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VICEPREZIDENTAS NIXONAS PASIRINKO LODGE
Nominuoti į valdžios postus

CHICAGO. — Respublikonų 
partijos konvencija trečiadienio 
vakare aklamacijos būdu nomi
navo viceprezidentą Ričardą 
Nixoną j JAV prezidento postą. 
Tik 10 delegatų pasisakė už šen. 
Goldwater.

Oregono gubernatorius Mark 
O. Hatfield pasiūlė konvencijai 
nominuoti Nixoną j JAV prezi
dentus, apibūdindamas jį kaip 
“kovotoją už laisvę ir piligrimą 
už taiką”.

Hatfield sumušė modernų re
kordą, pavartojęs tik 287 žo
džius, siūlydamas nominuoti Ni- 
xoną; tai buvo trumpiausia kal
ba nuo to meto, kai buvo panau
doti 26 žodžiai padėti Abraomo 
Lincolno vardą prieš respubli
konų partijos konvenciją Chi- 
cagoje prieš 100 metų.

Respublikonų konvencijoje 
buvo 1,331 atstovas. NewYorko 
gubernatorius Rockef eile ris, pa
žadėjęs remti rinkiminėje kam
panijoje respublikonų sąrašą.

Nbconas vakar ryte skambi
no Henry Cabot Lodge į Wal- 
dorf Astoria Towers New Yor- 
ke ir prašė jį sutikti būti jo rin
kiminiame sąraše.

Prieš šaukdamas Lodge iš 
Sheraton — Blackstone viešbu
čio, Nixonas, kuris yra nomi
nuotas į JAV prezidento postą, 
pareiškė laikraštininkams:

— Sutariau dėl vicepreziden
to nominavimo. Aš pasiūlysiu 
Henry Cabot Lodge. Pašauksiu 
Lodge New Yorke ir prašysiu, 
kad jis sutiktų būti nominuoja
mas j viceprezidentus. Jo atsa
kymas bus teigiamas. Esu tik
ras, jog konvencija priims Lod
ge, nes aš rekomenduosiu.
. Vakar apie 10 vai. ryte JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose Lodge turėjo spaudos kon
ferenciją ir jis pareiškė, jog su
tinkąs kandidatu į JAV vice
prezidentus, jei respublikonų 
konferencija nominuos.

Mark T). Hatfield, Oregono gu
bernatorius, 287 žodžių kalboje 
respublikonų konvencijoje Chica
go je pasiūlė nominuoti viceprezi
dentą Nixoną į JAV prezidento , 
postą. Tai buvusi trumpiausia no
minavimo kalba nuo Abraomo ■ 
Linkolno laikų, kai prieš 100 me-1 
tų Chicagoje jis buvo įtrauktas į , 
nominacijos sąrašą tik 26 žodžiais

KALENDORIUS iLiepos 29.: šv. Morta; Mant- vydas.
Liepos 30d.: šv. Aldonas ir 

Senenas; Bijūnas, Ulelė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra, vėsiau, apie 80 laipsn.;! 
rytoj giedra, truputį pasikeis 
oro temperatūra.

Saulė teka 5:42, leidžiasi 8:14.1

Nbconas pasirinko Lodge, nes 
jis plačiai yra susipažinęs su 
užsienių politikae ir griežtas ko
votojas prieš komunizmą. Lod- j 
ge taipgi esąs priimtinas mažu- j 
mų grupėms, ypač iš Europos.

Lodge yra 58 metų amžiaus 
diplomatas, buvęs Massachu- 
settes senatorius, kuris buvo 
1952 m. nugalėtas Kennedy.

Nbconas vakar vakare pasakė 
kalbą į JAV prezidentus ir pa
teikė svarbesnes mintis rinkimi
nei kampanijai.

Lodge nominuotas į vicepre
zidentus, kuris irgi pasakė kal
bą.

Konvencija išsiskirstė.
NAUJAUSIOS

ŽINIOS
— Senatorius John Kennedy

vakar pasveikino vicepreziden
tą Nixoną proga nominavimo į 
JAV prezidento postą ir pareiš
kė, kad su Henry Cabot Lodge, 
kaip jo pagalbininku, demokra
tai turės smarkiai kovoti šį ru- 
deriį.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaneris šiandien išvyko 
į Paryžių pas prezidentą de 
Gaulle pasitarti svarbiais poli
tiniais klausimais.

— Katangos provincijos, Kon. 
ge, premjeras pareiškė, kad ši 
provincija prašo Jungtinių Tau
tų pripažinti ją nepriklausoma.

— Jungtinių Tautų gen. sek
retorius Hammarskjoldas iš
Briuselio ateskrido j Kongą, kur 
yra įtempta padėtis, nors ten 
dabar yra JT kariniai daliniai. 
Belgai gina savo interesus.
Naseris vizituos Kubų

ALEKSANDRIJA, Egiptas.
Prezidentas Nasseris trečia

dienį pranešė, jog jis vizituos 
Kubą ir Meksiką sekantį kovo 
mėnesį. Jis kalbėjo Kubos am
basados pobūvyje, kuris buvo 
suruoštas kubiečių gynybos mi 
nisteriui Raul Castro.

• Indonezijos prezidentas Su
karpo įtikinėja, kad komunistai 
nesudaro grėsmės indonezams, 
nes, girdi, kai kurios raudonųjų 
nuomonės sutinka su jo pažiū
romis.

KOMUNISTŲ NEPATENKINSI

JOKIOMIS NUOLAIDOMIS
ti

Atstovų rūmų narys bando išjudinti amerikiečius
CHICAGO. — Respublikonų partijos konvencija liepos mėn. 

27 d. Conrad Hiltono viešbučio The Wald6rf kambaryje pakvie
tė “Foreign Affairs Foram” susirinkimą,’ kuriame nupasakota 
respublikonų pozicija komunizmo atžvilgiu ir pavergtųjų tautų 
reikalu.
4on°8i/y*t da,yvaujant apie gUgcbėjo giliai įžvelgti į komu- 400 kviestinių svečių: įvairių B *
tautybių visuomenės veikėjams, 
redaktoriams bei spaudos ats
tovams, o taip pat ir žymiesnie- 
siems amerikiečiams, pagrindinę 
kalbą pasakė'atstovų rūmų na
rys VValter Judd. Jis čia pava
davo JAV ambasadorių Jungti
nėse Tautose H. C. Lodge, ku
ris negalėjo laiku atvykti Chi- 
cagon.

Sis įtakingas amerikietis po
litikas, iš profesijos medicinos 
daktaras, vėliau perėjęs į poli
tinę veiklą, pasakęs svarbiau
siąją kalbą respublikonų konven 
cijoje pirmadienio vakare, savo 
40 min. užtrukusioje paskaitoje

lUobsrd BL Nlron

Raul Castro numato
mas užsienių reikalų 

ministeriu
MIAMI. — Maj. Raul Castro, 

28 metų premjero Fidel Castro 
brolis, būsiąs paskirtas Kubos 
užsienių reikalų ministeriu, grį
žus jam į Havaną iš kelionės 
Maskvoj, Prahoje ir Kaire. Tai 
sužinojęs The Chicago Tribūne.

Paskyrus Raul Castro, Mask
vos - Havanos - Peipingo ko
munistų ašis bus sustiprinta. Ir 
tai sustiprins komunistų sub- 
versiją iš Havanos į visas Lo
tynų Amerikos velstybes.

Raul Roa, dabartinis užsienių 
reikalų ministeris, numatomas 
į Jungtines Tautas.

Diktatorius Fidel Castro pa
žadėjęs Kubą padaryti pavyz
džiu Vidurio ir Pietų Ameri
kai.

Pasiūlymas prezidentui
Eisenhovveriui

VVASHINGTONAS. _ 1 Leo 
E. Dobriansky, Pavergtųjų Tau 
tų'savaitės komiteto pirminin
kas, trečiadienį ragino preziden
tą Eisenhowerį, kad jis spaustų 
rusų vadus leisti laisvus rinki
mus komunistų kontroliuojamo
se valstybėse.

Dobriansky pasiuntė preziden 
1 tui telegramą, dėkodamas už pa
siūlymą respublikonų konvenci
joje leisti laisvus rinkimus pa
vergtuose kraštuose. Dobrians
ky iškėlė mintį, kad Amerika 
turėtų panaudoti Jungtines Tau 
tas pavergtųjų tautų išlaisvini
mui.'

nistinę grėsmę pasauliui. 
Nepasikeitęs komunizmo veidas 

Kongreso narys Judd čia pa
reiškė, kad nors ir keičiantis 
vadams komunistų pasaulio 
konspiracija pasiliko ta pati: jie 
ir toliau siekia pasaulio kontro
lės. Komunizmas net negali pa
sikeisti, kadangi jis yra bacilo
mis apsėstas kūnas, kuris sa
vaime negali pagyti.

Paskaitiinkas pažymėjo, jog 
amerikiečiai mėgsta nerūpestin
gą gyvenimą, nedaug domisi de- 
gančiais reikalais ir dėl to dar 
nedaug žino apie komunizmą 
bei jų piktus tikslus.

(Nukelta į 6 psl.)

Turkijos kareiviai
susikirto su rusais

prie pasienio
ANKARA, Turkija. Turkų ir 

rusų kareiviai sekmadienį kir
tosi dviejų valandų pasienio ko
voje. Tai vakar pranešė turkų 
vyriausybės šaltiniai.

ŠautuVų ugnimi pasikeista, 
bet nepranešta apie nuostolius.

Incidentas įvykęs netoli rusų 
pasienio sargybos būstinės Go- 
mahan, apie V2 mylios šiaurėje 
nuo pasienio. Apie įvykį yra šis 
pranešimas:

Užsienių reikalų ministerijos 
šaltiniai sako jog turkų pasie
nio sargyba pamatė penkis ar 
šešis rusų kareivius žengiant 
per pasienį ir įsakė jiems susto
ti. Kai jie nepaklausė, turkai pa
leido į juos kulkas. Rusai atsi
šaudė. Dar daugiau turkų karei
vių atskubėjo, ir iš šautuvų py
lėsi ugnis per 2 valandas. Vė
liau rusų ir turkų kariai aplei
do frontą...

Maskva prabilo
LONDONAS. — Maskvos ra

dijas vakar pareiškė kad, gir
di, prezidento Eisenhowerio pa
siūlymas turėti pasaulinio mas
to rinkimus pasirinkimui tarp 
komunizmo ar laisvos sistemos 
esą kišimasis į kitų valstybių 
vidaus reikalus. “Sunku pasa
kyti, ar pasiūlyme yra daugiau 
demagogijos ar cinizmo”, — pa
sakė Maskvos radijo komenta
torius anglų kalbos pranešime.

Čia nėra nei demagogija, nei 
cinizmas, o tik noras pagelbėti 
išsilaisvinti valstybėms iš ko
munistinės priespaudos bei bai
sios vergijos.

Piloto žmona laukia 
vizos

VVASHINGTONAS. — Mrs 
Barbara Powers, nusivylusi, bet 
dar pasiryžusi, sugrįžo vakar 
į Millegeville, Ga., laukti vizos, 
kad galėtų aplankyti savo vyrą, 
kuris Rusijoje bus teisiamas 
kaip JAV šnipas.
Nors rasų pareigūnai nedavė 
jai vizos aplankyti įkalinto U— 
2 piloto Francis Gary Powers, 
bet ji savo plano nepakeitė. Jie 
pareiškė, jog jie nieko negirdė
jo iŠ Maskvos.

“Labai noriu būti su savo vy
ra šiame teisme”, — pasakė ji 
spaudos konferencijoje užpraė- 
jusį vakarą.

Ji taipgi turi viltį, jog jos 
advokatas, kuris nori pagelbėti 
rasų paskirtam gynėjui, išgaus 
vizas. JAV lakūnas Powers by
la bus pradėta rugpiūčio 17 die
ną.

Powers buvo sučiuptas, kai 
jo U—2 žvalgybinis lėktuvas 
buvo numuštas Rusijos gilumo
je gegužės 1 dieną.

Mrs. Šilima Bandaranaike, 44
metų, Ceilono ministerė pirminin
kė, dirba savo įstaigoje Colombo 
mieste. Ji yra pirmoji pasaulyje 
moteris premjerė. (UPI)

• Meksikoje dabar yra 34,- 
625,903 gyventojai; gi 1950 m. 
buvo 25,791,017.

400 naujų mokytojų
OKUP. LIETUVA. — Vil

niaus valstybinis pedagoginis 
institutas išleido apie 400 nau
jų mokytojų. Diplomų įteikimo 

i metu — liepos 1 d. — kalbėjo 
instituto direktorius Mickevi
čius ir min. tarybos pavaduo
toja Diržinskaitė-Piliušenko, ku 
ri jaunosios kartos mokytojams 
palinkėjo “visada būti pirmose 
komunistų gretose...”

Šiaulių pedagoginiu institu
tas šiemet išleido 172 naujus 
mokytojus. (E.)

JAV pažadėjo Kongui pagalbą
Lumumba kalba apie neutralumą

VVASHINGTONAS. — Jungtinės Amerikos Valstybės tre
čiadienį pažadėjo ekonominę paga £ą, per Jungtines Tautas, 
Kongo premjerai Patrice Lumumbai, kad būtų išgelbėta nese
niai paskelbta nepriklausoma afrikiečių valstybė.

Lumumba, kuris buvo su pil
na karine pagarba sutiktas Wa- 
shingtone, pagyrė amerikiečių 
pasiūlymą, kaip įrodymą tikros 
draugystės.

Bet jis pareiškė, jog Kongo

Henry Cabot Lodge

Macmillanas prirėmė 
diktatorių Chruščevą 

prie sienos
LONDONAS. — Rusi) reika

lų egspertai yakar iškėlė mintį, 
jog sovietų diktatorius Nikita 
Chraščevas ruošiąs didelį poli
tinį pareiškimą Rytų — Vaka
rų santykių klausimu, atsaky
damas į Britanijos premjero 
Macmillano raštą.

Macmillanas drąsiai laiške, ra 
šytame Chruščevui liepos 19 
d., ragina komunistų vadą pa
dėti savo kortas ant stalo.

Macmillanas perspėjo Chruš- 
čevą, jog dabartinė Kremliaus 
politika gali uždegti pavojingą 
situaciją, iš “kurios negalėsime 
pasprukti”.

“Negaliu suprasti, koks šian
dien yra jūsų tikslas, — paklau
sė jis.

Nei rusų spauda, nei Maskvos 
radijas dar neprisiminė Macmi
llano notos.

Rusų reikalų ekspertai tai 
skaito reikšmingu dalyku. Jie 
spėja, jog Chraščevas rimtai 
paėmė į galvą Macmillano žodį 
ir ruošia “rimtą” atsakymą, ku
ris netrukus turėtų pasirodyti.

valstybė, kuri birželio 30 dieną bazės dabar reikalingos"
gavo nepriklausomybę iš Belgi
jos, priims pagalbą iš Rusijos, 
ar kitų valstybių be politinių 
sąlygų.Jis užtikrinęs, jog Kongo po
litika esanti “tikrai neutrali” ir 
jo tauta nesidominti Rytų — 
Vakarų lenktyniavimu.

Lumumba išdėstė savo pažiū
ras po posėdžio su valstybės 
sekretorium Herteriu. Herteris 
pažadėjo viską daryti, kad bū
tų pagelbėta Kongui per Jung
tinių Tautų organizaciją.

Lumuba spaudos konferenci
joje pareiškė, jog jis kreipėsi į 
Herterį panaudoti savo įtaką į rybos suvažiavimai, kuriame 
Belgijos ‘ vyriausybę, kad ji iš-' dalyvavo 230 atstovių iš visos
vestų savo karinius dalinius iš 
Kongo, kurie atsiųsti apsaugoti 
belgų ir kitų europiečių nauja
kurių. Lumumba pabrėžė, jog 
jis nori belgų kariuomenės eva- 
kuavimo, nors karinės bazės 
jiems pažadėtos, Kongui gavus 
nepriklausomybę.

Prašo spaudos pagalbos
Jis taipgi prašė amerikiečių 

spaudos “protestuoti prieš bel
gų vyriausybę, kuri stato į pa
vojų mūsų naują laisvę”.

Valstybės departamentas da
vė suprasti, jog nenustatyta, 
kokio dydžio bus amerikiečių 
pagalba. Departamento parei
gūnai , įsitikinę, jog reikėsią 
$250,000 gauti iš kiekvieno Jung 
tinių Tautų nario.

Bazes
BRIUSELIS, Belgija. — Bei- ,

gų pareigūnai trečiadienį pa- . „... . ... , . . . rajono “Paryžiaus komunosreiškė generaliniam sekretoriui , , , ..Dagui Hammarakjoldui, kad ko c^oz»' S.om.a d.enomu> slo 
Jungtinės Tautos neturėtų kiš- t"’lcboro >’,rm,"lnk°. P’^duoto- lis į Katangos provinciją ir leis. I J“ ««>rglj“. Vas.ljeyas lanke- 
ti Briuseliui ir Lropoldvillei nu- si Ukmergės rajono kolehozuo- 

se. Jo tikslas, be abejo, pažve
joti naujų “savanorių” darbams 
Kazachstano žemėse.

spręsti belgų 
Konge.

sutarties bazes

Ministeris pirmininkas Gaston 
Eyskens, pasikalbėjęs su JT ge
neraliniu sekretorium, pareiškė, 
kad turtihgo8 Katangos provin
cijos problema yra vidaus reika. 
las ir patys kongiečiai turėtų ją 
išspręsti.

“Mes prašom Jungtinių Tau-
tų nesikišti į Kongo vidaus rei- liai Vra lank?si Zaraaų ir kitų kalus”, _ pasakė jis. ! raJon^ kolchozuose, rinkdami

Belgų vyriausybė pareiškė
Hammarskjoldui, kad dvi bel-

Lt

/

Kongo premjeras Patrice Lumumba \Vashingtono aerodrome svei
kinamas valstybės sekretoriaus Hcrterio. JAV pažadėjo Kongo 
premjerui ekonominę pagalbą »jo naujai afrikiečių valstybei. Pa
galba bus suteikta per Jungtines Tautas. Lumumba dvi dienas 
viešėjo VVashingtone. (UPI)

• Borneo saloje, Indonezijo- 
1 je, Dayak gentis dar nežino, kad 
Indonezija yra nepriklausoma.

gų karinės bazės Konge dabar 
neliečia Jungtinių Tautų.

“Bazės buvo prieš Kongui pa
skelbus nepriklausomybę ir

pasakė Eyskens.
“Ar jie (kongiečiai) leis pa

silikti ar ne, tai nesą labai svar
bus klausimas. Šios problemos 
klausimu ateityje bus vedamos 
derybos tarp Belgijos ir Kon
go vyriausybės”.

Prancūzijos darbinin
kių veikla

FARY2IUS. — Verneuil mies 
te šiom dienom pasibaigė 35- 
sis Prancūzijos Katalikių Dar- 
binnikių Mergaičių Tautinės ta

Prancūzijos. Taryba priėmė a- 
teinančių mętų veiklos planą. 
Jame numatoma naujų organi
zacijos židinių įsteigimas visuo
se krašto didmiesčiuose.Z

Prancūzijos episkopato komi 
sijos darbininkų reikalams pir
mininkas arkivyskupas Guerry 
savo žodyje išreiškė pasigerėji
mą mergaičių darbininkių at
siektais veiklos vaisiais .drąsiai 
ir su pasiaukojimu tarnaujant 
krikščioniškiems teisingumo ir 
meilės idealams.

Okupuotos Lietuvos
kolchozini nkai
į Kazachstaną

OKUPUOTA LIETUVA. *— 
Ukmergės rajonas “šefuoja”
Karagandos srities Nurinsko

Vasiljevas neapsivylė: ukmer 
giečiai nusprendę padėti kazachs 
taniečiams. Jie įsipareigojo ar
timiausiu metu ten nusiusti 60 
geriausių traktorininkų ir kom- 
baininkų derliaus nuėmimo dar
bams paspartinti. Panašūs kvies

savanorius” darbams Kazachs
tane. (E.)

60 metų prof. Jonui 
Šopauskui

OKUP. LIETUVA. — Fiziolo- 
gui-higienistui prof. Jonui Šo
pauskui šiemta sukako 60 metų. 
Medicinos mokslus baigė 1929 
metais Lietuvos universitete. 
Pasižymėjęs moksle, buvo pa
kviestas dirbti universitete. Ži
nias gilino Paryžiuje ir Stock- 
holme. 1936 m. Šopauskui pri
pažintas medicinos mokslo dak
taro laipsnis, 1941 m. profeso
riaus titulas. Yra parašęs 54 sa
vo specialybės mokslinius dar
bus.

i
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Apygardinės plaukymo pirmenybės

LIETUVIAI ĮVEIKĖ AMERIKĄ 6:3

1960 m. Vid. Vakarų Apy
gardos Plaukymo ir Lauko Te- 
nteo pirmenybės įvyks š. m. rug 
piūčio 20-21 d. Detroite.

Apygardos vadovybės pave
dimu, pirmenybes vykdo De
troito LSK Kovas.

Lauko teniso apygardinių pir 
menybių programa yra: Vyrų 
vienetas: moterų vienetas; jau
nių vienetas; vyrų dvejetas mo
terų dvejetas; mišrus dvejetas:
mergaičių vienetas Pirmenybės vyks visiems pa-Plautamo apygardm,ų pirme- žjstamaroe> puikiame Patrick 
nybių programa yra | Henry stadione MOsų , at.

Vyr™: yd' '±VU /‘i’ Irtai kviečiami kuo gausiau šio-lium; 220 yd. 1. st.; 440 yd. 1. 
st. 100 yrd. krūtine; 100 yd.

aukštį; rutulys, diskas, ietis. 
Mergaitėms B: 50 yd., į tolį, 
į aukštį; diskas, beisbolo svie
dinukas; 4 x 55 yd. estafetė. 
Mergaitėms C kl.: 50 yd., į tolį, 
į aukštį, beisbolo sviedinukas.

