau- mokyklos vedėjos ir vyresnio-tos meilę idėjas. 8ios pareigas: Šv. Kryžiaus pa- 

rap. Mount Carmel, Pa., šv. 
Jurgio parap., Chicago, III., Die 
vo Apvaizdos parap., Chicago, 
III., Juozapo - Marijos Viloje, 
Newtown, Pa. Dabar eina vy
resniosios pareigas Marijos 
Aukštesniojoje mokykloje, ku
ri buvo pastatyta jai vadovau
jant ir einant motinos genera
lės pareigas.

Jubiliatė sesuo M. Kazimie
ra, atvykusi iš Seinų į Amster- 
dam, N. Y., 1909 metais stojo

CHICAGOS ŽINIOS
SPŪSTIS NEPILNAMEČIŲ 

TEISME

Policijai pradėjus griežtesnę

KONTROLIUOTI JUODAS 
NAIKINANČIAS JĖGAS

PADAUGĖJO N M ALMI U

Per pirmus šešius šių metų 
mėnesius Chicagoje buvo 63, 
229 susisiekimo nelaimės; jų 
skaičius palygimus su tuo pačiu 
praeitų metų laikotarpiu, padi
dėjo 20 procentų; tuo gi tar
pu susisiekime taisyklių sulau
žymų per tą laiką policija Chi
cagoje pastebėjo 270,767;, taigi

Dr. A. F. Grinius iš Washing- 
kovą prieš nepilnamečių ban- tono, D. C., atsiuntė dienraš- 
das, specialiame bernaičių teis- iiui "Chicago American” laišką, 
me kasdien tekdavo spręsti net kurį šis laikraštis išspausdino 
po 75 bylas; kaltais net po vakar Laiške primenama dide-
250 asmenų susikimšę teismo ,noksl° pažanga, daranti žmo j _J procentais mažiau, 
salėje. Teisėjas Saul E. Epton .n1^ gyvenimą daug patogesnį, 
susitarė su policijos superinten itačia“ kaiP 8U destntktyvinė-
deniu Wilson. kad policija teis ™'a ™°Sa'” pngimt.es gaho- t J mis? Jau daug ir šioje srityje

atsiekta, tačiau, rašo dr. Gri
nius, siekdami išvengti “savęs

mui perduos tik tų bandų va
dus. Teisėjas džiaugiasi gražiu

PADĖKA

Primename, kad jau pats laikas 
užsisakyti kvietimus į Jubil. Atsi- 
tįninku kongreso pabaigai rengia
mą banketą. Vėliau užsisakan
tiems teks prastesnės vietos, jei 
jų iš viso liks. Su užsakymais 
kreiptis į A. Tumėną, 9887 80. 
Aibaoy Avė., Chgo. 42, ar telefo
nu OAistn 3-6386.

Motina M. Juozapa

Daug mokinių pasekė jas ir 
stojo į jų pramintus takus, — 
dabar padeda seselėms didelė
je piūtyje, atlikdamos įvairius 
darbus.

Keturios seselės iš jubiliačių 
pulkelio švenčia amžinąjį ju
bilėjų: sesuo Marijona, sesuo 
M. Elzbieta, sesuo M. Eucharia 
ir sesuo M. Agnietė.

Jubiliatė motina M. Juozapa 
iš Cumbola, Pa., penkiasdešimt 
metų darbavosi Kongregacijos 
jai skirtose atsakingose parei-

Nuoširdžiausia dėkojame vi-
. j ” - i siems, kurie pagelbėjo sėkmingaipolicijos bendradarbiavimu tas sunaikinimo” turime kontroliuo- pravesti Marijonų Bendradarbių 

bylas sprendžiant. Būna atsiti- įj Įag “paslėptas juodąsias mū- metinį išvažiavimą liepos 31 d.
sų prigimties jėgas”. Tai labai Tėvų Marijonų Seminarijos sode,

svarbu šiame laisvame krašte. ° YpaUngai^čm Bridgeporto, Ci
cero, West Side, Brighton Parko 
ir Marųuette Park Bendradarbių 