Pirmenybes komandiniai lai
mėjusiam klubui yra skiriama 
FASK-to Pereinamoji Taurė, įs
teigta 1954 m. Pereitais metais 
nugalėtoju buvo Clevelando 
LSK Žaibas.

nugara; 100 yd. peteliške.
Moterims: 50 yd. 1. st. 100 ta tvarka_

se varžybose dalyvauti.
Dalyvių registracija atlieka

ma per sporto klubus, nustaty-
yd. 1. St.; 50 jįd. krūtine; 50 
yd. nugara; 50 yd. peteliške. 
Jauniams A kl.: 100 yd. 1. st.;

Pavieniai, klubams nepriklau
są sportininkai informacijas

. , .gauna ir registruojasi per ar-220 yd. 1. st.; 100 yd. krutme; timjausią rto klubą arba tle. 
100 yd nugara; 100 yd pete- aioginiaj reng5ju8, aiuo ad. 
likę. Jauniams B kl: 50 yd- resu: A Bieiakus, i211 Car- 

1. at.; 100 yd. 1. st.; 50 yd. kru- f Rd, E aeTe|and 12 ohio. 
tme; 50 yd. nugara; 50 yd. Regjatracijos tcrminas. „g.
Pet'Mke' , , m J piūčio 8 d.Mergaitėms A kl.: Ta pati
kaip moterims. Mergaitėms B Vid. Vak. Sporto Apygarda 
kl.: 50 yd. 1. st.; 50 yd. kruti- Lengvatletų dėmesiui (

Lengvosios Atletikos komi-rte; 50 yd. nugara; 50 yd. pe- 
likite_ . ... . ,, . tetas registruoja visas mūsųJaunių ir mergaičių A klasei , _ T . * .... įmo d lengvatletų pasekmes: Š. Ame-pnklauso gimę 1942-44 m.; B r * • ,Lt • • • • rikos lietuvių rekordus, genau-klasei 1945 m. ir jaunesni. 
Apygardinės plaukymo pir

menybės vykdomos pirmą kar
tą. Programoje yra įtraukta

sias tremties pasekmes; suda
rinėja geriausių lengvatletų 
lenteles ir pan. Tačiau kai ku-

. . rių lengvatletų pasekmės nėrapr.eaugl.o_ klases, kaip paskat,- L A ktui truk.
mniaa mnaii įminimui susino- I 'ir ne-

. - ... • , rv. u-tu. p. injųotuo no.nimas musų jaunimui susido-, do registracijos vedimąmeti plaukymu.
Dalyvių registracija atlieka

ma per sporto klubus pagal nūs
duoda pilną vaizdą mūsų leng
vatletų pasiekimų.

, T_, , Todėl visi lengvatletai, kurietatytą tvarką. Klubams nepn- . .4 4 ... • . s ’ki šiol dar nėra pranešę savo

Lietuvos stalo teniso jaunių 
rinktinė gegužės mėn. 9 d. žai
dė prieš J. A. Valstybių jaunuo
sius tenisininkus, kuriuos įvei
kė 6:3. Tokios tarptautinės rung 
tynės tarp lietuvių ir amerikie
čių buvo pirmosios pokario' metais.

Naujomis tribūnomis papuoš
ta Vilniaus Spartako salė buvo 
pilna žiūrovų, kurie įtemptai 
žiūrėjo šias reto pobūdžio rung
tynes. Tačiau lietuviai savo var
žovus įveikė nesunkiai: He'mu- 
tas Lysimas (iš Kauno) laimėjo 
visas 3 partijas, Vytautas Gri
gas (iš Kauno) — dvi, o Vytau
tas Vaidžiulis (iš Panevėžio) — vieną.

Iš amerikiečių tarpo kiekvie
nas iš jų nugriebė po tašką: 
Kardas nugalėjo Grigą, Kaimas
— Vaidžiulį ir Blomeris — taip 
pat Vaidžiulį.

Gegužės mėn. 10 d. ten pat 
įvyko individualus turnyras, ku
riame žaidė amerikiečiai, lietu
viai ir kitų tautybių žaidėjai. 
Amerikiečiai čia iškrito pirma
me rate: Vaidžiulis įveikė Kai
mą, lietuvis Pauras — Kardą 
ir estas Anilo — Blomerį. Baig
mę pasiekė latvis Kalninš, ku
ris čia įveikė estą Anilo 2:0.

Vilniaus Sporto laikraštis sa
vo liepos mėn. 12 d. numeryje 
įdėjo nuotrauką, vaizduojančią 
Amerikos sportininkus, sėdin
čius su dainininku Kipru Pet
rausku, kuris pristatytas, kaip 
“didelis sporto mėgėjas”.

Prieš tai Amerikos sportinin
kai žaidė Maskvoje, kur jie su
sitiko su Sov. Sąjungos jauni
mo stalo teniso rinktine. Sov. 
Sąjungą čia atstovavo du pabal- 
tiečiai (iš 3 žaidėjų): lietuvis 
Helmutas Lysinas ir latvis Kal
ninš. Susitikimas baigėsi aiškiu
— 7:2 Sov. Sąjungos laimėji
mu. Lysinas nugalėjo 2 ameri
kiečius, o prieš vieną pralaimė
jo. Tokią pat pasekmę parodė 
ir Kalninš, tuo~tarpu trečiasis 
Sov. Sąjungos žaidėjas — Ave- 
rin — pelnė 3 pergales.

i Amerikiečius čia atstovavo 
17 m. amžiaus^ sportininkai: 
Kaimas, Blomeris ir Kardas

' (tokia yra jų pavardžių rašyba 
j Vilniaus Sporto laikraštyje, pa
gal kurią yra sunku atsekti tik
rąsias* jų pavardes).

| Tas pats Sporto laikraštis, 
amerikiečius žaidėjus įvertina 
taip:

“Kairiarankis Džeimsas Blo
meris tikrai gerai ginasi ir kar- 

, tas nuo karto kontraatakuoja. 
Jis iš trijų svečių žaidėjų ge
riausiai moka laikyti kamuoliu
ką ant stalo. Jis kruopštesnis 
ir atkaklesnis. Todėl jam per 
komandinį susitikimą ir pavyko 
laimėti dvi kovas iš trijų. Ta
čiau didžiausia visų trijų sve
čių stalo tenisininkų yda yra 
tai, kad jie nepakankamai mo
ka susitelkti, nejaučia atsako
mybės už kiekvieną judesį prie 
stalo”.

Taip pat Maskvoje buvo ir 
individualus stalo teniso tur
nyras, dalyvaujant amerikie
čiams. Čia nė vienas JAV žai
dėjas nepasiekė pusfinalio. Pir
muoju -išėjo Averin, II — Kal
ninš, III — Lysinas. Dvejete 
Lysinas — Kalninš įveikė ame
rikiečius Kardą — Blomerį 2:1, 
bet finale pralaimėjo prieš Ave
rin — Novikov.Neatvykus JAV merginoms, 
kovojo dvi Sov. Sąjungos rink
tinės. Laimėjo antroji — 3:2. 
Taip pat buvo ir individualus 
merginų turnyras, kuriame dvi 
lietuvaitės pelnė pirmąsias vie
tas. Baigmėje N. Ramanauskai
tė nugalėjo L. Balaišytę 2:1. 
Jos čia įveikė visas savo varžo
ves rusaites.Kaip praneša Vilniaus Spor
tas, prieš atvyksiant į Lietuvą, 

(Nukelta 1 4 psl.)

Naujus ir vart. automobilius 
parduoda

TONY BALAS—HE 4-8200
TONY PIET PONTIAC 

6617 S. VVestem, Chicago 86, III.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus iš 
tolimu ir artimų atstumu

Tel. BIshop 7-7075

S 0 P H I E B IR C U S
"" RBDIIO VALANDA

VImon programos U WOl’A
AM 1490 Kllocyclea FM 102-7 M( 
Kasdien: nuo pirmadienio zlkl penk 
tadlenlo 10-11 vai. ryte. šeštadieni Ir 
eekmadlenj 8:80 Iki 9:10 vai. ryte 

VakaruAkoa plrmadien) 7' vai. vak 
Raštinė; 7I6» Ko. Mnpl<*wood Avė., 
Chicago M, Ui. Telef. HE 4-2H3 
SS fcA-SSSfS_S^5Sn

STFJ j —SS'pJ rF?

VĖSINTUVAI, TELEVIZIJOS
Sąžiningai ir nebragial taisau 

Vi patarnavimą vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 Ir dalys.

Pigios pavelkslinės lempos.
J. MIGLINAS 

2549 W. «0th St. II a. PR 0-1068

lAjDOIDOCO
.Semėna:

• Televliljoe « Radijai.
• Fonografai • Plokštelės.
• Elektriniai virtuvės prietaisai
• Elektr. laikrodžiai.
• Rašomosios mašinėlės,
• Radijo ir TV lemputės,
• Visokios antenos,
• Baterijos • Dalys,
• Vėsintuvai — Vėdlntuval,
• Elektros lemputės

PARDAVIMAS-TAISYMAS

l3321 S. Halsted St-CL4-5665 
Ald.,9-6. pirm, ketv. 9-ū. ŠeKntoid

J

NOW!

4i%

klausą pavieniai sportininkai 
registruojasi ir informacijas pasekmių prašomi tai nedel

siant padaryti, nes rugpiūčiogauna per artimiausių sporto d bus aka|blama rekordai 
klubą arba tiesiai pas rengė
jus šiuo adresu: P. Misiūnas, 
8863 Homer, Detroit 9, Mich., 
Telef.: VI 2-6799. Registraci
jos terminas: rugpiūčio 15 d.

Vid. Vak. Sporto Apygarda

APYGARDINĖS LENGVOSIOS 
atletikos pirmenybes

Vid. Vakarų Sporto Apygar
dos Lengvosios Atletikos 1960 
m. pirmenybės įvyks š. m. rug
piūčio 13-14 d. Clevelande. Var
žybas rengia Vid. Vak. Sp. Apy
gardos Komitetas ir Clevelan
do LSK Žaibas.

Pirmenybės bus pravestos net 
8 klasėse: vyrų, moterų ir 6 
prieauglio grupėse. Prieauglio 
klasės sugrupuotos pagal am
žių šia tvarka: jaunių ir mer-

bei geriausių lengvatletų lente
lės vyrų, moterų ir jaunių bei 
mergaičių A, B ir C klasėse.

Klubams priklausą lengvątle- 
tai savo pasekmių registraciją 
atlieka per klubus pagal nus
tatytą tvarką. Klubams nepri
klausą pavieniai lengvatletai 
savo pasekmes registruoja tie
siai L. A. K*te, šiuo adresu: 
A. Bielskiks, 1222 Carlyon Rd., 
East Cleveland 12, Ohio.

Užmezgę kontaktą su L. A. 
K-tu lengvatletai gaus reikalin
gus nurodymus dėl registravi
mo formalumų.

Ateityje visi lengvatletai da
lyvaudami ne SALFASS-gos rė
muose rengiamose varžybose 
prašomi kuo greičiau savo pa
sekmes pranešti.

Pabrėžiama, kad tik L. A.

Vestuvių nuotraukos ir 
augšfos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULI8, oav.
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. Vlrglnla 7-2481
--tote;. 2NN£ Ste

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

SIUNČIAME SIUNTINIUS
Pigesnėmis kainomis negu 

bet kur kitur !
6 vyriškiems kostiumams medžiaga 
su persiuntimu bei kitom išlai
dom tik $61.50. Pridėjus tiems 
kostiumams dar 17 yardų pamu
šalo $81.50. Galite ir prie atsi
neštų siuntinių dasipirkti visas 
siuntimui prekes žemesnėmis kai
nomis negu krautuvėse. Be to, 
siunčiame iš Anglijos aukščiau
sios korybės vaistus, kurie yra 3 
kartus pigesni negu siunčiant iš 
Amerikos, taip pat galite siųsti 
iš Anglijos ir visas kitas prekes. 
Pasiųskite nprs vieną siuntinį per 
mus ir įsitikinsite mūsų siuntimo 
pigumu. Express Gift Parcel Co. 
ir Liusės suknelių krautuvė, 3305 
S. Halsted St., Chicago 8, III. Tel. 
LA 3-2021. Vai.: pirmad. ir ket- 
virtad. iki 9 v. v., kitomis dieno
mis iki 6 v. v., arba 4090 South 
Archer Avė., Chicago 32, III. Tel. 
LA 3-3037. Vai.: nuo 9 iki 6 v .v. 
Sav. A. & L. Kavaliauskas.

valčių A kl. priklauso gimusie .ji 1942-44 m., B kl. — 1945-47 K'taa &ali oficialiai tvirtinti bei 
m.; C kl. - 1948 m. ir jau-iske,bti mūs^ rekordus bei su- 
nesni. darinėti lenteles.

Apygardom pirmenybių 1 i 
programa.

Vyrams: 100 yd., 220 yd.
440 yd., 880 yd., 1 mylia, 2 my
lios; 120 yd. kliūtinis, 220 yd. 
kliūtinis: į tolį, į augštį, su 
kartimi, trišuotis; rutulys, dis
kas, ietis; 4x110 yd. estafetė;
Olimpinė estafetė (440 yd. x 
220 yd. x 220 yd. x 880 yd.)

Moterims: 50 yd., 100 yd., į 
tolį, J augštį, rutulys, diskas, 
eitis, 4 x 75 yd. ėst.

Jauniams A: 100 yd., 220 ya..
M0 yd., 70 yd. kliūtinis, 180 
yd. kliūt.; į tolį, į aukštį, su 
kartimi, trišuolis; rutulys (12 
Ibi.), diskas (High School), ie- 
tia (moterų); 4 x 110 yd. estaif.
Jauniams B: 75 yd., 100 yd., į 
tolį, į aukštį, su kartimi; 60 
yd kliūtinis; rutulys (8 lbs. 1, 
diskas (moterų), ietis (mote
ry); 4 x 75 yd. estafetė. Jau
niams C : 50 yd.; į tolį, į aukš
tį; beisbolo sviedinukas 4 x 55 
yd. estafetė.

Mervaitėms A • 50 vd 75 Jay Herbert> L***^*. La-Mergaitėms A. D(J yd., 10 Iaiko dovnną golfo
yd.; 50 yd. kliūtimis; į tolį; į terio vardą Akron, Ohio. (UPI)

I>engv. Atl. K-ta»

PER ANNUMPER ANNUM

EARNING 
0N PREPJ 
SAVINOS

INSURED
Mferthr* Jmu 1,1440

EREI ALUMINUMWARE 
wrrH MM.o* ok 
ST. ANTHONY 

SAVINOS fc LOAN ASSTC. 
1447 Ss. 49th Cssrt, Cicere. 0L 

Tat. Blthoe 2-1397 
HOUtl; MOMDAY t te I 

TWBWAY, TMURSOAV, 
tte!

BATUROAY « te 1 
vraomuoAY evosap

GRAYS SHELL SERVICE
GAZOLINAS IR ALYVA

augščiausios kokybės

6654 So. Califomia Avė., Chicago 29, III.
(kampas Califomia & Marąuette Rd. Tel. PKospect 8-9676)

Savininkas PETRAS GRAŽINSKAS

CRANE
SAVINOS AND 

LOAN ASSOC1ATTON

pjausi"!
liaiiĮSt. — — ,

■ -/I Į

B. H PIETKIEWICZ. Pre,

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

4*/4'7o
NE6A INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 40 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO l P 

Dividendai mokami sausio ir liepos m. 1 d.

VALANDOS) «

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-16G2 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdbn. Išskyrus trečlad. ir Seštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKEIES LIGOS 
Pritaiko akinius 

6822 South We«tern Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v. 
vak. šeštadieniais JO—1 vai. Trečla- 
dlen. uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonsM PR 8-3220
R**®, telef. WAlbrook 6-&O76

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ,IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos Ir Damen Avė. 
Vsd. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeftt. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. UAIbrook 5-3048

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

Tel. PRo«p«‘ct 6-1705 
0300 W. 6lnt St., Chicago, TU. 

Oakley Medirnl Arte Rldg.
arba

484 Algona Avė., Elgin, Illinois 
Tel. OWeW 5-0638 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5840. re*. HE 4-3834

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

2484 Weet 71«t Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-B 
Antr. 1-6, treč. Ir ftešt. pagal sutartj. 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-8336

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

2709 We>t 51 at Street 
Valandos; pirm., antr., ketvlrt., penk. ' 
2-9 vai. vak.: šoštad. 2-4 vai. popiet 
Lignniun priima pagal RURitarimą.

PIRMAD Ir KETV........................9 v. r. Iki I p p
.NTRAD. j- PENKTAD..................9 r. r. Iki 5 p. p
IEŠTAD........... 9 v r. lkl 11 vai. d. frsčisd atdaryta

0R. J. G. BYLA • BTLilTIS
Nervy-Smėgenų l.lgua. Chlrurg. 

OAKLET MEDICAL BI.DO. 
2800 West Slst Street

Valandos šeAtad. susitarus, skam
binti tik pirmad., antrad., ketvir- 
tad., penktai!., tik nuo 2—4, 6—8 
vai. PRoHpect 0-1705. Rea. TRE- 
MONT 0-&S0O.

Oftau HE 4-IK1N, Reaid. PR 6-0HO1
DR. j. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus llgoa 
2454 West 71st Street

(71-oe ir Campoeii Avė. kampaa) 
Vai.; kasdien 9-n ryto Ir 4-8 v. v. 
Seštad.: 9 v. r. — Iki 2 p. p 
Trečladlenlaia užrtarvta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

apec. vidaus ligos 
6817 South Western Avenue 
Tel. oflao — KEpublIc 7-4000 

namą — ORovehlll •-«!•$ 
Valandos: kasdien 2-7 v p. p., ieš- 
tad. 1-6 vai. p. p., trečiadieniais už
daryta.

Dėl tikslaus priėmimo laiko <ap- 
polntment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereiktu 
lirai laitfc-M

Tel. OflN. VI 2-1484. Ites. RE 7-8810

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
8259 South Halsted Street

Vai. kasdien: 8—7 p. p,; penktad. 
2—4 Ir 6—8; šoštad. 1—4 vai. Treė 
uždaryta.

Ofiso telefonas — HTshop 7-2525

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. va* 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus 

Tel. ofiso HE 4-1202, res. PR 6-4783

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 Wcst 71»t Street
(71st Ir So. Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p. 
antrad Ir oenktad. 6-8 y. v

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 Wegt 89th Street 

Spec. ORTHOPEDI LIGOM 
Prleftals Sv. Kryžiaus ligonio* 

VAL.: Ptrmad., antr., ketv., penktad. 
nuo 9 Iki II ryte Ir nuo 6-8 vai. v. 
Seštad. nuo 2-4 Trečiadieniai* Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubllo 7-3300

Rez. GI 8-O87S 
Dr. Eisi n.

Bei. HE 8-1670 
Dr. Išninkąs

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
DR. K. G. DALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Avė., WA R-207O
Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-0001 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-0867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė akušerija ir moterų Ilgos

2454 West 71st Street
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta. 

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis Ir pritaiko akinio* 

keičia stiklu* Ir rėmu*
4455 8. Callfurnla Avė. VA 7-7881 
Vai.: 10 ryto lkl S vak. (tr«čtad. at
daryta Seštad. 10 v. r. lkl. S p. p

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

Ofiso tel. REilaace 5-4410 
Rcz. tel. GRovehlll 5-0617 

Valandos: 1-8 p. m. Ir 0-8 p. m 
Penkt. tik 1—B p m. 

Trečlad. Ir šeStad. pagal sutarti

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiką ligos 
2737 West 71st St.

Atostogose iki rugpiūčio 
8 dienos

Ofiso tel. TOwnhall 3-OV50 
Kamą-rezld. tel. HUmlioldt 0-8273

DR. JANINA 1AKŠEVI6IUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS

5002 W. 16th SI., Cicero, Illinoie
Vai.: Kasdien 4-8 p. p., Seštad. 10-2 
p. p. Treč Ir kt. laiku tik susitarus

Tel. ofiso PO 7-6000, re«. RE 7-OI00
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West GSrd Street

Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. Ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šeSt. uždaryta

Telefoną*; GRovehlll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PĘITAIKO AKINIUS 
2422 W. Marąuette Road 

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

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuviff gydytojas)
8925 Wegt 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeAtad. 1—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir bato OLympic 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th Str., Cicero 

Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vaJ. vak. 
Išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

Oftao telef. LAfayette 3-8310, Jei 
neatsiliepia, šaukite K Ėdale 3-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 13—8 vai. 
vak.. pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai. 

Trečladtenlaln tik sunitams

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

K0DIK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 
RI’H’IAI.ISTft

7166 Nouth Wentern Avenue
MEDICAL BUILDING 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p, p. Ir nuo 
® — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto — 1 vai. p. Seštad. 11 

vai. ryto lkl 8 vai. p. p.
Office tel. RE 7-1168 

Re*, tel. WAIhrook 5-3766

Remkite dicn. Ilrau^!
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Chloagoj Ir Clcaroj $11.00
Kitur JAV ir Kanadoj ji0.00
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Oflso telef. CLiffside 4-3805
Rciiil. telef. WAlbrook 6-8000

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir BpecBallal 
chirurgija)

1724 Weat 47th Street 
(Ramp. 47th Ir 8. Hermttage)

Vai : nuo 2 lkl 4 vai. Ir B lklS ▼. r. 
Seštad. nuo 2 lkl 6 vai., I5skyr. **k

Tel. ofiso TO 8-0960 
Res. tel. GA 8-6046

DR. FL TALLAT-KELPšA
gydytojas ir chirurgas 

Spec. chirurginės ligos 
5002 West lffth Street, Cicero, m

Vai.: kasdien 6-8 p. m„ Beštadlen.
1- 4 p. p. Kitu laiku Ir tr*6tad. susi 
tarus

DR. VYT. TAURAS
(Bendra praktika ir motorą Ilgo*) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas Ir rea. 2652 W. 59th St 

Tel. PRospeet 8-1223 ar *0k 8-8577 
Ofiso vai.: Pirm. 7-9 v. v_ Antrad Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. V&.. *£££
2- 4 vai, popiet. Iri sulig susitarimą

Tel. ofiso HE 4-3128, rea. GI 0-3106
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGA8 
2454 West 71 st Street 

(7ist ir So. Campbell Avė.)

Atostogose iki rugp. 1 d.
Telefonas — GRovehlll 6-3833
DR. A. VALIS-LA80KAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTEBO

LIGOS
2524 We*t «9th Street 

Valandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. rak 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

__________ Trečlad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VA9KEYI6IUS

(VAflKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

6248 South Kedzie Avė. 
Ofiso vai. kasdien: J-4; 6-1 

Seštad. nuo 2 lkl 4. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais ir susltarua

Tel. ofiso PR 6-6445, re*. HE 6-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road
Vai. nuo I lkl 4 p. p. Ir T Iki • y. ». 

Trečlad. Ir Seštad. pagal BUtartį.

DR. P. Z. ZALATOftlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted gfceet 
TeL ofiso CA 6-0057, re*. PR 4-5555 

Rezlil. 6600 So. ArteeiMi Aye.
VaL n v. ryto Iki I y p. p^ M vak.
Tel. Off. FR 3-4041. • AJL-6. P JA 
Trt. Res. A V 3-2627. B:8o7p.M. Iki 9

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
Iveirloa nervą bei proto llgea 

valką Ir euauguata
PITTHFlEi.D BUILDING. Kamb. <31 
65 E. U'ashlgton St., Chloagn 0, H. 

PrlSmlmas tik pagal susitarimą

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthnpcdaa. Prote*i«aa 

Aparatai-Protesal. Med. baA. 
dažai. Spec. pagalba kajeaaa 

w (Arch Supporta) Ir tk.
Vai 9-4 Ir 6-8. šeštadieniai* 0-1 
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2H50 W. 68rd St, Chicago 29, M. 
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unvvis AKIŲ BYDYTOJAS
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DU PREZIDENTINIAI KANDIDATAI
Šiandien jau yra aiškūs abiejų partijų prezidentiniai kan

didatai, kurių vienas ateinančių metų pradžioje ketveriems me
tams atsisės Baltuosiuose Rūmuose. J. F. Kennedy ir R. M. Ni- 
xonas abu yra jauni, energingi, ambicingi ir gabūs politikai. 
Jų amžius yra retas prezidento vietai, nes nė vienas dar nėra 
pasiekęs' net penkiasdešimties metų. Nixonas laikomas labiau 
tinkamu tapti prezidentu dėl savo patirties, nes yra išbuvęs 
dvi kadencijas viceprezidentu. Bet ir Kennedy politikoj nėra 
naujokas. Ir jis yra pasireiškęs savo sumanumu ir iniciatyva. 
Galima sakyti, kad rinkiminėj kovoj susitiks dvi lygios jėgos, 
kurių laimėjimas priklausys ne tiek nuo jų pačių, kiek nuo jų 
partijų įdėtų pastangų paveikti savo simpatikus ir nuo įvairių, 
šiuo metu dar neįmanomų pramatyti, nežinomųjų.

Kandidatai į viceprezidentus vienam ir kitam būsimam 
prezidentui, atrodo, neturės ypatingai lemiamos reikšmės. Ta
čiau šiuo kartu ir jie lošia svaresnį vaidmenį, nei kitais metais. 
Viceprezidentai turės išlyginti pačioje partijoje tuos skirtumus, 
kurių yra atsiradę tarp liberališkojo ir konservatyviojo spar 
nų, tarp šiauriečių ir pietiečių. Kiek jie prisidės prie to nuomo
nių suglaudinimo, sunku dar būtų įspėti. Bet ir šie du asmenys 
yra stiprios figūros, kurios vargu yra menkesnės už pačius pre
zidentinius kandidatus. »

Abiejų partijų konvencijose didelį vaidmenį vaidino užsie
nio poliyka. Abi partijos stipriai pasisakė prieš bolševikus, pž 
pavergtųjų tautų išlaisvinimo pastangas, linkėdamos buvusioms 
laisvoms valstybėms vėl atgauti savo nepriklausomybes. Abi 
diplomatiškai suminėjo iki 1939 m. karo pradžios buvusias 
laisvas tautas, tarp jų ir Lietuvą. Tačiau ne vienodai pasisakė 
dėl paties santykiavimo su Kremliaus atstovais būdo, dėl kai 
kurių padarytų praeities klaidų. O šis reikalas kaip tik turės 
didelę reikšmę pačiai Amerikos politikai ir mūsų krašto ateičiai.

Jau dabar bent iš dalies galima pramatyti būsimą užsienio 
politikos kryptį, ypač, jei laimėtų J. Kennedy su savo demokra
tais. Jo pasirinkimas Adlai Stevensono užsienio politikos ste
bėtojo vieton nėra mums labai palankus. Nors A. Stevensonas 
yrą ne mažo lygio politikas, labiau pasižymėjęs kaip geras orga
nizatorius ir administratorius, bet jo vieši pareiškimai yra pa
lankūs didesnėms nuolaidoms Kremliaus diktatoriui ir jo sate
litams, atsitraukimui į siauresnias įtakos ribas. Tai kaip tik at
siduoda perdideliu naivumu arba dar blogiau — perdideliu pa
lankumu bolševikams. Toks Kennedy pasirinkimas jau dabar 
sukelia abejonių, ar Stevensonas, tapęs užsienio politikos vai
ruotoju, sugebės atsilaikyti prieš kietą Maskvos spaudimą.

Nėra dar aišku, ką pasirinks Nixonas savo užsienio poeti
kos stebėtoju ir būsimu galimu jos vairuotoju, bet reikia many
ti, kad jis neatitols bent nuo ligšiolinės jos linijos. Nors ir da
bartinė užsienio politika, ypač santykiuose su bolševikais, ne
buvo pakankamai palanki pavergtųjų tautų reikalams, bet vis 
tik ji buvo gana aiški ir stipri.

Gyvendami šiame krašte, mes juk norime, kad jis būtų lai
mingas, kad kiltų savo dvasiniu ir medžiaginiu lygiu, kad pir
mavimo pasaulyje jokioje srityje neužleistų bolševizmui, ku
rio tikslas — visą pasaulį pavergti po komunistiniu ir rusišku 
jungu. Tačiau mes taip pat turime žiūrėti, kad, prisidėdami prie 
gyvenamojo krašto laimingumo, neišduotume savo pavergtojo 
krašto reikalų. Mes todėl turime stebėti, kuris iš renkamų as
menų aiškesnis mums, kaip lietuviams pavergto krašto atsto
vams.

Abu kandidatai į Baltuosius Rūmus yra stiprūs ir aiškūs 
antikomunistai. Abu yra pakankamai dideli politikai, verti 
užimti aukščiausiąją valstybės vietą. Tačiau mums svarbu, kad 
ir tie, kurie turės didesnę įtaką jų valdžioje, būtų tokie pat aiš
kūs antikomunistai. Dėlto, stebėdami visos rinkiminės kovos, 
kuri jau yra prasidėjusi, eigą, turėsime paremti tik tą kandida
tą, kuris ne tik pats, bet kurio ir padėjėjai duos daugiau vil
čių, kad laisvė pasaulyje bus atstatyta. P. S-takys

publika, džiaugėmės mes, džiau 
gėsi visa pažangioji JAV lietu
vių visuomenė”.

Amerikos demokiatų Ir res
publikonų partijos stipriai pa
sisakė prieš komunistų okupa
ciją Lietuvoje, prez. Eisenho- 
wer paskelbė Pavergtųjų Tau
tų savaitę, gi šie Amerikos nie
kintojai ir ruso garbintojai de
dasi gudresniais už prezidentus 
ir politikus, teigdami, kad kru
vinojo bolševizmo priespauda 
lietuviai labai džiaugiasi.

Bobulės kalba

Lietuva yra pavergta tarp 
pavergtųjų, bet kai kurie iš A- 
merikos nuvykę ekskursantai 
teikia, kad dabar Lietuva esan 
ti laisva, nors jie patys bijojo 
paimti Lietuvon nuvežti kny- 
oU> esą jie gali būti apšaukti, 
kaip Amerikos šnipai. Ksavera 
Karosienė ir D. Repšienė, kaip 
“Tiesa” rašo, pasakė taip: "La 
bai troškome pamatyti laisvą 
Lietuvą, mes ją išvydome. Pa
matėme ir jus, vaikai, Lietu
vos ateities statytojai. Užaugę 
ją padarysite dar gražesnę. 
Mes pasistengsime viša širdimi 
dirbti taikai, kad to, ką matė 
jūsų tėvai, netektų išvysti jums.”

Taigi, bobulės kalba, kad 
niokojama burliokų Lietuva 
yra laisva. Jos kalba ir apie 
taiką, bet didžiausi taikos prie
šininkai yra komunistai. Ame
rika yra puikus laisvas kraš
tas ir jame gali gyventi visi tie 
minėti pavergėjo Chruščevo 
garbintojai. Lietuva yra pa
vergta ir tie visi kalbėjimai 
apie laisvę rodo, kad bolševi
kai patys netiki, jog Lietuva 
yra laisva, patys bijo "’buržua- 
ninių nacionalistų”, patys ži
no, kad vieną kartą kruvinasis 
režimas žlugs. M. Meilūnas

Gub. Rockefelier linksmai kalbasi su Nixx>nu, kuriam gubernatorius pažadėjo rinkiminę pagalbą.

cija prasideda Dievo vardu,
KAI KURIOS MINTYS NAMINIU 

REIKALU
PROF. J. KUPR1ONIS, Ruston, Loulsiana

Pajėgų taupymo klausimu i dem. partiją. Praeity ji suvaidi
no svarbų ir tautai naudingą 
vaidmenį. Tie nuopelnai tenka, 
žinoma, ne jai vienai, bet ir jos 
satelitinėms grupėms ir bend
rai visai krikšč. politinei visuo
menei, nes tik su jos moraline 
ir materialine parama ji galė
jo būti stipri. Politinėj veikloj 
ne beto, kad būt nebuvę ir klai
dų. Bet bendrai ji sukūrė gra
žias tradicijas ir didelį morali
nį potencialą, kuris persiduoda 
sekančioms kartoms. Tai praei
tis. Dabartinėj padėty politinė 
veikla jau visai kitokio pobū
džio, kokia bus ateity, tai daug

Pavergta tarp pavergtųjų

Prieš abortų legalizavimą
Miami, Fla., dr. Edward 

Lauth pasisakė prieš abortų le 
galizavimą. Jis yra Katalikų 
Gydytojų Miami mieste gildos 

i pirmininkas. Savo pareiškimą 
dr. Lauth padarė po to, kai iš- 

, girdo Miami vykusiam daktarų 
suvažiavime teigimų, kad rei
kia legalizuoti abortų darymą. 
Dr. Lauth pastebėjo, kad ka
talikai ar nekatalikai gydyto
jai turi laikytis dėsnio nežu
dyk, gi abortų darymas yra nu 
sikaltimas penktam Dievo įsa
kymui. Abortai yna niekas ki
ta, kaip tik žmogžudystė.

Mūsų, kaip lietuvių, gyveni
mas šiandieną turi eilę labai ak
tualių problemų, kurioms spręs
ti reikia suburtų jėgų. Gal dėl 
to mes dabar taip jautrūs tar- 
pusaviam susiskaldymui. Būtų 
didelis palengvėjimas ant šir
dies ir suteiktų visiems daug 
moralinės stiprybės, jei išgirs
tume, kad mūsų artimesnės 
grupės ima glaudintas, o kitos 
sueina į artimą bendradarbia
vimą.

Kadangi L. F. nariai, atsiskir- 
dami nuo krikšč. politinių parti
jų, iš kitų šios pasaulėžiūros 
organizacijų nepasitraukė, tai 
susidarė ypatinga padėtis, kuri 
jau dabar sukelia didelę nesan
taiką. Ir nėra jokių perspekty-

kongresas turi kapelioną, iškil
mingesni posėdžiai pradedami 
invokacija, t. y. malda ir pan. 
Vis tai religiniai, arbą pasaulė
žiūriniai, motyvai. Bet visa tai 
niekam į akis nesimeta, nes su
sidarė tradicija, kad niekas re
liginių, arba pasaulėžiūrinių da
lykų niekam per prievartą ne
perša, ir taip pat niekas jų ne
puola, jei kartais tokie religi
niai elementai kada ir viešai pa
sireiškia.

Imkim kitą pavyzdį. Pokari
niame laikotarpyje besiblaškan
čioje prancūzų visuomenėje, vie
toj grynai krikščioniškos parti
jos, susiformavo MRP — res
publikoniškas liaudies sąjūdis. 
Savo programos formulavimu 
labiau primena nepasaulėžiūri- 
nę grupę. Tačiau parlamente iš
kilo reikalas ginti socialistiniųnežinomųjų. Dėl to didesni už

siangažavimai doktrinSm inter-jįV liberalinių" grupių skrisi 
pretacjom šiuo metu nėra nei d4iamas ivatines mokyk,as, 
naudingi, nei reikalingi. Politinė kas labiausiai paliets katalikų

vų. kad toliau ai padėtis dar tikr'as'lankatunma yra^nelavem''F bcndrai krikščionišką viauo-labiau neblogėty. Ji nėra nau- menę. Nepasaulėžiūrine MRP. . . giamas.dingą nei vienai, nei kitai pusei.,
Kodėl tad nepaieškoti kelių, ku-1 Iš antros pusės dabar iškyla 
rie tą žalingą procesą išlygin- krikšč. demokratų priešpriešis, 
tų? Neatrodo, kad tokių kelių L. F. grupė, kuri nori remtis 
nebūtų, ypač, kad pasireiškianti nepasaulėžiūrine pol. kryptimi.

Gerai. Pažiūrėkime į tą visą iš

Bolševikai įvairiausiomis prie 
monėmis stengiasi įrodyti, kad 
kruvinojo Stalino. Hitlerio bi
čiulio, kurio karo pradėjimą 
pirmasis palaimino, Lietuvos 
užgrobimas yra teisėtas. Tuo 
bolševikai stengiasi bet kokia 
kaina įrodyti, kad Lietuva ne
buvo pavergta, bet, "išlaisvin
ta”. Dėl to "išlaisvinimo” jau 
yra daug kartų pasisakyta, 
mes čia norime priminti, kad 
tuo Lietuvos pavergimu labai 
džiaugiasi Amerikos lietuviai 
komunistai, kuriems maskolius 
yra brolis, nes pagal “Vilnies” 
ir “Laisvės" protavimą, kas 
daugiausia naikina lietuvių tau
lą, tas yra geriausias draugas.u

, Buržujai kalti

Liepos 22 d. Maskvos "Prav- 
da” įsidėjo vedamąjį “Lygios 
tarp lygiųjųūū, o jį pa
kartojo Vilniaus “Tiesa” lie
pos 25 d., o tame vedamajame 
“Pravda”, o kartu ir “Tiesa” 
vis bijo lietuvių nacionalistų. 
Nors daug kartų teigė bolševi
kai, kad buržuaziniai lietuviai 
Amerikoj ir kitur yra tik menk 
niekis, tačiau atrodo, kad tuo 
Maskva .netiki. Lietuvių veikla 
yra svhrbi ir reikšminga, nes 
kitaip "Pravda" su jais neko

votų. O "Pravda" rašo: "Kad 
ir kokių gudrybių griebtųsi 
priešiška imperialistinė propa
ganda, kad ir kaip besistengtų 
fapeižti laimingą lietuvių, lat
vių, estų gyvenimą tarybinių 
tautų šeimoje buržuazinės-na- 
cionaJistinės emigrantų atma
tos, tiesa skinasi sau kelią, už
kariauja vis daugiau širdžių. 
Pato ai t i jo respublikas lankan
tys svečiai iš užsienio pažymi 
stebinančias permainas”.

Didžioji nenugalima Maskva 
išsigando buržujų, neg ji žino, 
kad laisvė visada laimi ir lai
mės, kitokio atvejo istorijoje 
nežinom. Šiuo Lietuvos paver
gimu džiaugiasi ir Amerikos 
komunistai lietuviai. Mizara, 
Bimba ir Buknys nusiuntė Lie
tuvos pavergėjams telegramą, 
kurioj tarp kitko rašo: "Nuo 
pat savo įsikūrimo mūsų laik
raštis ‘Laisvė’ drąsiai tarė sa
vo žodį už Lietuvos liaudies, 
už lietuvių tautos gyvybinius 
reikalus. Dėl to, kai 1940 m. 
birželio mėn. dienomis buvo nu 
versta fašistinė diktatūra ir 
kai žmonių išrinktas Liaudies 
Seimas liepos 21 d. padarė di
džiulės istorinės reikšmės nuta 
rimą, būtent, kad Lietuva turi 
būti tarybinė socialistinė res-

— Blogyje tilp3ta begalinis 
skausmas, sielvartas ir gyveni
mo skriauda. V. H. Alelcsandrov

skirtumai nėra taip dideli.
Pirmoji sąlyga yra išjungti 

iš to asmeniškus dalykus — 
"kada, kas, kur buvo ar ką pa
sakė”. Jei tai kada buvo, tai bu
vo tik kelių asmenų, o visa vi
suomenė čia nieko nėra dėta. 

Palyginimai

visu savo pajėgumu stojo šias 
mokyklas ginti.

Grįžkime prie mūsų LF, ku
ris daugelį baimina dėl pasiskeL 
bimo esant nepasaulėžiūrinės po
litikos šalininkais. Bet tai ne

rinė ar nepasaulėžiūrine kryp
tis, nežiūrint kaip ją formuluo
si ant popierio, praktiškai bus 
tokia, kaip ją pravesi gyvenime. 
Imkime pavyzdžiui JAV politi
nę konsteliaciją. Atrodo, kad ji 
yra nepasaulėžiūrine, ir dauge- 

Krikšč. Demokratų Sąjunga lis iš mūsų norėtume ją turėti 
reprezentuoja tradicinę krikšč. sau pavyzdžiu. Bet jos konstitu-

praktiškosios pusės. Pasaulėžiū- yįg^ag Svarbu, kaip tai bus tai
koma praktikoje. Šių metų LF 
suvažiavime, Clevelande, kons
tatuojama, kad “Ir ateity nebus 
nuklystama nuo krikščioniškos 
moralės politikoje", ir toliau, 
kad grynai pasaulėžiūrinės or
ganizacijos, kaip Ateitininkai 
bei L. R. Katalikų Federacija 
frontininkams yra “plačių dar

bų laukai” (sk. Draugas, š. m. 
birž. 3 d.). Atsišaukime, paskelb 
tame Darbininke birž. 14, sie- 
lojamasi, kad dabartinio oku
panto "jokia kitas Lietuvos gy
ventojas taip nediakriminuoja- 
mas, kaip kunigas”, arba, kad 
"į okupanto neapykantą religi
jai ir Bažnyčiai... laisvasis lie
tuvis, religijos ir Bažnyčios po
veikį pavergtųjų lietuvių atspa
rumui stiprindamas, atsako 
pastangomis išlaikyti išeivijos 
Petuviškų parapijų vaidmenį”. 
Kiek tai politinės veiklos plot
mei atitinka, jei po šiais formu
lavimais nebūtų LF žmonių pa
rašo, sakytum, kad tą paskelbė 
KD žmonės.

Taigi rasti motyvų, kurie šias 
dvi grupes jungia, visai nesun
ku. Atvirkščiai, daugiau darbo 
būtų suradimui skirtumų. Tie 
skirtumai susidaro daugiausiai 
iš pavadinimų bei priėjimo prie 
vienų ar kitų dalykų, ar jie bus 
statomi griežtoj formoj ar bus 
ieškoma švelninančių formų ir 
pan. Dėl to didžiuma visuome
nės. kuri nėra labiau užsianga
žavusi vienoj ar kitoj pusėj, ir 
toliau lieko 100-ta procentiniai 
įsitikinus, kad toks griežtas vie
nos grupės nuo kitos nusigrę
žimas paeina iš asmeniškumo ele 
rtientų. Klausimą diskutuojant 
bendrai ir kaitinimas metamas 
bendrai. Bet nebūtina abiem ša
lim būti nesukalbamom. Nebus 
sukalbama, jei ir tik viena šalis 
nenorės kalbėtis. Taip pat ir toj 
pačioj grupėj nebūtina visiems 
būti vienodiems: grupei, papras
tai, duoda toną ir kryptį keli 
įtakingesni asmenys. Gana to, 
kad visas reikalas dabar pasta
tomas tokion plotmėn, kad jis 
mums visiems labai žalingas. Be 
kelių iš vienos ar kitos pusės 
žmonių užkietėjimo, visa visuo
menės dauguma labai jautriai 
tą pergyvena.

Nors politinių formacijų vaid
muo šiandien toli neprilygsta 
vaidmeniui normaliame valsty
bės gyvenime, bet atsižvelgiant 
į susidariusią padėtį reikalingas 
neatidėliotinas persitvarkymas, 
kuris tą padėtį išlygintų.
Bendri/ pagrindų panaudojimas

Tegul dabartinės grupės pasi
lieka, kaip jos yra. Pagal daly
vių vardus matome, kad vienoj 
grupėj buriasi vieni, tarpusavy 
labiau susidraugavę asmenys, 
kitoj kiti. Draugiški susibūri
mai, jei jie nėra konspiracinės 
formos, vieni prieš kitus, nėra 
blogumas. Atvirkščiai, jie galį 

i būti panaudojami gyvesnei veik. 
lai. Turime ir daugiau šios vi
suomenės politinių grupių var- 

' dų, kaip pav., Ūkininkų S-ga,
1 kurios atstovas gražiai pirmi
ninkauja VLIKui, Darbo Fede
racija, o taip pat naujai išky
lantis veiklus junginys jaunųjų

(Nukelta į 4 psl.)