. . , skyrių valdyboms ir nariams užMergaičių tinklinio čempio-1 talką; namo viršiniskui kun. V. 
nato rungtynės Grant parko * Rimšeliui, MIC, už sodo patalpas;
teniso aikštėse Chicagoje ties kunigar?s,A ,Sve,du?’m 

Ateinantį menes; Chicagos 9 gatve, įvyks rugp. 30 d. Da- Raimundu?“ Žiievičhif už
katalikų mokyklas pradės lan- lyvau3 dvi grupės: jaunesnės talką; parapijų klebonams, dien-
kyti 348,000 moksleivių. Pra- kaip 15 metų ir jaunesnės kaip ramčiui “Draugui’, ‘Laivui ,

-o o nu 1 1 Sophie Barčus ir “Margučio” ra-18 m. Ruošia Chicagos Parkų dinH nrfttrramil vpdpiflmfi ui išva-Distriktas.

kimų, kad policininkai, visą die 
ną ateina į teismo salę daly
vauti bylų sprendime ir kartais 
čia išlaukia iki 5 ar 6 vai. v.
DAR PADIDĖS KATAIJKŲ 

MOKYK1JKS

džios mokyklose bus 10,000 mo
į Šv. Kazimiero seserų vienuo-; kinių daugiau, kaip praeitais 
lyną. Seselė daug metų moky
tojavo ir vadovavo pradžios 
mokyklose. Buvo vyresnio ji. Šv.
Kryžiaus parap. Mt. Carmel,
Pa., Šv. Kazimiero parap. Phi- 
ladelpia, Pa., Aušros Vartų pa 
rap. Chicago, III., Šv. Baltra
miejaus parap. Waukegan, UI., 
ir šv. Kazimiero parap. Siuox 
City, Iowa. Nuo 1955 metų dar 
buojasi kaip “Oampus Shoppe* 
vedėja Marijos Aukštesniojoje 
mokykloje.

Antradienį, rugpiūčio 16 d., 
jubilaičių pagerbimas prasidės 
9 v. šv. mišiomis, kurias atna
šaus vysk. V. Brizgys šv. Ka
zimiero seserų koplyčioje.

6. K S.

MERGAIČIŲ TINKLINIS

ŠEŠIOLIKA SESELIŲ MINI 
SIDABRINĮ JUBILĖJŲ

Sesuo M. AurelineŠv. Kazimiero Seserų kon
gregacijos seselės minės dvide
šimt penkių metų pasiaukoji
mo sukaktį rugpiūčio 16 dieną. 
Seselės jubiliatės džiaugiasi ir 
dėkoja Dievui, kad jas išlaikė 
jau 25 metus savo tarnyboje. 
Jubiliatės atsidavusios dirba 
vienuolijai ir lietuvių visuome
nei. Tomis sveikintinomis jubi-1 
liatėmis yra šios:

SrtHio M. Corona iš Šv. Ka
zimiero parapijos, Worcester, 
Mass.

Sesuo M. Alorsia iš Dievo 
Apvaizdos parap., Chicago, III.

Sesuo M. Dorothy iš Šv. Ka
zimiero parap., Worcester, 
Mass.

Sesuo M. Theela iš Our 
Lady of Good Counsel, Auro
ra, III.

Sesuo M. Ferdinand iš Šv. 
Juozapo parap., Scranton, Pa.

Sesuo M. Staniai a iš Saldžiau 
sios Širdies parap., New Phila., 
Pa.

Sesuo M. Aletta iš Saldžiau
sios Širdies parap., New Phila., 
Pa.

iš §v.
Kryžiaus parap., Chicago, UI.

Sesuo M. CeJita iš Visų Šven
tų parap., Chicago, UI.

Sesuo M. Viventia iš Nekal
to Prasidėjimo Panelės švenč. 
parap., Chicago, UI.

Sesuo M. Mercedes iš Šv. 
Antano parap., Cicero, III.

Sesuo M. Auxilla iš Šv. An
tano parap., Cicero, UI.