ALĖ RŪTA

MOTINOS RANKOS
ROMANAS

Emilija kas rytą su baime dėdavo ranką sau prie 
kaktos: ar ne karšta. Su baime sekė vaikus. Kartą 
pamatė pro langą ateinant vieną kaimyną iš tų namų, 
kur buvo sirgę. Išbėgo jam prieš&ia, kieme pasikalbėjo. 
Žmogelis norėjo šakių pasiskolinti. Emilija davė ir lie
pė parnešus palikti pašalėj, į trobą neiti. Petronienė 
saugojo savo šeimyną, bet pati dėl savęs nebijojo. Pri
grasė pusberniui Klemensui niekur nebevaikščioti. Ta
sai iš smalsumo buvo į vienas laidotuves užėjęs. Pri
kalbėjo marti senei Petronienei kojos iš trobos nekelti. 
Vaikus laikė irgi uždarytus. Lauke dar peršals arba 
ligą įkvėpuos. Jai rodėsi, kad ir žemė užkrėsta ir oras. 
Pilypas, ligos atgrąsytas, jau kelinta savaitė į namus 
neparvažiavo. Anoj apylinkėj, kur jis tarnavo, mažiau žmonės sirgo.

Labiausiai ligos bijojo Pilypo motina. Ir duonos 
kąsnelį imdavo ji su baime. Ir vandens beveik nebe- 
gerdavo. Nesiprausė, rankų neplovė, kad per vandenį, 
girdi, liga neprieitų. Niekur nėjo, 'kur tau ji eis! Jei
gu išgirsdavo ką naujai apsirgus, net krūpteldavo. O 
apie mirusius prašydavo prie jos nė nekalbėti.

Vieną rytą įėjo apsiliuobęs pusbernis Klemensas 
ir tuoj atsisėdo ant lovos. Emilija žvilgterėjo į jo vei
dą, paskui priėjusi uždėjo ranką ant kaktos. Galva bu

vo karšta. Nieko nesakė garsiai, bet patyliukais išsi
šaukė Klemensą į kitą trobos galą. Paklausė:

— Ar tau nieko nesopa?
— Galva. Ir krečia drebulys.
Tuoj paguldė jį, šiltai užklojo ir nubėgo ieškoti ko

kių žolelių, kad užvirinus karštos arbatos. Taip slaugė 
Emilija Klemensą porą dienų, niekam nežinant ir ne
pastebint. Pati gyvulius, vietoj pusbernio, apliuobdavo, 
pati pagirdydavo, malkų prisikapodavo. Ir, vaikus ap
tvarkius, slinkdavo į kitą galą, nešina šilta sriuba, ar
bata, virtu kiaušiniu ar bulvėmis su sviestu. Ligonis 
jau baisiausiai klejojo, šoko ant sienų, gaudė tenai di
delį vabalą, juokės, rodė jai paukštę arba seną ku
melę... Emilija nutempdavo jį atgal į guolį, apklosty- 
davo, prie galvos dėdavo šaltu vandeniu suvilgytą sku
durą, darydavo ką išmanydavo. 0 grįžus į trobą, plau
davo rankas, nusimesdavo ryšėtą Skarelę, pasikeisdavo 
priejuostę, bumą nusiprausdavo. Juk tos pačios rankos 
turėjo penėti ir aprengti vaikus, ruošti šeimynai valgį.

Paslapties jai nesisekė ilgiau išlaikyti. Valgant pietus tėvelis paklausė:
— O kur gi Klemensas?
Emilija patylėjo, patylėjo ir turėjo pasakyti tiesą. 
— Tai... Jisai ten guli. Aname gale. Sirguliuoja... 
— Mūsų Klemensas? — išplėtė akis senoji Petro

nienė. — Tai jau karštinė!
Emilija mėgino raminti:
— Nežinau, karštinė ar ne. Ir tų pinigų nelabai yra. Dabar šauk, vežk felčerį...
— Karštinė, karštinė, aš žinau! — keistai giliu balsu pasakė senelė.
Padėjo šaukštą, nebevalgė. IJar paglostė Juzytę ir 

sunkiai kėlėsi nuo stalo. Pasakė:
— Tai dabar ir aš apsirgsiu.
— Nustok! — subarė ją Petronis. — Sveika ligą

įsikalbėsi!

, — Mama, nebijokit. Aš, va, apžiūriu Klemensą,
prausiu ir valgydinu, o sveika ir tiek. Daug yra kie
mų, kur vienas persirgo, o kiti — sveiki kaip ridikai.

— Nekalbėk, marčiut, ne, ne! Aš jau žinau, kad 
liga manęs tyko.

Ir tikrai. Kitą dieną Petronienė jau gulėjo lovoj 
su skaudančia galva ir keistais žiburiukais akyse. Tą 
pačią naktį ji degte degė karščiu. Trims dienoms pra
ėjus, dar nė raudonų dėmių daugeliui ant jos kūno ne
pasirodžius, senelė klejojo, blaškėsi, paskui staiga nu
rimo, nutilo, akis aukštyn pakėlė ir užgeso. Net kiek 
prasižiojusi, tarytum pati nustebus, kad liga ne tik 
ją suėmė, o ir visiškai iš gyvenimo išsinešė.

Senis Petronis pasikinkė ir atsivežė namo sū
nų. Pirmieji Pilypo žodžiai buvo:

— Emilija, ar tau mirdama pasakė?
— Ką pasakė!

• — Ogi, žinai... — jis prisilenkė prie žmonos au
sies. — Apie auksą.

— Nieko nesakė. Klejojo visą laiką.
— Tai ir neklausei? — piktai metė Pilypas. Jo 

balsas iš karto pastorėjo, veidas pavirto niūriu.
— Kaip aš klausiu? Taip ji, vargšė, bijojo mirti! 

Negi dar aš jai užuominas apie turtą darysiu? Kunigą 
pasiūliau, tai tik baisias akis pastatė, paskui ėmė rau
doti. Nutilau. Maniau, gal pasitaisys. Klemensas, štai, 
jau keliasi. Silpnas dar, bet jau perdegė, ligą įveikė.

Pilypas atrodė jos visiškai negirdėjęs. Traukė 
nosį, vaikštinėjo, raukas gniaužė ir barėsi:

— Avigalvė! Nieko tu nenutuoki! Niekas tau ne
rūpi ! Tik aš vis uždirbti turiu, aš visą naštą tempti 
privalau. Gal būtų pasakius, kur padėjo... Dabar mums 
taip reikalinga... O tai iš bobų nieko gero! Tylėk! Pati 
kalta, ne kas kitas...

Bus daugiau



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, 1960 m. liepos 29

PAKŠTO LIKERIO PARDUOTUVĖJ 
California Ava. ir 38-tos gatvės kampas

Telefonas - VIRGINIA 7-8252

VAKARŲ EUROPA ŽENGIA į 
EKONOMINĘ GEROVĘ

EDV. BULAITIS

Ne J. A. Valstybės ar Sov. 
Sąjunga yra tos ša'ys, kuriose 
šiuo metu labiausiai kyla ekono
minis bei industrinis augimas, 
be Vakarų Europa. Apie tai ži
nių padavė “U. S. News &j 
World Report” žurnalas, savo 
teigimui paremti panaudojęs i 
gerai išstudijuotus duomenis.

Dar niekada moderniuose lai
kuose nėra buvę tokio augimo, 
koks dabar pastebimas Euro
poje. Toks augimas yra priva
čios prekybos bei pramonės iš
dava, vis labiau atsipalaiduojant 
socialistinės sistemos. Privatus 
taupymas ir investavimas yra 
skatinami, valiutos infliacija su 
stabdyta, prekybinės kliūtys 
tarp tautų sumažintos didesnės 
kompeticijos vardan.

Vakarų Europa šiuo metu 
vaidina didelę rolę, nes jai pri
klauso daugiau negu 250 mili
jonų gyventojų ir ji tuo atžvil
giu yra didesnė už Sov. Sąjun
gą ir J. A. Valstybes. Jeigu tik 
paimsime kontinentines Bendro
sios Rinkos (Common Market) 
valstybes: Prancūziją, V. Vo- i 
kietiją, Italiją, Olandiją, Belgi
ją ir Liuksemburgą, vistiek gau 
sime 170 mil. gyventojų turin- Į 
tj žemės plotą.

Ekonominį augimą lyginant, 
reikia pažvelgti į statistinius 
duomenis, kuriuos pateikia ats
kiros valstybės. Čia kiek tenka 
suabejoti Sov. Sąjungos priduo
tais skaičiais, tačiau, nors ir jais 
remiantis, Vakarų Europos eko
nominis augimas yra didesnis 
negu Rusijos.

Pavyzdžiu galime paimti pra
moninę produkciją — fabrikų 
ir kasyklų gaminius. Vakarų 
Europa, įskaitant ir Didž. Bri
taniją, savo pramonine gamy-

URMO KAINOS
Rankiniai laikrodėliai po .. $4.00 
7 akmenėlių laikrodėliai po $5.00 
17 akmenėlių Benrua, 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, vertes
$250.00, už .................... $125.00

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

Kliperiai plaukams kirpti po $4.50 
Deimantiniai rėžtukai stiklui

plauti po ................ ............ $3.75
Auksinės rašomos plunksnos. 
Rašomos mašinėlės nuo . . $29.50 
Gintam išdirbiniai. Moteriški 

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

BUDRIK
JEVVELRY

3241 S. Halsted Street 
CAlutnet 5-7237

Sekmadieniais uždaryta 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

atdara Iki 9 vai. vakaro

Radio programos iš stoties WHFC 
1450 kil. sekmadieniais nuo 2:15 

iki 3 vai. po pietų

Kronen Spezial Pilsener
isae

Geriausio iš Vokietijos importuoto alaus, *
dėžė 24 buteliai tik............................$6.95

REIKALAUKITE VISUR!!

■raK

bą paskutiniu metu laikotarpy
je pakėlė 12,6 procentais. Sov. 
Sąjungoje tas paaugimas siekė 
11%, o J. A. Valstybėse — 7,8%.

Dar aiškiau šį augimą gali
ma pamatyti dėmesin paėmus 
visuminį visuomeninį produktą 
(gross national produet) - pa
gamintos prekės + darbas, iš
reikštą gamybos padidėjimu vie 
n am žmogui. Čia rasime, kad 
Vakarų Europa praėjusiais me
tais šioje srityje paaugo 5,1%; 
J. A. Valstybės, išsikrapščiusiog 
iš 1957—58 metų atoslūgio — 
4,9% ; Rusija — 4,1%.

Šiemet J. A. Valstybių bend
rųjų gaminių produkcija yra 
sumažėjusi, tuo tarpu kai Va
karų Europoje žymiai pakilusi. 
Pramoninę gamybą iki šio lai
ko dar kiek trukdo ribota dar
bo jėga, bet modernizuojant že
mės ūkio įrengimus bei didinant 
žemdirbystės našumo laipsnį, 
milijonai žmonių galės pereiti 
į prekybos ir pramonės sritis. 
Yra apskaičiuojama, kad beveik 
pusė iš 18 milijonų, dabar dir
bančių Bendrosios Rinkos vals
tybių žemės ūkyje, ateinančių 
25 metų laikotarpyje įsijungs į 
tų kraštų prekybos bei pramo
nės augimo didinimą.

Ekonominei Vakarų Europos 
gerovei daug įtakos turėjo ir 
pats Bendrosios Rinkos įsteigi
mas. Dabar masinė produkci
ja yra nukreipiama ne į kelių 
ar keliolikos milijonų atskirų 
valstybių gyventojų tarpą, bet į 
170 milijonų rinką. Prekybos 
suvaržymai leidžia pasikeitimą 
prekėmis atlikti be didesnių kliu 
čių. Taip pat čia teigiamą žodį 
taria ir vieno krašto bedarbių 
panaudojimas kitos valstybės 
gamyboje. Pavyzdžiui, dabar 
Vokietija jau naudojasi darbo 
jėgos pertekliumi iš pietinės 
Europos (Italijos ir kt.).

Nebrangi darbo jėga Euro
pos prekių gamintojus įgalina 
parduoti savo prekes pigiau ne
gu J. A. Valstybių produktus. 
Tokiu būdu eksportas paskuti
niu metu pastebimai padidėjo. 
Prancūzija šių metų pirmame 
ketvirtyje eksportą yra padidi
nusi 49%, jį lyginant su tokiu 
pat praėjusių metų laikotarpiu. 
V. Vokietija šioje srityje paau
go 23%, Didž. Britanija — 16% ir t. t.

Europos valstybių eksportas 
nuo 1950 iki 1959 m. paaugo dau 
giau negu dvigubai: iš 20 bilijo
nų dol. į 44 bilijonus. Europos 
dalis pasauliniame eksporte per 
tą laikotarpį iš 36% padidėjo 
iki 44%. Tuo tarpu J. A. Vals
tybių rinka pasauliniame eks
porte susitraukė.

Pažymėtina, kad Vakarų Eu 
ropos ekonominė padėtis vis da 
rosi savitovesnė nuo J. A. Vals 
tybių. Jeigu anksčiau buvo sa 
koma, jog, kada Amerika čiau 
di, Europa apserga gripu, da 
bar jau tas nėra pastebima. Eu 
ropos valstybės jau yra susi 
krovusius pakankamus aukso 
ir dolerių rezervus, kad jos gali 
pernešti laikinus sutrikimus 
prekyboje su Amerika. Dabar 
Vakarų Europa yra užsitikrinus 
masinę gamybą bei rinką na
muose, kas jai padėjo pagrindą 
prekybinei ekApansijai ir kartu 
ekonominei gerovei. Nors Ame
rikos rinka Vakarų Europai dar 
yra aktuali, tačiau jau europie
čiai nesiremia eksportu Ameri
kon, o greičiau matosi atvirkš
tinė padėtis, kada amerikiečių 
prekių paklausa Europoje duo
da paramą Amerikos ekonomi-

Frank Sberman šypsosi, tačiau jo žmona ašaroja, kai teisėjas 
paskelbė,. kad jie dar turi numesti svorio, jeigu nori įdukrinti 
vienų metų mergaitę Janet. Teisėjas pareikalavo numesti dar po 
15 svarų. Vyras svėrė 333 svarus, o žmona 262 svarus. Vyras nu
metė 55 svarus, o žmona 38, tačiau teisėjui dar permažai. Vaikų 
yra didelis pareikalavimas ir todėl norint gauti vaiką susiduria
ma su įvairiomis kliūtimis. ' (UPI)

SPORTAS ti 5 pasaulio ir 8 Amerikos plau jusią kiaušinį. Pagailo paukš- 
kymo rekordai. i čių triūso ir jis paliko lizdą ra(Atkelta iš 2 pcsl.) j — Zoninėse Davis Cup var- mybėje. Bet viskas dar tuo ne- 

amerikiečių sportininkų trene-i JAV komanda įveikė Ka. sibaigė. Kai laiškanešis įmes-
ris Kaimas laikraščio bendradar; nadą _5/?' . „ . | davo laišką, tai špokai jį rū-
biams pasakojo: Yolanda Balas iš Rumuni-

'Mes labai džiaugiamės, kad; i08 jos pačios turėtą _
turime progos susitikti su Tary- P888“1'0 rekordi> Suoly)e 1 auks’
bų Sąjungos, o taip pat Lietu
vos stalo tenisininkais — netar- 
piški kontaktai mums padės ge
riau suprasti vieniems kitus. 
Stalo tenisas JAV palyginti 
jaunas. Todėl mes esame pasi
ryžę iš jūsų daug ko pasimoky
ti..?’

O apleidžiant Lietuvą jis kal
bėjo:

“Mums patiko jūsų puikusis 
Vilnius. Ypač imponuoja gau
sūs, gražūs pastatai, puikūs ža
lumynai. Susižavėjome miesto 
reginiu iš Gedimino kalno. Pati
ko mums ir Lietuvos stalo te
nisininkai... Lietuvos stalo teni
sininkai yra labai judrūs. Suži
nojau, kad treneris, pavyzdžiui, 
V. Dzindziliauskas, specialiai ug 
do vaikų fizinį pasiruošimą. 
Šiuo patyrimu stengsimės pasi
naudoti. Edv. š.

tį. Dabartinė — pagerintoji pa
sekmė 6’lVi".— Anglijos moterys lengva
atletės įveikė itales 58:45.

pe-tingai išmesdavo lauk! V.

VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

LIETUVON AR SIBIRAN 

GALITE UŽSISAKYTI

Community Vaistinėje
Paukščių pokštai 

ūkininkui
Netoli Selkirk, Ont., lietuvis 

B. A. turi gražų ūkį, kuris pri-, 
eina prie Erie ežero, kurio pa
krantėmis eina gana gražus 
plentas. Prie plento kaip pa
prastai yra pašto dėmutės; Ba
landžio mėn. gale špokai ėmė
ir SUSUkd anksti rytą lizdą paš Kazimieras Kareekas, R. Ph., vais
to dėžutėje. Jau minėtas ūki- tinęs savininkas ir C. Ugianslds, 
ninkas B. A. paskelbė špo- R. Ph., tiksliai išpildo daktaro rė
kauta karą ir kelis kartus liz- ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
dą išmetė iš dėžutės; mėgino tus iš Lietuvos.

NAMINIU REIKALU
(Atkelta Iš 3 psl.) Esminė jungtis būtų tik prin-

kr. dem. studijų klubai. Kai ku- ‘T'T /8lyku08e' kurie ir 
rioms iš jų dabar praktiškai nė- 3 ar n rI' 
ra kur reikštis, tad jos egzis- Panašiai susitvarkius, ateity 
tuoja labiau tik formaliai. Atei-1 gal pasirodytų, kad kai kurios 
tis parodys, kiek kas gyvenimui ir labiau nutolusios grupės ga-
reikalingas.

Nepriklausomybės laikais šiai 
visuomenei atstovavo trys po
litinės grupės: KD, US ir DF. 
Jos dirbo gana sutartinai, bet 
formaliai niekad nebuvo apsi
jungusios. Gal taip buvo dėl 
taktinių sumetimų, bet neturė
jimas formalaus apsijungimo 
atrodė nevisai normalu.

Religinėj ir religiniai - kultū-

SPORTO PASAULYJE

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistine)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois 

Telefonas: OLympie 2-0951

net skuduru užkimšti. Bet ir 
tai nieko negelbėjo: kiekvie
ną ankstyvą rytą vėl pašto dė
žutėje buvo naujas ir minkš
tas lizdas. Kartą ūkininkas ra-

— JAV olimpinė krepšinio! do jau patelę beturint ir padė- rinktinė, prieš išvykdama į Ro
mos olimpiadą, žais eilę drau
giškų rungtynių Amerikoje ir 
Šveicarijoj. Rugpiūčio mėn. 6 d. 
ji rungtyniaus Canton, Ohio, o 
po to žais Morgantown, W. Va.,
Cincinnati, New Yorkę, Lousa- 
nne (Šveicarijoj) įr Lucano 
(Šveicarijoje). Po olimpinių žai
dimų amerikiečiai turės 3 rung
tynes Paryžiuje — prieš Urug
vajų, Filipinus ir tarptautinę 
rinktinę.

— R. Vokietijos futbolo rink
tinė lankėsi Sofijoje, kur pra
laimėjo Bulgarijai 0:2.

— Gastone Nencini iš Italijos 
laimėjo 22 dienas užtrukusias

lėtų rasti vietą, kaip lygus su 
lygiu, tokiame apsijungime. Vie 

’ na, kam jau dabar galima būt 
pradėt sudaryti pozityvi pra
džia, tai atsižvelgimas į Mažo
sios Lietuvos lietuvius. Daugu- 

! ma jų yra labai aiškiai apsi
sprendę savo pasaulėžiūroj, ku
ri yra krikščioniška. Ar jie tu
ri blokuotis su liberalinėmis bei 
socialistinėmis grupėmis, ar lai
kytis visai išsiskiriančioj gra

finėj veikloj ši visuomenė turi pėj, ar dar kaip? Jų natūrali Tour de France dviračių lenk- 
puikiai išspręstą klausimą: čia vieta būtų ant plačių pagrindų tynęs. Tai yra ilgiausios — 
JAV turi LRK Federaciją, Lie- sudarytame Krikščionių Politi- (2,607 mylių) dviratininkų var-iriame Centre, ir tai kaip lygus 

su'lygiu. Net griežto charakte
rio ir didelių priešingumų vokie
čiai Vakarų Vokietijoj klasiškai 
šią problemą išsprendė, kai ka- 
ta’ikų ir protestantų grupės su
darė stiprią Krikščionių Uniją.

Mūsų atveju, liet. protestan
tų, kaip politinės grupės įėjimas 
į minėtą Centrą naudingai veik
tų šią visą formaciją. Kad Krik-

tuvoje turėjo Katalikų Veikimo 
Centrą, kur apsijungia visos 
ideologiškai artimos organiza
cijos, sambūriai, grupės. Visos 
veikia autonomiškai, kiek kas 
turi iniciatyvos, kiek kas pajė
gia pritraukti narių: kiekviena 
išreiškia savo individualumą ir 
charakterį. Praktiška nauda iš 
to labai didelė. Be bendros idė
jos, jau pats apsijungimo fak
tas, kad ir visai skirtingo cha-1 ^ion]ų"iįm'okratų'‘Partija bu- 
rakterio susibūrimus suartina, , yQ pavadinta taip. o ne, saky- 
vieni kitus paremia, ir silpnės- gim Katalikų Partija, reikia 

manyti, kad tuomi norėta duotinieji jaučiasi stipresni, nes pa
sinaudoja bendrai sudaromu po
tencialu. Nekyla jokių tarpusa
viu konfliktų, o jei iškiltų, bū
tų ramiai išsprendžiami, kaip 
vidaus reikalas. Susidaro gra
žus ir darnuns buketas.