Sesuo M. Lilia iš Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švenč. pa
rap., Chicago, UI.

Sesuo M. Simplieia iš Šv. 
Jurgio parap., Norwood, Mass.

Sesuo M. Anette iš Šv. Pet
ro parap., So. Boston, Mass.

Sesuo Maria Schotastfca iš 
Šv. Jono parap., Plungės, Lie
tuvos.

Per dvidešimt penkis metus 
jubiliačių darbai didino Dievo 
garbę, tobulino jas pačias ir 
nešė gausius vaisius sisuome- 
nei. 1 ‘

Teleidžia Dievas garbingoms 
jubiliatėms d«ar daug pasidar
buoti ir sulaukti auksinio ju- 
bilėjaus! A. K. A.

metais, o aukštesniosiose — 1, 
500 daugiau. Katalikų mokyk
los Chciagoje pradės darbą 
rūgs. 7 d. Su šiais mokslo me
tais bus pradėta naudoti 4 nau 
ji mokyklų rūmai, jų tarpe ir 
Angelų Karalienės parapijos, 
kur 1958 metais gaisras mo
kyklos patalpas sunaikino.

UŽ $1 NUAOVE ŽMOGŲ
James Latimer, 41 m. neg

ras, buvęs kalinys, nuteistas 
visam gyvenimui kalėti. Prisie
kusieji teisėjai‘savo sprendimą 
paskelbė per 18 minučių. Lati
mer rastas kaltu nužudęs žmo
gų, su kuriuo susiginčijo dėl 
pralošto vieno dolerio. Jis tei
sinosi, kad ginklas iššovęs ne
tikėtai.

DAUGIAU AREŠTUOTŲ 
AUTOMOBILISTŲ

10,000 Chicagos policininkų 
per 30 birželio mėnesio dienų 
užrašė 28,028 pabaudos važiuo 
jautiems automobilistams, kas 
sudaro — viena pabauda užra
šoma vieno policininkų per 10 
dienų. Kadangi susisiekimo ne
laimių skaičius padidėjo, tai 
numatoma padidinti skaičių pa 
baudų.

LIEPSNŲ JŪRA

Calumet-Saginaw kanale 
Blue Island nakčia į penktadie
nį užsidegė barža, gabenusi 90, 
000 statinių benzino — gumos 
skiedinio. Pasikartojus sprogi
mams, skiedinys išsiliejo į kana
lą, kuris pavirto ugnies jūra. 
Liepsnos buvo šimtus pėdų auk 
ščio. Gaisras padarė $15,000 
nuostolių. Ugniagesiai gaisrą 
užgesino tik per 6 vai.

BAIGIASI PARKŲ 
KONCERTAI

Šiandien ir rytoj Chicagos 
parkuose bus paskutiniai šį se 
zoną koncertai. Per vasarą jie 
vyko septyniuose parkuose, už 
sitęsdami per 8 savaites. Dar 
tik bus koncertai tęsiami Aus- 
tin Town Hali ir Lawndale par 
kuose.

FUTBOLO PAMOKOS

Didžiausia visoje Amerikoje 
futbolo apmokymo programa 
pradedama Chicagos parkuose 
nuo rūgs. 7 d. Pamokos vyks 
dvylikoje parkų. Peniai metais 
tokiose pamokose dalyvavo 
apie 2,500 jaunuolių.
$1,500 JAUNŲ MEŠKERIO

TOJŲ

Chicagos parkų lagūnuose 
rugp. 4 d. buvo suorganizuotos 
jaunių meškeriojimo rungty
nės, kuriose dalyvavo net 1,500 

| jaunų meškeriotojų, sugaudami 
įvairių žuvų, didžiausia — net
iki 10 colių ilgio.

dio programų vedėjams už išva
žiavimo išgarsinimą; prel. I. Alba- 
vičiui, prel. J. Paškauskui, d. g. 
Provinciolui J. Jančiui, MIC, ir 
visai dvasiškijai už dalyvavimą; 
p. Martinui Gestautui už muziką; 
visiems, kurie darbu, atsilanky
mu, dovanomis ar kokiu bent bū
du prisidėjo prie šio išvažiavimo 
pasisekimo; išvažiavimo rengimo 
komiteto narams A. Kilienei, So
fijai Copek, Ortai Ivins-Ivinskai- 
tei, Stella Kaulakienei už pastan
gas ir rūpestį šį išvažiavimą ruo
šiant.