Ieškant vienybės

platesnė apimtis. Bet praktiš
kai šios grupės nariai buvo 
išimtinai katalikai, tai ir veikla, 
gal nejučiomis, kartais įgauda
vo siauresnę formą. Ji ilgesnė
je distancijoje nebuvo labai nau 
dingą nei Bažnyčiai, ir daugelis 
šios visuomenės narių nesijau-

Tai geraa pavyzdys Šio, vi-'« d51‘°. entuziastiSkai. Net ir 
suomenės politiniams susigru- dabartmis frontininkų sąjud,s, 
pavimama. Sakysim, sudaromas man rodo8- tam 1 a f ar
KrikSčioniikos Lietuvių Visuo- tik ”8b"8 k8,P reakC1Ja tok‘em.8krikšč. dem. veiklos politinė]menės Politinis Centras. Arba 
pavadinkim kitaip, tai nesvar
bu. Austrijos krikšč. demokra
tai vadinasi Liaudies Partija. 
Visi, kas gyvas, kokia tik grupė 
iš šios visuomenės žmonių susi
darytų, jei tik pajėgtų egzistuo
ti. prašom! Ir tai kaip lygus su 
lygiu. O veiklos ir įtakos kiek
vienas susibūrimas ar grupė ga
lėtų parodyti bei išvystyti, kiek 
kas pajėgtų. Būtų kone tas pats

plotmėj pasitaikiusiems susiau
rėjimams. Kadangi tai jau pra
eitis, tai dabartinės sąlygos yra 
tinkamos tokiems dalykams iš
lyginti. Sudarykime platesnę 
bazę, kad daugiau joje galėtu
me sutilpti. įeidami į aukščiau 
paminėtą apsijungimą, niekas 
nieko nerizikuotų, o mes visi 
iš karto pasijustume galingesni.

Vasaros laikotarpis, susitin- 
kaip ir dabar, sakysim, KD ir kant paežerėse, tinkamas šiems 
LF veikimas, bet tada jie nebū- klausimams apsvarstyti ir ilgai 
tų vieni kitiems konkurentai, j nedelsiant imtis iniciatyvos tą 
darbas vyktų ne rivaliacijos ar įgyvendinti. Tokios iniciatyvos 
priešginybių formoje, bet vieni galėtų imtis keli žymesni veikė- 
kitus paremtų, pastiprintų. Dok. jai, ar nuošaliau stovinčių gra- 
trininiai dalykai, sakysim, ar la- pių atstovai, pav. Ūkininkų 
biau pabrėžti pasaulėžiūrą poli- S-gos vadovybė, arba net eiti 
tikoj, ar mažiau, šiandien neak- prie šiandieninių tarpusaviu 
tualūs. O ateitis pati parodys, “priešų’’ tiesioginių pasitarimų, 
ko mums reikia. Tokio apsijun- j -------- -----------
gimo laukas būtų erdvus viso- P|«jSnbhn “branda** kiemą įvairumams ir formoms.' I Hlllllklll IirdlI^Ų

<7

žybos pasaulyje.
— JAV plaukymo pirmenybė

se Indianapolyje buvo pagerin-
illiilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

STELLA IR JOSEPH 
GRUZDAICIAI IR JŲ SCNUS 

STANLEY
ATIDARĖ TAVERNA

59th St. Ir Wolcott Avė. kertėje 
Brangūs lietuviai, prašome 

mus aplankyti!
Turime geros degtinės, alučio ir 

kitokių gėrimų.
Galėsite pašokti ir linksmai 

praleisti laiką 
PR 8-9484

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

PRISTATOM 
Viliokių RAšių 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUNĮ BE R CO.

STASYS IJTWINAA, Prea
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctorj 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristat) 

mą Teikiame Nemokamai
— ★ —

RaMIn* atidarė kasdien nuo I ra. 
ryto Iki » vai. vakaro Ir ksMadle 

mate Iki I vai. o. p

TAUPYKIT TEN, KUR MOKAMAS AUKA DIVIDENDAS

i°7t 1. I

4011 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL 
Pbose: LA 1-4719

Kiekviena sąskaita Iki >10,000 yra apdrausta 
Federalinės valdžios Draudimo Įstaigoje.

AUGUST SALIHKAS, I’re/.klentas

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

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

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

[ ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas FRontier 6-1882

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00

Paskolos ant namų nuo vieno lai dvidešimties metų — 
lengvais mėnesiniais atmnkėjimais.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 8-8248
▼ALANDO8: Kasdien nuo 9 Iki 4 80; Ketvirtadieniais 9 tkt > r. rak. 

Treėladtontats uždaryta.
J?

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI
Pasinaudokite sekančiais mflsų patarnavi
mais: Nariams veltui iškeičiame čekius. Duo
dame Money Orderius — čekius šeimos M- 
loms apmokėti. Apdraudžiame taupymo sky
rius. Kalėdų ir vaka<-ijų skyriai. Aukšti di
videndai. Jaununliums kolegijos honų sky
rius. Nemokamas parkintmas. Saugios vaultų 
dėžutės. Depozitavlmas naktį.- Orgunlzaci 
joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
.kitų naudingų patarnavimų.

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

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 Jki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadieni nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų.
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SURADO DARBO 364 NAUJAKURIAMS

"Dypukų tėvą" Vyčių senjorą Antaną Kunigiškį išlydint

Sėdome į Petro mašiną ir nu- veikti lietuvių tarpe, — tariau 
drožėme į A. Ęunigiškio butą. Antanui.
Jj radome besėdintį salione ir Esu paprastas šapos darbinin 
skaitaintj Draugą. kas, savamokslis. Nieko ypatin-

— Labas vakaras ponas An- &° nenuveikiau. Taigi nieko įdo- 
tanai. Kadangi ryt vakare iš- maus pasakyti negalėsiu. Mano

STOKITE Į SiPORTININfiŲ PINIGŲ PASKIRSTYMAS) vyksti iš Clevelando į Kalifor- t€ve,iai g5^eno MeteHų Parapi-
E1LES Lithuanian American War niją, tai šiandieną noriu atsis-1 J°Je’ Seirijų valsčiuje. Sakė,

. • 4. c Activity Committee baigė veik- veikinti. Būk pažįstamas su ma. kad gimiau> taip ir dokumentai Clevelando Uetuvių Sporto I ~ „„ draugu Uonglnu, _ tart Pet ~*>. 1«M ">• “ >3 VKlubas ŽAIBAS skelbia naujų ’ . \™iras ~ pakrikštytas Antano vardu. Me-
narių verbavimo vajų YPatin- 'jure.o lira,'imi 50 - IS matymo mes jau pažjs- teli« ™apijo. k'ebonu buvogai yra kviečiami į klubo eiles { ‘ P I P -1 į tami. Tai ALTo Clevelando sk. kun- Kosčiukas. Man sukakus
įsijungti jauni berniukai ir mer 0 ' B. B. vicepirmininkas, clevelandie- metų amžiaus, jis mane pa-
gaitės. vii da KTAD.Aiuo jau gerai pažįstamas, — kalbino padirbėti lietuvių švieti-tarė A. Kunigiškis. I mui- 0 kunigas parapijoje taiJauniai ir mergaitės yra su
skirstyti pagal amžių į 3 kla-

RADIJO KLUBO NARIAMS 
PRANEŠIMAS

Sekmadienį, liepos 31 d. tuo- — Ponas Antanai, ar negaila buvo viskas. Tik sakau jam, 
palikti Clevelandą? Kiek žinau kaiP S5 galėsiu lietuvius šviestisės: A. klasei priklauso girnų- jau po pamaldų, Čiurlionio an- su Clevelando lietuvių visuome- Pats būdamas neapsišvietęs. 0 

"“ų! 1OA9-AA no R uiQOOi _ samulio namuose šaukiamas la ne esi suaugęs laikotarpyje 40 kunigas Kosčiukas atsakė "Tik 
bai svarbus Radijo Klubo na- metų. Naujoj vietoj teks kur- turėk ukvatą dirbti ir mokėk

šieji 1942-44 m., B klasei — 
1945-47 m. ir C klasei — 1948t tm. ir jaunesni. rių ir rėmėjų susirinkimas ap- tis iš naujo ir susirasti draugų?

Vasaros sesijoje sportinis pa tarti ’r išspręsti tolimesnį Tė- J8’rP>au J*" aš. 
ruošimas daugiausia bazuojasi vynės Gars4 radij° Programos | Gal nebedaug beliko gy
lengvąja atletika ir plaukymu. 
Norintiems yra galimybė lavin 
tis lauko tenise.

Žiemos sezone (nuo spalio 
mėn.) programoje bus tinkli
nis, krepšinis, stalo tenisas,
gimnastika.*Pradedantieji, pirmoje eilėje 
supažindinami su elementari
niu sportiniu paruošimu. Vė
liau, pagal pasirinkimą ir suge 
bėjimus, grupuojami į paskiras 
sporto šakas.

Iš Clevelando miesto savi
valdybės ir švietimo įstaigų yra 
galimybė visai prieinama kai
na gauti puikias sąlygas spor
tiniam lavinimuisi.

išlaikyti paslaptį bei nenusigąs
ti, jei tektų patekti ir į polici
jos, tada vadino žandarmeri
jos, rankas. Ištikus tokiam įvy-likimą. j vent* ’ Clevelande išgyvenau 44rbouL-ąs < ji metus. Noras yra pagyventi ir I kiui» mokėk orientuotis, o mesDabartinis programos vede-iT, ... y pagyvenu ir iH 6 Kalifornijoje. Kaip matote šį 3au desim pastangas ištrauktijas J. Stempužis paprašė atlei-j namą jau pardaviau ir esu pa-sti jį iš pareigų, ir valdyba at-, sirf iSvykti Kaj buvau 

sidurė sunkumuose, nerasda- „esma. buvau reikalin_
ma žmonių norinčių rūpintis gas ir visur pritikau. Dabar te-

LSK žaibas yra eilė metų 
pirmaujantis lietuvių sporto 
klubas JAV-se ir Kanadoje.

programa ir sutelkti pinigų 
programai išlaikyti. Narių su
sirinkimas kaip tik ir turės pa
daryti šiuo reikalu kokį nors 
sprendimą. Valdyba iI

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITES MINĖJIMAS

Clevelande buvo sudarytas 
Pavergtųjų Tautų koordinacinis 
komitetas, kuris ir pravedė tą' 
minėjimą. Liepos 22 d. Cleve
lando Šv. Jono katedroje įvyko 
iškilmingos pamaldos, kurias 
laikė vysk. Kroli. Tenka apgai- 

nebuvo'

gul mūsų varytą darbą jau tę
sia jaunesni. Jų yra šventa pa
reiga dirbti ir garbės neieškoti, 
— pabrėžė Antanas.

— Ponas Antanai, ar negalė
tumei suteikti šiek tiek žinių iš

iš tos bėdos.’
Ir taip nuo 12 metų amžiaus 

įsitraukiau į lietuviškos veiklos 
darbą, jei taip galima pasaky
ti. Važiavome į Prūsus su ark
liais, į vežimą įsidėję žuvų par
duoti. Ten nusipirkdavome lie
tuviškų knygų ir gabendavome 
į Lietuvą, tada rusų caro oku
puotą. Suėjome į pažintį su pa

savo jaunystės, ir kaip patekote sienio žandarais, jiems buvo 
į Ameriką bei į Clevelandą, kur duodamas kyšis, kad nematytų

buvo susitarta. Jei kartais at 
vykdavo inspektoriai tikrinti 
sargybų ar sienos, tai jie duo
davo ženklą, kad laukti iki pra
eis tikrinimas. Tilžėje buvo lei
džiamas laikraštis žvaigždė. Ir 
jį gabendavome ir čia jį išpla
tindavome lietuviams, į įvairias 
vietas išnešiodavo jau kiti. Su- 
’aukęs 18 metų, sumaniau va
žiuoti už jūrų marių laimės pa
ieškoti. Savo darbą, lietuviškų 
knygų gabenimą, perdaviau jau 
dviem berniukam tęsti.

1912 m. lapkričio mėn. 12 d. 
k’rtu su t oš pačios vietos ber
nioku — Jonu Bartuliu, laimin
gai pasiekėme Ameriką ir apsis 
tojome Pennsylvanijoje. Gavo-! 
me darbą prie anglių kasyklų ir 1 
kasėme anglis 4 metus. Užsi
dirbome šiek tiek ir anglis kasti New Yorke 
nusibodo. Abu nutarėme važiuo
ti į Clevelandą. kur girdėjome, 
kad yra susispietę daugiau lie
tuvių. Ir taip 1916 m. aš su J.
Bartuliu atsidanginome į Cleve
landą. Gavom.e darbą The Cle- 
veland Twist Drill Co. Bet 1917 
m. mane pašaukė į Amerikos 
ka-iuornenę 2 metams. Atlikęs 
karinę prievolę vėl sugrįžau į tą 
pačią šapą ir išdirbau iki 1959 
m. birželio 30 d., kada pats iš
ėjau į pensiją. Tariau, kad už
tektinai padirbėjau ir reikia len 
gviau pagyventi, nes iš pensijos 
gaunamos galima gyventi. Be 
to, dar turiu šiek tiek susitau
pęs.— O kaip šeimos reikalai, — 
atleiskite gal už nekuklų klau
simą, atsiprašydamas tariau.

— 1924 m. vedžiau žemaitukę

Kongo min. pirm. Lumumba 
susitiko savo buvusį

gyventi kartu su sūnų Edvardu. 
Jis ten mano atidaryti gazolino
stotį.

— O kaip įsitraukėte į lietuviš 
ką veiklą, gal galite pasakyti, 
— paklausiau Antaną.

— Ot taip paprastai. Kai at
važiavome į Pennsylvaniją, ten 
daug dirbo kasyklose lietuvių. 
Daug dirbau kasyklose, tai lie
tuvių veikloje mažiau laiko ga
lėjau atiduoti. Bet kai persikė
liau į Clevelandą, tai čia veiki
mui dirva buvo daug .platesnė 
ir tuoj įsitraukiau į tą lietuviš
kos veiklos darbą. Clevelande 
radome Šv. Jurgio lietuvių pa- 
rap. bažnyčią, tada buvo 21 ir 
St. Clair gat. kampe. Pradžio
je tuoj prisirašėm prie Šv. Jur
gio liet. parap. bažnytinio cho
ro ir Vyčių draugijos. Jau vei
kė Vvtautinė pašalpinė drau
gija ir į ją įstojau. Be to, Cle
velande buvo suorganizuota Lie
tuvių Kareivių Dr-ja ir Beno

mokytoją Robert Townsley, me
todistų misionierių Konge, kur 
jis dirbo per 20 metų, vadovauda
mas mokyklai, kurioj mokėsi Lu
mumba. Dabar kongiečiai pradėjo , 
misionierius vyti, manydami, kad dūdų orkestras, į kurias irgi ; 
nepriklausomam nereikia nei mo- įtraukė ir užkinkė veikti. Bet 
kytis, nei dirbti. (UPI) kilus I Pasauliniam karui, be-

nų Edvardą, kuris baigė viduri
nę mokyklą (High School) ir 
Robertą, kuris baigė dvasinę se
minariją, yra kunigas pranciš
konas Kalifornijoje, kun. semi
narijoje. Žmona mirė 1943 m. 
ir palikau našliu. Kalifornijoje, 
Healdsburg mieste nusipirkau 
2 namus ir todėl ten persikeliu

_ veik visi Lietuvių Karių Draugi
jos nariai buvo pašaukti į ka
riuomenę. Taip toji draugija ir 
dūdų orkestras pakriko ir susi- 
likvidavo. Liko tik bažnytinis 
choras ir Vyčiai bei susivieniji
mo draugijos. Vyčių senjorų pir 
masis susirinkimas įvyko mano 
bute. Dalyvavo tik 5 nariai. Po 

(Nukelta I 7 psl.)

tokį ilgą laiką teko praleisti ir kas vežime pakrauta. Su jais Sofiją. Susilaukėme šeimos: sū-

lestauti, kad katedra 
perpildyta žmonių.

tz i , • • . v , .. Vakare Music Hali įvyko iš-Kai kuriose sporto sakose Jis kiiminKa3 minėjlnias. Su9irinko 
yra plačiai paistomas ir Cle- 700 žmonių Pagrindines
rvelando amerikiečių visuome- kalbas pasakė gener, C- R-' 
nei. Mūsų tikslas yra kuo dau- Schuyler ir kongresmanas M. 
giau lietuviško jaunimo sut- A. Feighnn. Pavergtųjų Tautų 
raukti į klulbo eiles ir kuo auk vardu kalbėjo komit. pirm. Be- 
ščiau pakelti mūsų sportinę zuglov. Kalbėtojų buvo iškelta 

mintis, kad Amerikos ir ypač 
. Jungtinės Tautos turi kelti paprašomi vergtųjų tautų išlaisvinimo klau 

simą.

SKIP’S 
Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ ALL PHONES WA 5-8202

JULY — LIEPOS 28, 29, 30 D. D.

S E L F 
SERVICE

POPULAR BRAND OF IMPORTED 8 Yr. 
Old GERMAN BRANDY Fifth

ROPHI THREE STAR COGNAC Fifth

$4.98

$4.69

klasę.

Norintieji ’ įstoti
kreiptis pas Alg. Bielskų, tel.
MU 1-3717, arba pas Elvyrą 
Vodopalienę, tel. LI 1-4612. Su
interesuoti špecifiškai plauky
mu kreipiasi pas Mirgą Mažo- Žalgirio Kautynių minėjimą į 
liauskaitę, tel. PO 1-2082. No- Clevelande surengti buvo pasiė- j 
rintieji tobulintis tenise — pas mU8i Liet- Bendruomenės ll 
Joną Dundurą, tel. HE 2-2038. aPy!- valdyba. Ji numatė kalba- mą minėjimą įvykdyti rugsėjo Į Pabrėžiama, kad pažanges- g di( tačiau valdybai pasikeitus, i 
nieji bus įtraukti į Žaibe ko- liepos 24 d. vald. pirm. F. Ei- 
mandas, savo klasėse atsto- dimtas sukvietė organizacijų j 
vauti klubą 10-se Š. Amerikos atstovų pasitarimą. Pasitarime

Žalgirio Kautynių minėjimas 
Clevelande

Lietuvių Sportinėse Žaidynėse, 
š. m. rugsėjo 3- 4 d. Chicagoj,

iškėlė mintį, kad reikia sudary
ti komisiją, kuri išdirbs iškil-

ir prieš tai įvykstančiose apy- tingesniam kalbamam minėji- 
gardinėse pirmenybėse Cleve- mu* Pr°gramą rūpintųsi mi- 
lande (lengv. atletika) ir Dėt- ngjimo >vykdymu- Vifla eilė kai-
roite (plaukymas ir 1. tenisas). b5t°jM “ke'tai minčiai pritarė ir išrinko komisiją: J. Nasvy- 

Tėvai yra prašomi paskatin- tis, M. Dunduraitė, A. Jonaitis, 
ti savo vaikus įsijungti į spor- L. Leknickas ir Pr. Razgaitis 
tininkų gretas!' LSK Žaibas bei Liet. B. I ir II apyl. pirm.
_____ ; F. Eidimtas ir Bielinis, kuriai

leidžiama kooptuoti reikalingus 
asmenis ir parengti minėjimo 
programą ir patį minėjimą įvyk 
dyti. Organizacijų atstovai pa
sižadėjo aktyviai prisidėti ir 
Žalgirio Kautynių minėjimą Cle. 
velande paminėti didingai.

L. L.

Merginos būtinai nori pamatyti 
šen. Kennedy, todėl lipa ant tvo- v ros, kuria aptverti senatoriaus 
namai, Hyamus Port, Mass. (UPI)

GKANIVSKAS
J. G. TELEVISION OO.

2512 W. 47th St.. FR 6 1998 
TV. RADIJAI, HI-FI, VR8INTUVA1ParriartmiM-tatfljrinaM. Kelt. uiduryta
?3a rJ iT3J rt-usaBe

Duoną ir ivulrls* skoningas 
bulkutes keps

BRUNO’S KEPYKLA
8839-41 S. Lftuanlra Avenue
Pristatome | vlnaa krautuves Ir 
restoranus, taip pat Iftslunčla- 
me | visus artimuosius miestus 

Tel. CLIffside 4-6876

Jus esate kviečiami į...

71 -ma ir Hamlin gat.

Penktad., liep. 22 iki antrad., rugp. 2
Pelnas — Universo Karalienės Parapijos naudai.

KIEKVIENĄ VAKARĄ KAS NORS SENSACINGO.
PRAMOGOS JAUNIEMS IR SENIEMS. CIRKO TRIUKAI IR ĮDOMYBES.

KARUSELES — PONY-JOJIMAS — ŠOKIAI — SCENOS ĮŽYMYBES

LIEPOS 29 IKI 30 DIENOS

• MR. SENSATION

— Trapezų artistas

LIEPOS 29 IKI RUGPI06IO I DIENOS

• LA MOT H E S
Sensacingas šuolis iŠ 40 pėdų Į 

2 pėdų gilio vandenį.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98 

GRAIN ALCOHOL 190 Proof V.S.P. Fifth $4.89

ROCCO IMPORTED ITALIAN VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth $“|-49

IMPORTED POLISH WINE GOOSE BERRY, 
BLACKBERRY, APPLE, STRAWBERRY,
RED CURRANT, CHERRY Fifth $-|.89

POPULAR BRAND OF ASSORTED 
LIQUEURS

ROYAL SCOT IMPORTED SCOTCH 
HHISKEY

Fifth

Fifth

$2.98

$3-49

POPULAR BRAND of 80 proof VODKA Fifth $3.29

POPUI^AR BRAND OF 90 PROOF
GIN Full Quart $3.33

LĖLIŲ VEŽIMĖLIŲ PARADO 

VARŽYBOS 
ĮVYKSTA KAS VAKARAS.

DALYVAUJA ED PRICE 

SU SAVO ORKESTRU.

Malonus laikas užtikrintas visiems 

— jauniems ir seniems!

PROGA LAIMĖTI VIENĄ IŠ 10 AUTOMOBILIU!!

1909 INSUBED 1960

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — £75,000,000.00 

Atsargos Fondos #6,500,000.00

JuMin Mackieuich, Chairman of the Board 
Justin Mackiewich Jr., President

FREE PARKING

STAMIAIIh FEIOAL SAVINGS
M

AND LOAN ASSOClAtlON 
£ OF CHICAGO •

JiĮUCĖ 4192 ARCHER AVI. CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginin 7-1141

VALANDOS: Kasdien, įskaitant iešt. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.
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O DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pęnktadienis,
—i m*? i~

1960 m. liepos 29

Kopiunisti^ nepa
tenkinsi.. .

(Atkelta iš 1 psl.)
— Mes turime aliarmuoti, kol 

komunizmas dar visko nesunai
kinę. Komunistų nepatenkinsi 
jokiomis nuolaidomis, nes jie

vės spindulys gali nušvisti tik 
respublikonų dėka, o taip pat i 
tik jų vadovaujama Amerika 
galės atsispirti prieš komuniz
mą.

Šis susirinkimas buvo filmuo
jamas televizijos stočių, foto- j 
grafuojamas daugelio laikraščių

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS RUILDING Si RFMODEL1NG

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

kalba ne ta kalba kaip mes. Pa- spaudos agentūrų fotografų, re-
liaubos mums reiškia karo pa
baigą, — jiems — karo laimėji
mą. Komunistų veiklos pagrin
de. panašiai kaip futbolo žaidi-

korduojamas įvairių radijo sto
čių, jų tarpe ir “Radio Fre Eu- • 
rope”. Salėje matėsi kelios de
šimtys lietuvių, jų tarpe buvo

me, vyrauja jėga ir apgavystės 5 lietuvaitės su tautiniais rū- 
(triukai), — kalbėjo kongr. bais. - Edv. bulaitis
Judd. I

Kalbėtojas priminė, kad pa
sitarimai su sovietais atėmė 
amerikiečiams daug laiko, ka
dangi daugelis iš šių buvo užsi
miršę Lenino posakį: "Kada 
ateis diena pakarti kapitalistus, 
jie patys paduos mums virvę”.
Jis pasisakė prieš dabartinėmis 
aplinkybėmis vykstantį "kultu-: 
rinį" bendradarbiavimą su so
vietais ir pasikeitimą įvairiomis! 
delegacijomis. "Mes siunčname

RESPUBLIKONŲ GERAS 
APETITAS

Tūkstančiai žmonių, dalyvau
ją respublikonų konvencijoje, 
iki ketvirtadienio ryto Stock 
Yard Inn valgykloje jau buvo 
suvalgę 160,000 svarų mėsos. 

VENGRAI PAS NIXONĄ
Chicagoje Nixoną aplankė 

vengrų delegacija. Vengrai pa
pasakojo, kad JAV-se jau yra

dainininkų grupę, o jie atsiun
čia šnipų, mes siunčname inži
nierius, jie — šnipus... Ar jūs ; įsikūrusių 50,000 vengrų kovo- 
žinote atsitikimą, jog mėgėjai Į tojų dėl laisvės, kad jie yra ryž- 
laiznėtų prieš profesionalus? tingi pastangose prieš komuni

stus. Padėkojo Nixonui už pa
rodytą prielankumą, iš savo

klausė paskaitininkas
Pabusk Amerika!

— Pabusk, Amerika, nemie
goki, iki kol bus pervėlu! Mes 
turime karinę galybę, bet mums 
reikia moralinės jėgos, šiandien 
yra nemaža žmonių, kurie ge
riau sutinka mirti, negu gyven
ti priespaudoje. Mūsų šių dienų 
tikslas yra tas, kad žmonės 
laisvai galėtų alsuoti visame pa
saulyje.

Kongresmanas Judd, baigda
mas savo kalbą, pažymėjo, kad 
gali užtrukti nemaža laiko, nes 
komunizmas savo veikla yra 
pergiliai įleidęs šaknis. Ir laimė
jimo atėjimas, jo nuomone, pri
klausys nuo to, kaip greitai 
amerikiečiai supras padėties | 
rimtumą ir kibs į darbą.

Šen. Mortono kalba
Trumpesnę kalbą pasakė res

publikonų partijos komiteto pir-1 Sis žodynas yra vertingas tuo,mininkas senatorius Thruston JIS turi labai tikslius lietuvių 
... ,•••;. »• i kalbos atitikmenis angliškiems žo-Morton, kurio inucatyva šis su- džiams Jj8 nieko ne Jklaidin„ ne. 
sirinkimas buvo sukviestas. Jis tiksliomis prasmėmis.

pusės pareikšdami, kad Nixo- 
nas, vengrų nuomone, yra la
biausiai kvalifikuotas ameri
kietis kovai su laisvės priešais 
komunistais

— Amerikiečiai šiais metais 
užsienyje važinėdami praleis 
2,600,000,000 dol. Iš viso ma
noma keliaus puseptinto mili
jono amerikiečių. Tai 10% dau 
giau negu 1959 m.
uiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiim

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

Viliaus Pėteralčio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME

20 DY N E

nupasakojo apie Genevos kon
ferenciją, kurioje teko pačiam

MARQUETTE P ARK.
Mūr. 2 po 6 k. tabal geras 128.*00. 
Mūr. 4 apt, 1800 pajam. mėn. ir 
b u Uui auv. 881,600.
Mūr. 12 apt. 818,000 met. [nešti 
816,000. Sav. duos paskolas IA 

BRIGHTON PAKK.
Mūr. 2 po 6 k. Gazo ftlld. Lotas 
87 fe- P. Gar. 820,600.
Mūr. 2 po 6 k. Centr. ftlld. Gar. 
Pl<lai.
Med. 2 butų puikiam stovy. 816.*00. 

Prieš plrkilaiul tutinus būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

ARTI 63rd & SACRAMENTO
4 kamb. mūr. rezidencija, ge

ram stovy. 2 mieg. k., gazu apšild. 
ir keramikos plytelių vonia. Arti 
bažnyčių, mokyklų ir Marąuette 
Parko. Mažiau $14,000. PR 8-5586 
arba CE 6-3223. I

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

Brighton Parke skubiam parda
vimui mūrinis 2-jų butų po 4 Vfe 
kamb. namas. Naujas 2-jų maš. 
garažas. Alumin. langai ir virtu
vėje plytelės. Namas labai geram 
stovy. Skambinti. Sav. VIrginia 
7-6081.

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

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 2 iki 5 vai. 6 kamb. namas. 
Gazu, karštu oru apšild. Garažas. 
7143 S. Claremont, $17,000.

RA 3-1866

BRIGHTON PARKE; Med. 2 po 
4 k., centr. ftldymaa. sąrašus, 86,601).

.Mūr. 2 po 5 k. (po 3 mg.), 37 
p. aki., ftlld. gazo pėdais, arti mo
kyki. Ir bažnyčios. 820.000.

Visai naujas mūr. bimgl. 6*4 
k., ftlld. k. vandeniu — gazu, mažas 
jmokėjimas.

Med. 2 po S k. (3 mieg.), šūd. 
gazo pečiais. $11.600.

GAGE PARKE: Mūr. bung. 6 k. 
ir 1 k. pastogčj, 30 p. aki., garažas, 
ftlld. karfttu vand. $17,600.

MAKųi'KTTE PARKE: Mūr. 4 
butai po 4 kb. centr. Šildymas, 37 
p. skl.. tnūro garažas, paj. $420 Į 
mėn., $44,000.

Mūr. 2 po 6 k., centr. Aidi., mūr. 
garaž. $28,900.

KITUR: Me»1. 6 butnl po 6 k., 
ftlld. guzo pečiais. $320 paj. J mėn. 
$17.000.

Mūr. 4 butai: 2 po S k. Ir 2 po 4 
k. Ir kraut., paj. 230 mėn. $16,250.

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaitytiasmeniškai dalyvauti ir tokiu modernias lietuviškas knygas, šia-būdu iš arti pažinti komunistų me žodyne ras labai tikslią lietu-

vadus. Senatorius iškėlė, kad žod^ Prasm* angliukai, kas
darbą padarys įmanomu.komunistais negalima pasitikė

ti, nes jie vadovaujasi apgaule.
Baigdamas, šen. Mortonas už
tikrino, kad respublikonai į vy
riausias krašto pozicijas nomi
nuos tokius žmones, kurie nie
kada nesilankstys Chruščevui 
ar kuriam nors kitam despotui.

Taip pat kalbėtojų tarpe bu
vo kongresmanai Ed. Dervinski 
iš Chicagos ir Alvin Bentley iš 
Michigano. Pirmasis iš jų pa
darė įžangines pastabas ir nu
pasakojo, kokį didelį įnašą į 
Amerikos gyvenimą yra įnešę 
ateiviai iš kitų kraštų. Jis taip 
pat išvardijo konvencijos gar
bės sekretorius, parinktus iš 12 
tautybių tarpo. Iš lietuvių pu
sės publikai buvo pristatytas 
Eug. Bartkus.Kongr. Bentley priminė ant
radienio vakare pasakytą prez.
Eisenhowerio kalbą, kurioje jis 
pasiūlė Chrušėevui, kad šis įro
dytų savo gerą valią ir leistų 
pravesti laisvus rinkimus pa
vergtose valstybėse. Jis taip pat 
priminė ir Chruščevo posakį, ža
dantį palaidoti amerikiečius.
Kalbėtojas čia užakcentavo, jog 
amerikiečiai turi atsakyti — 
ne jūs, o mes jus palaidosime 
ir kad ne mūsų anūkai gyvens 
komunizme, bet jūsų — kapita
lizme arba bent — laisvoje Ru
sijoje. Kongr. Bentley iš savo 
pusės prižadėjo tęsti kovą prieš 
komunizmo išsiplėtimą.

Paskutinis žodis susirinkime 
priklausė ne politikui, bet atvy
kėliui iš Europos — George 
Mardiken. Sis prieš 38 metus 
išvydęs "gražiausią moterį pa
saulyje — Laisvės statulą”, čia 
parašęs knygą "Song of Ameri
ca”, kvietė susijungti visas tau
tines grupes, nes tik vienybėje
yra galybė. Jo nuomone, paverg m, uiteott
tanioms Euronos tautoms lais- Oreit«-ąhhin(’r'hrisfatjUbui'1*pridekite tosioms Cturopos lauioms iai» d<r 10c perBluntimul _ flr,t clam

Lithuanian-English
Dictionary

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

Užsakymus su pinigais siųskite:

•‘DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii

Trim With Crochet!

Mezginiai papurtšlniul haltlnlų.
No. IM. — Instrukcijos mezgi

mui, 4 skirtingiems rufttums

Siųskite 26c kartu su 
žluo adresu —

tkymu

DRAUGAS PATTERN DKPT. 
4515 Weat 6»rd HtreM

lANUOMtMAMA — TOR RENT

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ

BELL-VARPAS Reti Estete 
6455 8. Kedzle— PRospect 8-2233

Išnuom. 5 kamb. apšildomas 
butas. Suaugusiems.

TOunhall 3-4431

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

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

Išnuom. 3 kamb. butas. Centr. 
šildymas. 2458 West 45th,Place. 
LAfayette 3-0376.

Look Flower-Fresh

1326
12h-26*Ą M*

Daili suknelė be apykaklės.

-No. 1*2(1 su PHOTO-OL'IDE Ins- 
trulkcljom (anglų kalboj), popieri
nę Iškarpą galite gauti ftlų dydžių 
— Hlžes: 12 H. 14 H, 16*Ą. 1S Vį.
20 H, 22 V4, 24 K. 26*,į. Per krūti
nę 33 Iki 47. Slze 14% (dydžiui), 
per krūtinę 36, reikia 3 7/8 jardo 
3 9-oollų medžiagos.

Siųskite 35c kartu su užsakymu. 
Pažymėkite kokio dydžio.

DRAUGAS PATTKRN DKPT. 
4*4* WeM ėSrtl Htrer* 

OAttmgo N. Illinois

Greitesniam pristatymui pridėkite 
dar po 10c oi kiekviena Iftkarpų per
siuntimui •- flrst c laša

Perskaitę "Draugą”, duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus

Mūrinis pajamų bung. — 6 kamb. 
sav. ir 75 dol. nuomos. Įrengtas rū
sys, Guge p. $20,500.

.Mūrinis 3 mieg. arti mūsų ištai
gos, visai naujas. $19,900.

Mūrinis 2x5 Marąuette p. $22,000.
Mūrinis (( kamb. Gage p. $17,500.
Mūrinis 7 kamb. M. p. $15,800
Mūrinis 3x5 Urighton p. $29,500.
Mūrinis <1 metų Gugo p. $17,500.
Medinis 5 kamb. M p. $12,800.
Meilinis U kamb. M. p. Ųl 3,500.
Meilinis 2x4 k. M. p. $20,000.
Medinis (1 kamb., Gage p. $13,500.
Mūrinis 2x4. Gage p. $23,900. ..
Mūrinis 2x5, Gage p. $29,500.
Mūrinis bevelk naujus, 2x6, atski

ri ftlld. gazu. $42,800.
Medinis 1*4 aukšto (6 ir 8 vir

šuj), garažas. M. parke. $14,500.
2 meiliniai namai Ir 2 ekstra lo

tai, G. Parke, $26,000.
Mūrinis (1 kamb., arti mūsų [Stul

gos, 30 p. lotas, $17,900.
Medinis 6 kamb. ir ekstra 26 p. 

lotas, O. Parke, $18,000.
Mūrinis 7 Itamb., naujas ftlld. ga

zu, arti mūsų. $20,000.
Pajamų mūrinis 'bung. — $100, 

plūs sav. butas, $22.000.
Mūrinis 12 apartmentų labai gra

žus namas, metinių pajamų virš 
$18,000, gera vieta.

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

NORKUS & ASSOCIATES 
2405 W. Slst Street 

WAIbrook 5-50S0 
Vak PR 8-S67*

Trečiadieniais uždaryte

MARQUETTE PARKO CENTRE.
Skubiam pardavimui gražus mūr.

2x6, dideli kainb., išgražintus rūsys, 
šildymas alyva, 2 auto mūro garažas. 
Prašoma $30,300.

Pa Jum ų mūr. H kamb. Ir porčlus.
5 miegami. Naujas Šildymas alyva. 
2 auto garažas. $19,500.

7 knmb. ap.vnaujis mūr., 2 auto 
garažas. 40 pėdų sklypas. $22,600.

VImU na a jas mūr., arti lietuviškos 
mokyklos. 3 miegam, lftkeltl vamz
džiai. Sūdymas gazu.

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

Arti lietuviškos mokyklos. Gražus
6 kamb. mūrinis. Naujas gazu Sūdy
mas. Garažas. $22.200.

3 butai ir biznis. Mūr. namas. 
Šviesūs dideli butai, 2 auto garažas. 
$46,000.

Naujas, 2 po 5% mūr. po 1 *4 vo
nios kiekviename bute Atskiri Šil
dymai gazu. Rimtas oaslūlymas.

Gražus J Vį aukšto mūras. 6 Ir 
4*4 kamb. butai. 40 pėdų sklypas. 
Salia mūro garažas. $29,300.

Senutė pariluodA gerą Ir pelnin
gą namą. 14 kamb., 3 vonios. Centr. 
gazu Aūd., 2 garažai, platus sklypas, 
geležinė tvora, visi valdai — už 
$25,000,

KITUR: 5 butai Ir krautuvė. 
Pelningas mūr. namas. $16,900.

Brighton Parke. Modern. [rengtas 
3-jų butų mūr. 2 auto. mūr. gara
žas. $28,000

Pelningus restoranas. Didelės pa
talpos, Gerai [rengta vieta, 5 metų 
"lea.se", Arti Callfornla Ir Archer. 
Tik $2,300

Taverna Ir pulkus didelis hutas. 
Gražus mūro namas. Geri [rengi
mai. šalta aptvertas platus sklypas.
Tik $23.000,

Beverly Hllls. Puikus 6 kamb. mū
rinis. Platus sklypas. Guzu Sūdymas. 
Maži taksai $26,000.

*-Jų butų mūrinis. Moderniai 
[rengtas namas. 2 po 6 kamb. Ir 6 
kamb. butas Atskiri gazu Sūdymai. 
Galite siūlyti $19,800.

Žaliajam priemiesty. 6 m. namu. 
3 erdvūs mieg. Didžiulis saltonas. 
Modern. virtuvė. Sausas betsmentu. 
Platus lotu. Prafto $16,600.

K. VALGIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8584

2 aukštų medinis 4-4, gazu ši
luma, pastogė, Brighton Parke. 
Tik $15,500. »

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

11/2 aukšto pajamų mūrinis 5-2 
kambar. (2 miegam, ir vonia vir
šuj). Alyva, karštu vandeniu ši
luma ir atskiras Bklypas. 40 dol. 
pajamų iš garažo. Arti Hamlin & 
63-čios. $24,900.

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

4 butų med. Gazu šiluma. Ga
ražas. Arti 51-08 ir S. Morgan 
St. Tik $15,900.

5 kamb. (3 mieg.) mūrinis. Aly
va karštu vand. šiluma. Poilsio 
kamb. ir baras rūsyje. Garažas. 
Gage Parke. Tik $18,500.

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

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE • 

Tel. PRospect 8-2233

MARŲUETTE PARKE 6 metų 
2x4*4 mūras, 2 auto rnūr. garažas. 
Kaina $41,090.00.
MAROUPTTTE PARKE 2x5% mū
ras. autom, alyvos šiluma. Plytelių 
sienos virtuvėje Ir toalete. Garažas. 
Kaina $29,300.00.
Marąuette Parke 10 metų mūras, 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių [rengimų. Kaina
$41,500.00..

Dėl ligos turi skubiai parduoti 2 
metų 5% kamb. mūrinj bung., pir
mas geras pasiūlymas užtikrins SJ 
pirkin). Daug priedų.

5817 S. Kenneth 1% aukšto nau
jas mūras. Visi modernlftklausl [ren
gimai. Vienas butas 4% kam. neša 
$125.00 nuomos. Antras butas — 
5% kamb. 3 mieg. taukiam rimto 
pasiūlymo.

I vakarus nuo Marųuette Parko 
1 % aukftto 7 metų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik $28,000.00.

Į vakarus nuo Marquette Parko 
nepaprastai gražus Ir geras biznis. 
Metinė apyvarta virš $80,000.00 
gryno pelno virš $30,000.00, Reikia 
suaugusios Seimoe SJ btznj gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Brighton Parke. Pulki taverna su 
sale, 7 kamb. butas ir Salia 50 pjį- 
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rimtam pirkėjui labai prleinamom 
sąlygom.

MAIMJUETTE PARKE 6 butų 
mūras. Namas nefta geras pajamas, 
taukiam pasiūlymo.

MARŲUETTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras, taukiam pasiūlymo.

Gage parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — INSURANCE — 

NOTARY PUBLIC 
2501 West 6»tJh St- Chicago, III. 

Visi telefonai HEmlock 1-3500

PELNINGAI INVESTUOSITE 
PINIGUS •

nusipirkdami netoli Chicagos gra
žiuose Lemento apylinkėse, ąžuolais 
apaugus) sklypą ar dldesn) žemės 
plotą. Kai kurie IS jų yra su tvenki
niais. Teirautis —

CIjearwater 7-73K8

D e M E S I O I

Savininkas parduoda 6 kamb. 
mūr. bungalow. 50 pčdų sklypas. 
Garažas. Gazu apšild. Įrengtas 
rūsys. Už geriausią pasiūlymą, 
3225 W. 65th Str. WAlbrook 
5-6178.

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

SOUTH SUBURBAN
REAI.TY & IIITI.DKRH. INC.
GKNERAL CONTRACTORS, 

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

CHICAGO 20, ILL.

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

(Gutters & Dotmspouts)
DEDAME VARIO — ’-COPPER- 

ALLOT • METALO RINAg Ir VAND. 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS už 
tokią pat kalną, kaip Ir “galvanl- 
zed". Jų niekad nereikta dažyti Ir 
Jie Ištveria neribotą laiką.

VISOKIUS STOGUS taisome lt 
atremontuojame Garantuojami $ 
metams.

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

NAMŲ RINAR IŠVALOME Ir pa
taisome, išsmaltname lž vidaus Ir 
nudažome. Bus kaip naujos.

Mūsų firma yra didžiausia Žlo)
srity, atliekame darbą kuo geriau
siai už žemiausias kalnas visame
mieste Visas mūsų darbas garsn
tuojamas. Esame pilnai apsld raudi 
Kreiptis galima dieną ar nakt* 
sekmadieniais. Telefonai —

( Avvndsle 1-8047 arba 
ROokweU «-ė778

Mielai .luma patarnausime

Pulkus mūrinis ant plataus skly
po ž po 6 ktuub.. $ maft. garažas 
Tik $26,500.

Brighton Parke: Mūr. 3 po 5
kamb. Centr. ftlld., 2 maft. gar. Arti 
susisiek. Ir mokyk. $26,000.

Midlnlu, I butai, 6—6—6 kamb. 
Geros pajamos. $16,000.

Marąuette Parke; Mūr. 6 kamb.
(3 mieg.) bungttlow. Platus sklypas, 
erdvus kamb. $18,600.

Netoli Cblcagoa 84 K akro žemės , 
su trobėalais. $7,801) 1

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Mapl«wood Ava.
CL 4-7450; Bes. YA 7-2046

SHUKIS REALTY

STANKUS^

CONSTRUCTION C0. j)
Atlieka planavimo ir staty- . 
bos darbus, gydytojų ofisų, W 
gyvenamųjų ir prekybos pa- *' 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- . 
rime virš 300 įvairių standar- M 
tinių projektų. *'

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

9433 S. Pulasfci St.

Tel.LUdIow 5-5900
Parduoti, pirkti ar limalnyti na

mus galite Čikagoje ar Jos priemies
čiuose.

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

Kreipkitės [ mūsų ražtlną, kur 
gausite geriausią patarnavimą

IARAI ŠVIESUS
2 butai po 4 kamb. Brighton Pk. 