Tėvų Marijonų Bendradarbių 
Chicagos Apskr. Valdyba

ir Tėvai Marijonai

Lietuvos istorija,
Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loma ir tėvams, vaikuB su Lietuvon 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3.

Gaunama “DRAUGE”
4545 W. 6Srd, St., Chicago 29. UI

GERA ŽINIA ŽMONĖMS 
KURIE SIUNČIA PINIGUS 

ARBA SIUNTINIUS 
I LIETUVA

WRU BLIU
(NE 4) už vieną dolerį

Dabar mes jau Išmokėsim

Siunčiant pinigus per 
mūšy bankų Į

LIETUVĄ
Pristatymas garantuotas 
ir gausite kvitą su jūsų gi
minių parašu. Daug kas 
anksčiau siųsdavę siunti
nius dabar siunčia pini
gus. Dėl pilnesnių infor
macijų rašykite arba 
skambinkite 

AMALGAMATED BANK
111 S. Dearbom Street 

Telephetae FRankiin 2-4100 
Member Fsderal Deposit 

Insurance Corporation
Chicago 90, IU.

ŽOLINES ATLAIDAI IR PASKUTINIS
PIKNIKAS

Įvyksta sekmadienį, rugpiūčio 14 d., 1960
Tėvu Marijonu Soduose, Route 83, Gobi 63

CLARENDON HILLS. ILLINOIS

VISI AUTOBUSAI IHE1S IO:SO VALANDĄ BYTE:

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 tai. 
AUstin 7-6585, prašom palaukti 
kol atsilieps. (Sk.)A

COSMOS PARCEL EXPRESS 
CORPORATION

(Licensed by INTOURIST) x •
PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS 

IR GIMINĖMS I BET KURI£ SSSR DALĮ. 
SIUNTINIAI APDRAUSTI • PRISIUNTIMAS GARANTUOTAS 

Gavėjas Nieko Nemoka.
RAŠYKITE AR APLANKYKITE JUMS ARTIMUS SKYRIUS

IRth STREET — Nuo Dievo Ap
vaizdos bažnyčios. Biletai gau
nami Klebonijoje.

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

BRIDGEPORT — Nuo Sv. 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. Turskjenę 
4639 S. Hermitage Avenue.

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

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

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

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

lllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||l|lllllll|||l  

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

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

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

Visi prašomi atsilankyti.

NEW YORK 3. N. Y. 39 Second Avenue Tel. AL 4-5456
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue, Tel. DI 5-8808
PATERSON 1, N. J. 99 Main Street Tel. MU 4-4610
♦VINELAND, N. J. West Landis Ave.čGreek Orthodox Bldg.)
LAKEWOOD, N. J. 126 4th Street Tel. FO 3-8569
NEWARK, N. J. 428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797
NEW HAVEN, Conn. 6 Day Street Tel. LO 2-1446
PHILADELPHIA 41, Pa. 4925 Old York Rd. Tel. DA 4-4401
PnTSBURGH 3, Pa. 1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750
CLEVELAND 13. Obio 2683 W. 14th Street Ttl. TO 1-1068
WORCESTER. Mass. 22 Carlstad Street Tel. SW 8 2868
HAMTRANCK, Mich. 9350 Jos. Campau Tel. TR 3-1666

CHICAGO 22, ILL. 2222 W. Chicago Avė. Tel. BR 8-6966
SAN FRANCISOO. Cal. 2076 Sutter Street Tel. FI 6-1571
SPRINGFIELD, Mass. 1716 Main Street Tel. RE 2-7163
WATERBURY, Conn. 6 John Street Tel. PL 6-6766

Vineland skyrius atidarytas penktad., šešta d. ir sekmadieniais

pngimt.es