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

VAISIŲ EAKAIA
74 akrai, Mlchlgan, tik % mylios 

nuo ežero. 8 kamb. gyv. namas ir 4 
kamb. iftnuomavUnul. Vištidė. Visi 
moderniški vaisių farmal reikalingi 
[rengimai. Metinių pajamų apie 
$12,000, [mokėti $8,000.

GALIMA MAINYTI
Visai naujas rrtūr, Marąuette Pk., 

prie pat parko Ir mokyklos. 2x5*4.
lft AUKŠTO MPR. — $23,500
Netoli MarąueRe Pk. kolonijos: 

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

GRAŽIAI UŽLAIKOMAS
5 didelių kamb. mūr. bungalow 

geriausiam stovyj ir puikioj vietoj. 
Autom. Šildymas gazu. Labai Sva
rus rūsys, pastogė. 2 auto garažas. 
34 pėdų sklypas. $20,000.

200 AKRŲ TKIS wišCON’8INE
285 myj. nuo Čikagos 5 kamb. 

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

dirbama Kiekvieną savaltgalĮ gali
ma apžiūrėti — būsite nuvežti. Tik
$12,800.

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

mainyti.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAIbrook 8-6015

„VIKDO" Heating Go,
Įrengia naujus Ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaęes), gus ir 
alyvos “converslon burners", 
vandens “bollers”, vand» ns nu
tekėjimo rlnas (gutters) ir at
lieka visus darbus Musijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. wfeSTERN AVĖ., Chi
cago, III. VI 7-3147 — D. Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
— V. Štuopys.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
E. STAŠAITIS 8č Co.Į
= GENERAL CONTRACTORS =
S Statome gyv. namui Ir [vairius E 
Spastatus. Tam reikalui turime — 
^puikių sklypų.
S Atliekame namų pa taikymus ~ 
“bet atnaujinimus. S

Administruojame narutis ir nuo- S 
Ssavybea. Kreiptis 6-8 vai. vakaro. ~ 
| 2456 WEST 69tb STREET H
į Tel.: ĮSTAIGOS WA 5-«7S0 =

NAMŲ IN M-haO« =

aillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllb

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 turime ke
letą žemės sklypų ir priimame 
užsakymus.

MODEL HOME 
77th & WHIPPLE ST.

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

F. PETRAUSKAS CO., Builders 
PRospect 8-3792

Naujų namų rajone parduodamas 
2 butų 3 m. geltonų plytų mūro 
nuosavybė. Viskas moderniškai ir 
gražiai [rengta. Savininkas 1-mą 
rugsėjo pradeda darbą Callfomljoje 
Ir parduoda su dideliu nuostoliu už 
$24.900. RE 7-2048 arba 5S4S So. 
Kedsže Avė.

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

laskj. Rezidencija arba Išnuom., 
ekstra sklypas. Gazu apšild. Nuo sie
nos Iki s. kilimai, 2 pilnos plytelių 
vonios, plyt. virtuvė, spintelės. Arti 
2 mokyk. Sav.

REpnbllc 5-1995

MISCEIJANEOU8

HEATING SERVICES
Nemokamas apakaMUavlmaa

Gerlaudų žinomų firmų LĘNNOX. 
TIHKEN, WETL-McLatn. REPUB- 
LIC, KEWANEE pąčtai, oro vėsin
tuvai (alr condttfontng) visokių dy
džių. Instolluojąme karėto vandens, 
garo Ir žilto oro alatamas. Taip pat 
pakeičiame tisas J gazą arba alyvą 
labartlnluoae JOaų namuose ir [ sta
tomu* naujas.

Visu rūšių MMVdoa darbai. 
DARBAS GARANTUOTASAaakito 24 vai.

Tel. CLearurater 7-6675

t

Perskaitę "Draugą”, duo
kite ii kitiems pasiskaityti

KAZYS ČESNAUSKAS
6801 So. Talmao Avė. 

CHICAGO 29. ILL
HE 6-2819 Ir GI 8-4888

• Generalinis kontratorlus 
naujų namų statybai, [vai
riems remontams Ir namų per
tvarkymams • Turime dideli 
patyrimą namų statyboje. • 
Patys atliekame cemento Ir 
medžio darbus • Aoekalčlavl- 
mal nemokamai.

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 PASTATYS.

V. ŠIMKUS
2618 W. 7lst Street. Tel. PR 8-4268 Ir TE 9-5531

PIGIAI IR GERAI
DAŽOME
Iš LAUKO m VIDAUS
Tel. LAfayette 8 4284

Skclkkkės “Brande”

ŠILDYMAS #
A. Stančiauskas instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
nace8>, visų dydžių oro vėsintuvui 
bei Air Conditioners ir atlieka vi
sus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
HEATING CONTRACTOR
[statome šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus. 1r skardos darbai 
(sheet metai work)

CICERO HEATING ANb 
SHEET METAL 

2431 So. Redzie Avenue
Chicago 23. Iii.

LA 3-6622, Res. OL 6-0412

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegatn”, ne- 

senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80fti Street
Chicago, Illinois

Tel. — ST 3-2150

KEPJHKNClim I 
m vsg hitų Rfierę e Air

t PARftPU*A HKI.VfTO S I 
■ę njurnv fkul Jtt

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
M IDICINOSis PNEKY 8 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JOSU PAOEIDAVIMA

HCpuslic 7-89 4 > 
8880 8. ALBANY AVĖ. CHICASO

Apdraoka skelbtis "DRAUGE’’ 
nee jis plačiausiai skaitomas lietu* 
vjų dienraštis. GI skelbimų kainos

prieinamos. v

<



Penktadienis, 1960 m. liepos 29 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 2

MERGAIČIŲ KARALYSTĖJE
MARIJA SAUI.AITYTE, Putliam, Conn.

nutilo. Sės.

; išdirbau šmotą metų. Ten pra
ėjau visus skyrius ir turėjau 
neblogą pasisekimą darbe. Sa- 
pos vadovai su manimi skaitė
si. Naujai atvykusius teko mo

S
Temsta. Rožė apsivynioja la- nadetos pianinas 

pais ir laukia ramios vasaros Miriam ir se. M. Viktorija pa- j kyti dirbti prie inu’ Kai"at- 
nakties. Graži buvo diena! Sau- dėjo darbelius nakčiai. Sės. M. vyko naujoji vadinamų DP rei-Į 
lė ją Šildė, vėjelis kvietė žaisti, I Benedikta apleido literatūros kčjo jiems suieškoti darbas' Piri 
paukščiai jai čiulbėjo. Ji prilen- pasau’j. P. K. Marijošienės ne- roon vieton kreipiaus į savo vir-1 kia savo galvą prie tvoros ir matyti žalioje pievoje su spor-j žininkus prašant duoti darbą 
paskęsta tamsoje. to klase. P. B. Kerbelienė sap- naujiesiems ateiviams. Teko

Mūsų rožės — auksakasės! nubja apie naują vaidinimą. kreiptis ir į kitas darbovietes.
Gerb. motinėlė M. Aloyza ir Man pačiam teko suieškoti dar- 

sesuo vyresnioji M. Augusta, bas 364 asmenims. Iš lietuvių 
stovyklos globėjos, gali džiaug- prisimenamos pavardė: A. Jo
tis: laimingai praėjo diena. naitis, P. ir J. Stravinskai, Ad.

Paskutinieji kun. J. šeškevi- i Damušis ir kt. Į tą skaičių įei- 
čius ir kun. prof. S. Yla užge- na latvių, estų, vokiečių ir net sina kapelionijoje šviesą.

Visoj sodyboj lieka tik viena, 
rami šviesutė — koplyčioje mei
lėje budi stovyklos Dieviškasis 
Vedėjas.

Tnmsu. Rožės sapnuoja ir 
laukia ryto.

Jos gyvos: jaučia, gyvena, mo
kosi.

Mėnulis, kvietimu į sapnų 
šalį, užmerkia jų akis — akis, 
kurios šią dieną matė tiek gro
žio, spindėjo džiaugsmu...

Girdisi tylūs, bet ritmiški, 
budinčios seselės žingsniai. Kaž
kas nusijuokia — užkrečianti 
liga. Seselė nutildo. Tyla. Šim
tas penkiolika mergaičių ilsisi 
po pilnos dienos: rytą saulė 
skubiai pabudino ir vedė kop
lyčios link. Po to pusryčiai, vė
liavų pakėlimas; dainavimo, šo
kių, darbelių, literatūros pamo-

^4

fe
<3,

Cleveland, Ohio
(Atkelta iš 4 psl.I

2 lenkai. Tai dariau ką galėjau, 
kad pagelbėčiau saviesiems, o 
kartu ir savųjų draugams, ku
rie prašėsi pagalbos.

— O kaip įsikūrė bendrake’ei- 
vis Jonas Bartulis?

— Jis gudriau padarė ir jam 
nusišypsojo laimė. Atvykus į 
Clevelandą padirbėjo kurį lai
ką, nusipirko biletą traukiniu J 

1 \ ažiuoti ir pasinešė nosies tie-

Nancy Anne Flemming, 18 m..
Montague, Mich., išrinkta valsty
bės gražuole. Rugsėjo menesi ji 
dalyvaus metiniuose Amerikos 
gražuolių rinkimuose Atlantic Ci
ty. N. J. (UPI)

kos; pietūs; važiavimas maudy
tis; laisvalaikis arba skubus 2 savaičių jau turėjome 21 na- Į sumu. Važiavo kol pasibaigė tu-, 
ruošimasis programoms, vaka- rį. Pirmininku buvo Sakalaus- reti pinigai. Pasiekė Tennessee 
rlenė. kas Ignas. Pirmųjų tarpe buvo

Įdomiausia iš visų — vaka- Florijonas Saukevičius, labai 
rai. Vėliavas nuleidus, džiaugia- energingas ir veiklus vyras, ku- 
masi dienos vaisiais. . ri ir šiandieną tebematome da-

Štai talentų vakaras. P-lė , lyvaujant įvairiuose lietuvių pa-
Laima šileikytė, mažųjų moky- 

* to ja, pristato įvairių talentų: 
. pianistes, balerinas, eilėraščių 
' deklamatores, dainininkes ir ki

tas asmenybes — net komedi-
jantę.

Pasakų laužas su Raudonke
puraite, šaltyšįumi, meška trum 
pauodege; istorinis, tautosakos, 
juokų laužai žavi įsikūnijosio- 
mis svajonėmis.

Linksmavakariai — šoka, dai-

rengimuose, susirinkimuose ar 
pobūviuose, kuris nebijo pasa
kyti tiesos žodį viešai ir per

ir gavo darbą farmoje, kad už
sidirbtų pinigų toliau ieškoti lai
mės. Bet ten surado ir laimę, j 
To ūkininko dukra į jį įsimylėjo 
ir abu susituokė. Tėvas mirda- • 
mas turtą padalino turimom 2 
dukrom. Ir jam su žmona teko 
turto per 2 milijonus. Jis mane

žinybę. Bet kol kas einame sa
vo keliais.

Taip baigėme pasišnekėjimą.
Lionginas Žvirkalnis

Pati dorybė tampa nedorybe, 
kuomet ji panaudojama blogam.

— Shakespeare

Lakewood Park, Pa.
Lietuvių šventė

Jau 46 metai, kai tūkstan
čiai šios apylinkės lietuvių su
važiuoja į Lakevvood Park, ku
ris yra prie 45 kelio tarp Ma- 
hanoy City ir Tamaųua. Šiais 
metais ši šventė bjs švenčia
ma sekmadienį rugpiūčio 14 d. 
Šios šventės komiteto pirminin 
ku yra kun. St. Laurinaitis, 
garbės nariais yra pakviesta 
dalyvauti: Rt. Rev. S. A. Do- 
binis, Mt. Carmel, Pa., ir kun. 
P. Česna, Mahanoy City, Pa. 
Vicepirmininku šiais metais yra 
kun. Vincas J. Vezis, Tamaųua, 
Pa. Taip pat į šios šventės ko
mitetą įeina mūsų apylinkės 
parapijų kunigai: kun. C. J. 

'Rakauskas, New Philadelphia, 
Pa., kun. Juozas Neverauskas, 
Maizville, Pa., kun. St. Lukšys, 
Shenandoah, Pa., ir kun. J. Če
ponis, Mt. Carmel, Pa.

Lietuvių dienos programa 
bus išpildoma Lakewood Park 
salėje 3 v. Šv. Petro ir Povilo 
parapijos choras iš Tamaųua, 
Pa., dalyvaus meninėje progra
mos dalyje, kun. P. Bajerčius, 
Eston, Pa., tars lietuvišką žo

dį, o Mr. Baluta. Pottsville, kaus, Pitsburgh, Pa.. V. Jėzaus
Pa., kalbės angliškai.

Visas Lietuvių dienos pelnas
yra skiriamas trims seselių via 
nuolynams: šv. Kazimiero,
New Town, Pa., Sv. Pranciš-

Nukryžiuoto seselėms, Brock- 
ton, Mass. J. C.

— Tas, kuris per daug kai
mą, nusideda. —Talmudas

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų artimųjų.
3942 W. I I l*h St. PR 9-1355 k 9-1

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
°rt airi n Vi..w Mieat*

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

susirinkimus. Už atvirumą daug Į kviečia važiuoti pas jį ir gjyven 
yra nukentėjęs, bet nepasitrau- J nes abu kartu į Ameriką at- 
kė iš veiklos. Taip pat nariai | vykom, abu ir iškeliausim į am- buvo Šimonis Matas, Žvingeliutė
Ona, Paulina Glugodienė, Jonas 
Čerauka ir kt. Kimutis vedė baž 
nytinį chorą, o Greičius — Vy
čių chorą. Vytauto draugijai 
vadovavo Jonas Rakauskas, la-

nuoja, bet daugiausia - juo-!bal energingas ir darbštus vy- ! ras. Buvo suorganizavęs 3 sky
rius; pėstininkų, raitelių ir arti
lerijos. Dalyvaudavome paraduo 
se. Arklius gaudavome iš poli
cijos, ginklus — artilerijos pa
būklus iš kariuomenės. Lietu
viams buvo didelis pasitikėjimas 
ir lietuviai visur geriausiai pasi
rodydavo. Ypač visų dėmesį pa
traukdavo raitelių pasirodymas, 
gražioj uniformoj. Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo kovų 
metu Clevelando raiteliai darė 
žygius organizuotai vykti į Lie- 

1 tuvą ir įsijungti į kovas, bet 
I negavo leidimo. Galėjo išvykti

Literatūros vakarai įvairūs 
ir puikiai paruošti meno vado
vės p. Kerbelienės. Minimi: Ma
šiotas, Jakštas ir Valančius. Jos 
globoje buvo pastatytas Lazdy
nų Pelėdos Motulė paviliojo.

Pasikalbėjimai rimto pobū
džio. Tada _mergaitės išsiskiria 
pagal grupes, kurioms priklau
so: vyresniųjų, vidutiniųjų, ma
žųjų ir angliškai kalbančiųjų. 
Temos įvairios, parinktos jų ak
tualumu klausytojoms.

Vieną vakarą p. Daugėlienė 
koncertavo. Mergaitės labai šil
tai priėmė vienos stovyklauto
jos motiną — solistę.

Sekmadieniais programa ki
tokia — miške piknikai ir fil- 
mos vakare. Tėveliai lankosi. 
Antrąjį sekmadienį mergaitės 
paruošė programą, kurioje, tarp 
kitko, dalyvavo būrelis, laimė
jęs dainų konkursą.

Pačios mergaitės energingai 
suruošė du vajus. Skambučiai, 
balsai ir plojimas lydėjo ragi
nimą kalbėti lietuviškai: “Teiš
lieka gyva mūs lietuvių kalba”. 
Mažytės, entuziazmo pagautos, 
fckelbė: “Rodykite mums gerą 
pavyzdį — nemėtykite popie
rių”.

Pasibaigė programos. Mergai
tės susirenka kalbėti vakarinių 
maldų. Jas veda kasdien skir
tingas būrelis. Stovyklos kape
lionas, kun. J. Šeškevičius, už
baigia dieną su stovyklautojo
mis, kaip pradėjo iš ryto, mi
niomis. - '

Temsta. Mėnulis užvaldo Put- 
namo sodybą. Nebesigirdi nei 
stovyklos vedėjos sės. M. Ber- 
nardos švelnaus balso, nei mo
kytojų patarimų. Sės. M. Ber-

VYTAUTO ALANTO

įdomiausias romanas
TARP DVIEJŲ 
GYVENIMŲ

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

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

Osunema DRAUGE 
r 4545 W. 63 r d St.. Chkmgn 29. UI.

tik pavieniai.R. Kat. Federacijos Draugija 
1918 m. turėjo 300 narių. Su
sirinkimuose dalyvaudavo visi 
nariai, perpildydavo sales. Vei
kė kaip jaunesnieji, taip ir vy
resnio amžiaus vyrai ir moteris, 
laikė pareigą veikti, vieni ki
tiems padėdavo. Dabar, ,kai vei
kia senesnio amžiaus asmuo, pa
šiepiamas kad nori garbės, o kai 
jaunesni, kąd nori pasirodyti. 
Ypač tada lietuviškai veiklai pri 
tarė energingieji lietuviai kuni
gai, nors jų buvo nedaug. Kei
čiasi laikas, keičiasi ir žmonės.

— Rodos, esate gavęs vardą 
“Dipukų tėvas’’. '

— Kaip jau esu priminęs, kad

A. A.

TERESE ŠUOPYS
Gyveno 514 Eaat 89th Place

Stalgiai mtrg liepon 27 <1.,
1960, 8:30 v. v., sulaukus 15 m.

Gimė St. Leonard, Austrijoj.

Amerikoj Išgyveno 11 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
motina Elena (TelyčPnaltP), 
(kfluo Eligija. močiute Helena 
I/lzinka. 2 dfidPs: Vytautas
šuopys. Jo žmona T’rftulf ir Al
fonsas TelyčPnas Ir J,, Šeimos, 
tete Stase Šuopytč. kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bukaus
ko koplyčioje, 10821 So. Mi
eli Ign n Avė.

laidotuvės (vvks Seėt., lie
pos 80 d., iš koplyčios 8:45 v. 
ryto bos atlydėta į šv. Juoza
po parapijos bažnyčią, kurioje 
9:30 v. r. (vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pnmuldu bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina,
kiti giminės.

se-uo ir

iJildot. dlrekt. B. Bukaus
kas. Tel. CO 4-2228.

miiiiiiiiiiiiiiimiiimiiniiiinitiiiiiniiimi
GUDAUSKŲ BEVERLY HILUS 

G ft L I N Y C I A 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų pupuoftlmų. 

2443 WEST 63rd STREET
Telef.: PR 8-0888 Ir PR 8-0834 The Cleveland Twist Drill Co. i|||||||iii«ii«iiliilllllllflliiiaiiilllllllHlflllii

Netekus brangios mamytės 

A. -f- A.
VIKTORIJOS ČAPLIKIENCS, 

dukrą Birutę Kožicienę ir jos šeimą bei arti
muosius giliai užjaučia

Sofija JonuŠkevičieiiė-Jelioiflenė

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos Ir kitokio baldai

$99 95 Už abi 
F. A RAUDONIS Ir N BERTULIS. Savi ryla kai

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 Wesf Roosevelt Road Tel. SEeley 3*4711
Atdara ptrmudtenlsia Ir ketvlrtadlenlaki vai., kitom ta dienomis D-R.

Liepos Ir nigp. mėnesiais sekniad. uždaryta

A. -f- A. MARTIN J. GLOBIS
Gyveno 2028 W. 2Ht St. Tel. CH 3-2771

Mirė liepos 27 d., 1960, 10 vai. ryto, sulaukęs senatvės. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Šiaulių apskr., Joniškio parap., Linkaičių km. 
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Frances Budris, žentas 
Peter, sūnus Ollie, marti Virginia, brolis Domininkas, brolienė 
Valeria, švogerka Uršulė Januškienė, uošviai Petras ir Apolo
nija Budriai, kiti giminės, draugai ir pažįstamai.

Priklausė Teisybės Mylėtojų Draugijai.
Kūnas pašarvotas Lackawicz kopi., 2314 W. 23rd PI. Lai

dotuvės įvyks šešt., liepos 30 d., iš kopi. 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines;

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti ir žentas
Laid. direkt. Steponas Lackawicz. Tel. VI 7-6672.

PA DĖKA

JONAS DABAŠINSKAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1960 m. liepos mėn. 

19 d. ir buvo palaidotas liepos mėn. 23 d. Šv. Kazimiero ka
pinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnaviimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kleb. prel. I. 
Albavičiui, kun. E. Abramavičiui, kun. P. Patlabai ir kun. R. 
Saudžiui bei kitiems kunigams, kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jo sielą. Dėkojame kun. E. Abramavičiui, kuris 
palydėjo velionį j kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojauutą. Dėkojame 
grabnešfams. Dėkojame vargonininkams: A. Skriduliui, A. 
Mondoikai, A. Kutkui ir K. Gaubiu! už giedojitmą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti.' Dėkojame laidotuvių 
direktoriui A. Vance už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui!
Žmona, sūnus, dukterys, marčios, žentas, 

anūkai Ir proanūkai

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog ii gamintojo, ir sutaupysite I

John Savickas

Monuments
11849 So. Kedzie 

Avenue,
Chicago 43, III.
Jflsų iMsirlnklmiil <11 

džiausiąs rinkinys (Htavi/I 
l pavyzdžių.

Dėl susitarimo (appointment) galite paAaakti kiekviena laika. 
Telefonai: BE 8 3632 arba BE 8-4718

Atdara kasdien ir aek nūdieniais nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.

; JMSRl'3
TROOST-PACHAN KIS 

MONUMENTS
6819-21 So. Western
Ali Phones GH 6-3745

John W Parhunkla Patek
Vlce-Pre« id»nt

C. Vltkauakaa Vitkaa 
Dintrirt Manager

'+R V I A USD, PARINKU
PASIRINKIMAS

Atdara kaadien ir nekm 

nuo 9 v. ryto iki 5 p.p.

kMUaMURNUMM

Laidotuvių Direktoriai
MAŽEIMVANS

•845 SO. WESTSRN AVB.

TRYS MODERNIŠKO! 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

>5

MAllNOMf VDCTA

REpuMb T-1600 UpabHe 7-8601

J. F. EUDEIKIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605*07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA Dt NAKTĮ

, U.Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

M4RUUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Tolef. GRoveJiilI 6-2345-6

1410 S. 50fh Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Ambalansų patama- Mes turime koplyčias

vimas dieną Ir naktį visose Chicagos ir

Roselando dayse ir

Reikale šaukite raus. tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
718 WBST 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1OAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1188 1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, IIA. Tel. OLymple 2-1008

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET Tel. REpuhlle 7-1218
2814 W. 23rd PLACE Tel. Vlrgbila 7-0672

VANCE FUNERAL HOME
1424 b. 50t.h AVĖ. OLyimpic 2-5245 Ir TOumhall 3-9687
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X Tėvų Marijonų Bendradar 

bių Chicagos apskrities didysis 
metinis piknikas įvyks liepos 
31 d. 1 v. p. p. t. m. seminari
jos sode, Clarendon Hills, III. 
Vienuolyno svetainėje virtuvės 
įrengimai jau baigti. Sį darbą 
parėmusiem geradariams esam 
dėkingi ir visus kviečiame at
vykti į gegužinę ir smagiai pra 
leisti dieną tyrame ore. Neįsi
giję laimėjimų knygučių, galės 
įsigyti soda, pas O. Ivinskaitę, 
Yra laimėjimui gražių dovanų.

X Muz. J. Bertulis iš Los 
Angeles atsiuntė 5 dol. į “Jū
ratės ir Kąstyčio” operos fon
dą. Komp. K. V. Banaičio ope
rai išleisti dar daug reikia pi
nigų. To fondo pirmininke yra 
žinoma lietuvių visuomenėj vei 
kėja Marija P. Rudienė. Būtų 
labai gražu, kad ir kitj lietu-' 
vlai prisidėtų prie tos vertin
gos operos išleidimo.

X Stanley Rudis, 9 m., Sv. 
Kryžiaus, 4522 McDowell, mo
kyklos mokinys, kreipėsi į 
prez. Eisenhowerį teigdamas * 
“Aš esu mažas 'berniukas, ku
ris žino, kad mūsų preziden
tas išpildo visus mūsų norus. 
Mano noras yra mano tėvų 
kraštą Lietuvą vėl tuoj maty
ti laistą”.

X Lietuvių Studentų Sąjun
gos naujai išrinktoj centro vai 
dyboj be anksčiau skelbtų val
dybos narių yra ir Aristidas 
Bičiūnas, spaudos reikalams. 
Valdybos pirm. yra Romas Sta 
kauskas, 6550 S. Albany, tel. 
PR 8-4744, sekret. Giedrė Griš 
kėnaitė, 4548 N. Kostner str., 
tel. MU 5-6358.

X Castan Kazan Kazanaus- 
kas, 3523 So. California, atos
togų proga išvažiavo su sū
num Wilimu į penktąją tautinę 
skautų stovyklą, kuri šiomis 
dienomis vyksta Colorado 
Springs. Dalyvaus virš 55 tūk
stančių berniukų ir vyresniųjų 
jiems padėti.

X Tėvų marijonų rėmėjų 
skyrius Brighton Parke ruošia
si apskričio išvažiavimui šį 
sekmadienį. Autobusas bus 
prie bažnyčios 11:30 v. r. No
rinčius važiuoti prašome pasi
teirauti pas J. Kerulį, 2421 W. 
45 St., tel. YA 7-2072, arba 
pas valdybos narius.

X Draugystės IJetuvos Ka
reivių, Cicero, III., piknikas tu
rėjo įvykti prieš porą savaičių, 
tačiau dėl blogo oro buvo ati
dėtas. Draugijos valdyba ieško 
progos tokį pikniką surengti 
artimiausiu laiku.

X P. P. Urbonų sūnus stai
ga sunegalavo ir paguldytas ve 
teranų ligoninėn. Nors Urbo
nai gyveno tolokai nuo Cicero, 
tačiau visada kreipiasi pas Ci
cero praktikuojantį dr. P. Ki
sielių, kuriuo labai patenkinti.

X Zita ir Bronius žvirzdžiai 
šiomis dienomis susilaukė ant
rojo sūnaus, Edvardo - Bro
niaus. Marija ir Juozas Rimkai 
džiaugiasi dešimtuoju anūku, 
kuris auga sveikas ir drūtas.

X Frank Gečas pergyveno 
sunkią operacij ąir pabuvęs ke
lias savaites ligoninėje, grįžo į 
namus, kur jį slaugo sesuo R. 
Kolyčlenė savo namuose, 4403 
Maplewood.

X Jonui Peštukui. 4335 So. 
Artesian, ui keturis mėn. su
gaištus namuose dėl ligos Leo
nardas Jankauskas įteikė 
$1.220 54 čeki. L. Jankausko 
telcf. LU 5-2094. (Sk.)

CHICAGOS ŽINIOS
HELIKOPTERY ŽUVO 

13 ŽMON1IŲ
Trylika žmonių užsimušė, 

kai helikopteris, kuriuo buvo 
gabenami keleiviai iš Midway 
aerodromo Chicagoje, nukrito 
Forest Parko kapinėse. Heli
kopterio motoras, atrodo, su
gedo ir jis nesulaikomai kris
damas nudaužė eilės medžių 
viršūnes ir pats sudužo užsi
liepsnodamas prie kapinių pa
minklo. Juo skridusieji 11 ke
leivių ir du įgulos nariai visi ( 
žuvo. Liepsnos nušvietė padan 
gę, kad buvo matoma už my-l 
lių. Atsiskubinę ugniagesiai 1 
dėl ugnies negalėjo greit imtis 
gelbėjimo darbų. Helikopterio 
uodega buvo nutraukta ir gu
lėjo'net už 250 jardų nuo tos 
vietos, kur degė pats helikop
teris. Penki lavonai buvo iš
mėtyti tarp atkirstosios uode
gos ir tarp nukritusio korpu- 

I so. Beveik viskas sudegė. At
skubėjo ir eilė greitosios pagal 
bos mašinų, kurios nugabeno 
nelaimės aukas į Cook Apskri
ties Ligoninę. Tai buvo pirma 
helikopterio nelaimė Chicagoje, 
didžiausia visoje helikopterių 
istorijoje.

PREZIDENTAS SUŠVILPĖ 
MERGAITEI

“Vienas pirmųjų dalykų, ką 
prezidentas atvykęs į Chicagą 
padarė — sušvilpė gražiai mer 
gaitei”, — rašo “Chicago Dai
ly News”. Tai įvyko šitokiomis 
aplinkybėmis: prezidentą O’Ha 
re aerodrome sutiko 21 jauna 
čikagietė. Tarp jų buvo ir mi
nėto dienraščio jaunimo kon
kurso laimėtoja Connie Fay, 18 
m. Ji buivo privesta prie prezi
dento, kuris ją paklausė, ar ji 
pasiruošusi toliau mokytis. 
Mergaitė pasisakė neseniai bai
gusį Fenger aukštesniąją mo
kyklą ir jau turi stipendiją stu 
dijuoti matematiką Chicagos 
Universitete. Prezidentas pa
žiūrėjo į ją, švilptelėjo ir ta
rė: . '

— Tebūnie man leista nu
lenkti galvą prieš jus, gerbia
moji.

Ir jis nulenkė galvą...
X Lituanica — Hansa.» Sek

madienį, liepos 31 d., Marquet- 
te parko aikštėje Lituanica 
žais draugiškas futbolo rung
tynes prieš stiprų vokiečių klu
bą Hansą. Rezervo komandų 
susitikim-as bus 3 vai. Pirmųjų 
komandų rungtynių pradžia 5 
vai.

Lituanica šią vasarą nėra 
pralaimėjūsi nė vienų draugiš
kų nė taurės rungtynių, štai 
keletas paskutiniųjų pasekmių: 
Lituanica — lenkų Hossiers 
7:4, Bridgeporto Tauras 7:1, 
jugoslavų Aria 5:0 ir dėl Peel 
taurės: Lituanica — ukrainie
čių Wings 5:1, graikų Olimpics 
3:1, “major“ diviz. ukrainų 
Lions 3:1.

X Už a. a. Klementinos Trin- 
kienės vėlę 1 metų mirties su
kakties proga bus laikomos šv. 
Mišios Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje (Cicero), liepos 30 
d., 7val. ryto. Visi artimieji 
maloniai prašomi dalyvauti.

(Pr.)
X Kazimieras Paplauskas, ii

gametis Brighton Park gyven
tojas nuoširdus draugijų rėmė
jas, kuriam nesvetimi ir tėvų 
marijonų darbai, vis prisideda 
prie veiklos vienu ar kitu bū
du. Ypatingai jis linksmas šias 
dienas, nes jo dukra Stela, žen
tas Walter Miller ir jų’ dukra 
ir sūnus tik grįžo iš Europos 
apvažinėję keletą valstybių, 
daug ko pamatė, grįžo pilni 
gražiausių įspūdžių. Kartu ne
pamiršo saviškių ir apdovano
ti, jų tarpe ir Kazimieras, kaip 
tėvelio nebuvo pamirštas ir to
nus dovanomis labai džiaugia
si.

PIEVELIŲ IŠNAUDOJIMAS

Šimtai suaugusių ir vaikų 
kasmet sužeidžiami įtaisais, ku 
riais plaunama žolė pievelėse 
prie namų. Chicagos Medikų 
iS-gos biuletenis duoda tokius 
patarimus: •

— Prieš pradėdamas piauti 
žolį, nuvalyk plotą, išrinkdamas 
akmenis, vielas ir kitus pana
šius dalykus.

Uif/esdamas pūovimo maši
ną, savo kojas laikyk toliau 
nuo piovimo mašinos aštrumų.1

— Neleiski tuo metu ant pie 
velės 'būti kitiems asmenis ar 
gyvuliams.

— Žinok, kaip greitomis su
stabdyti mašiną.

— Mašiną judink palengva, 
kad galėtum ją tinkamai kon
troliuoti. Nepalik vienos, jei 
motoras yra užvestas.

— Gazoliną laikyk sandariai 
uždaromuose induose, saugioj 
vietoj.

— Nevažinęk su piovimo ma 
š|na prieš kalną |r pakalnėn; va
žinėk kalniuko šonais.

— Niekada nebandyk pakel
ti kokio nors daikto iš prieša- 

! kio piovimo mašinos, ar nuo 
į viršaus, kol nėra sustabdyti 
j piovimo peiliai.
Į — Nepilk gazoliną į mašiną, 
jei ji tebėra karšta. Gali užsi-

I lipsnoti.
/ — Nenaudok elektrinės pio
vimo mašinos, jeigu šlapia ar 
lyja.

— Jeigu piauni nelygioj vie
toj. piovimo peilius pakelti auk 
ščiau, nes kitaip jie gali pa
griebti kokį kietą daiktą ir 
kaip šrapnelių sviesti į tave.

TEISĖJO PALEISTI VĖL 
TAPO BANDITAIS

Du jauni Chicagos piktada
riai, kuriuos teisėjas B. A. 
Roeth antradienį sąlyginai pa
leido, už dvylikos valandų jau 
dalyvavo dviejų šeimų užpuo
lime Lincoln parke, kur buvo 
nuskriaustos dvi kūdikio lau
kiančios motinos. Valstybės 
prokuroro įstaiga ir prižiūrėto
jas tų sąlyginai paleistųjų pro
testavo prieš paleidimą, tačiau 
teisėjas jų nepaisė.
PABAUDAS BUS GALIMA 

SIŲSTI PAŠTU

Nuo ateinančio mėnesio su
sisiekimo ir parkinimo taisyk
lių laužytojai už kaikuriuos 
nusikaltimus ras ne išrašytus 
pabaudos lapus, o baltus vo
kus, į kuriuos įdėjus pabaudą 
bus galima siųsti tiesiai į susi
siekimo teismo iždą. Pabaudų 
lapai bus taipgi naudojami di
desni. Juose policija atžymės 
nusikaltimų pobūdį, oro sąly
gas, nusikaltimų laiką ir t.t.

VIENAS MIRĖ, TRYS 
SUŽEISTI

Devyniolikos metų jaunuolis 
Ralph Rose buvo užmuštas, o 
trys kiti sužeisti, kai mašina 
susidaužė su atlekiančiu iš prie 
šakio sunkvežimiu. Nelaimė į- 
vyko pietinėje Chicagos dalyje 
ties 107 gatve ir Doty. Šiais 
metais (Cook apskrity automo
bilių nelaimėse jau žwo 243 
žmonės.

*

Fhom
K —-11 1.4.

fe) ,*» YORK

į

• .1

ItUKOlS 
WAHTS

IEVADA |K>ERMOhiT

4LABAMA 
wants 

uivntii
Taip atrodo vaizdas respublikonų konvencijoj, prieš nominuojant viceprez. Nixoną prezidentiniu 
kandidatu. (UPI)

ŠVINU APSINUODIJO 60

Chicagoje nuo sausio 1 d. 
švinu apsinuodijo 60 žmonių, 
ir net keturi dėl to mirė. Dau- 
giausįa apsinuodija vaikai 
skurdesnių šeimų, kur jie gali 
graibstyti sienų tinką, dažytą 
su švinu maišytais dažais, ir jį 
dėti į bumiukes. Chicagos svei 
katingumo komisionierius dr. 
S. Andelman skelbia, jog jisai 
siekiąs patvarkymo, kuriuo ei
nant gydytojai turės pranešti 
apie apsinuodijimo švinu atve
jus. Planuojama griežtesnė ko
va su tuo. Suvalgytos švino da 
lėlės patenka į kaulus, o iš čia, 
atrodo, kad saulės poveikyje, 
pereina į kraujo srovę ir gali 
apnuodyti smegenis, pažeisti 
nervus ir būti mirties prieža
stimi.

VĖL NAUJI PAKEITIMAI 
POUCUOJE

Chicagos policijos pakeiti
mai, paskelbiami šiomis dieno
mis, bus^ didžiausi iš visų iki 
šiol buvusių. Tai praneša poli
cijos superintendentas Wilson. 
Vienas iš stambesnių pakeiti
mų — buvęs policijos vadas O’- 
Connor, paskutiniu metu per
keltas dirbti į kriminalinę la
boratoriją, bus paskirtas kapi
tonu prižiūrėtoju trečioje poli
cijos divizijoje.

BIOLOGINIAM KARUI

Chicagos Universitetui suteikIta $2,782 paramos, kad tas lė
šas panaudotų ieškojimui in
fekcinių bakterijų, kurios rei
kale tiktų biologiniam karui. 
Amerika nori 'būti pasiruošusi 
visose srityse, kad atbaidytų 
raudonuosius agresorius nuo 
užpuolimų.

BAISIOJI TRAGEDIJA — 
PER RADIJĄ

Tragiška automobilio nelai
mė, kada žuvo septyni žmonės 
(ties Lebanon, Indiana, liepos

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvis rinktinėje. Day- 
ton, Ohio, liepos 22 d. iš geres
niųjų ir puikiai apšviestoje

Jiems daug padeda Sirvydie- 
nės mamytė, kuri nuo seniau 
čia gyvena.

— Kun. Petras Totoraitis, iš
Nevvark, N. J., lankėsi Los

džiai prašo sa«vo prietelių, o 
ypač gydytojų ir inžinierių, 
skubios paramos vaikų stovyk
lai. Stovykla jau nuo liepos 18 
d. prasidėjo. Virš šimto vaikų 
išmaitinti nėra juokai! PLB- 
nės Vokietijos Krašto valdyba, 
suprasdama Sielovados finan
sinius sunkumus, atsisakė im
ti mokestį nuo vaiko po pusę 
markės. Tuo žymiai sumažino 
stovyklos išlaidas.

URUGVAJUJ
—- Radijo valandėlė per CX8 

Radio Surandi. Jau kuris lai
kas lietuvių kat. valandėlė, tė
vų jėzuitų vedama, veikia iš 
galingesnės stoties sekmadie
niais 8:20 v. rytais. Tiek Urug 
vajaus, tiek Argentinos lietu
viai dabar džiaugiasi progra
mas girdėdami aiškiai ir be 
trukdymų. Rimtesni klausyto
jai pageidauja tik, kad tautie
čiai parodytų daugiau lietuviš
kos savigarbos pasirinkdami 
sau ar kitiems plokšteles, ypač 
Lietuvai svarbiomis istorinė
mis dienomis.

— Kristaus Evangelija yra 
mūsų giliausio ilgesio patenki-

pirmos draugiškos, parodomo- Į ma2^,į savo draugų bei pažįsta- n^mas' Maceina
sios europietiško futbolo rung- mų Buvo sustojęs pas p. Skir

mantus.
— Česlovo ir Adelės Norkų,

Los Angeles, Calif., liepos 17

sporto aikštėje buvo sužaistos Angeles mieste, kur rado ne-

tynęs tarp Dayton ir Indianos 
rinktinių. Žaidynes laimėjo day 
toniškiai 3:2.

Šių rungtynių tikslas buvo j pakrikštytas sūnelis Stepo- 
supažindinti ir kartu sujdomin no-Paliaus vardu. Tai penktas 
ti Vietos visuomenę su vienu iš Norkų sūnus.
įdomiausių sportų. Šias rung-
tynęs surengė vietos vokiečių 
sporto klubas.

Abi rinktinės daugumoje bu
vo sudarytos iš žaidikų, kilu
sių iš įvairių Europos ir pietų

VOKIETIJOJE
— Lietuvių Katalikų Vaikų 

Vasaros Stovyklai aukų atsiun 
tė: kun. prof. St. Yla ir kun.

_ , .. , , , J. Šeškevičius po 5 dol., An-Amenkos kraštų. Be kitų zai-! ._ , . į tanas Valiuskis — 10 dolerių.dikų Daytono rinktinėje gyni- ... . . , •» » i* Z, „ „ , i Viso jau gauta aukų iš Ame-':me žaidė Leonas Povilaika,, 
šiuo metu atliekąs karinę prie
volę Daytone ir atliekamu lai-
ku žaidžiąs vietos vokiečių 
“Kickers” klube. Vietos spau
da jį atskirai paminėjo, įside
damą net jo atvaizdą. Indianos 
rinktinėje vartininku žaidžia 
ir kitas pabaltietis latvis Willy 
Gutmanis, daug kartų labai vy
kusiai apgynęs vartus nuo pa
vojingų antpuolių. Jis žaidimo 
metu buvo pristatytas publi
kai, kad jis atlikdamas karinę 
prievolę Amerikos kariuome-

rikos 145 doleriai. Iš pasaulie
čių lig šiol atsiliepė į Sielova
dos atsišaukimą tik Antanas 
Valiuškis. Sielovada nuošir-

Aukos ofsetui
Kun. Jonas Švagždys .. $5.00
Povilas Staisiūnas .......... 5.00
Alf. Motėjūnas .............. 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
•‘Draugo" administracl ji

ŠVENTAS DIEVE
Nauja maldaknygė stambiomis 

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

656 pusi. Kaina $3.50

Užsakymus su piniagis siųsti:
DRAUGAS 
4545 West 6Srd St. 
CHICAGO 29. ILL.

DĖMESIO!
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

Chicagos Apskrities PIKNIKAS 
įvyksta sekmadienį, liepos 31 d., 
T.T. Marijonų soduose, Clarendon 
Hills, III.

Autobusai išeis sekančia tvar
ka: ’

MARQUETTE PARK — 12 vai. 
nuo Gimimo Panelės Švč. bažny
čios. Biletus gauti pas P. Dubins- 
kienę, 6605 S. Fairfield Avė., Tel. 
RE 7-0934.

BRIGHTON PARK — 11:30 v. 
Į nuo Nekalto Prasidėjimo Panelės

AUKOS UŽ KALENDORIŲ

nėie turėio nroeos žaisti ir si* “Dranc°” kalendorių atsiuntė gvč. bažnyčios. Biletus įsigyti pas neje turėjo pragos žaisti ir 5ie ^enys: j Keru„ 2421 w 45 gt Telef
Olimpiniuose žaidimuose.

Pirmos rungtynės buvo ga
na gražiai sužaistos, vietos
spaudos dabai palankiai įvertin 
tos ir jas stebėjo apie 1,500 
žmonių. Jei vietos publika pa
rodys daugiau susidomėjimo 
šiai sporto šakai, tai ateityje 

, Daytonas gali tikėtis stiprių 
rinktinių iš kitų Amerikos mie- “Draugo’ 
stų ar net užsienio.

— Ix>s Angeles Lietuvos šen 
jorai vyčiai savo paskutinį su
sirinkimą turėjo pas Stanislo
vą ir Zuzaną Tiknius, Yucaipa,
Calif. Nežiūrint tolimo kelio,

G. Černius .............. $2.00 YA 7-2072.
Stefa Gadeikis .............. 1.00 BRIDGEPORT — 12 vai, nuo
Pranas Marčiauskas .... 1.00 Sv- Jurgio bažnyčios. Biletus įsi-
Pranas Hanas .................. 1.00 gyti P»a M. Jaunienę, 3315 So.
Amelia Sliakas .............. 1.00 Emerald Avė. Tel. YA 7-3158 ir

Pas J. Želvienę, 3253 S. Green 
Ačiū spaudos rėmėjams. St. Tel. VI 2-7838.

. .. aj i i j_  u CICERO — 12 vai. nuo Šv. An-
raugo n stracija tano bažnyčios. Biletai gaunami

pas P. Dvilaitienę, 1413 S. 49 Ct. 
Tel. TO 3-6775 ir pas

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

PARAMA “DRAUGUI”
spaudos reikalams at

17 d.) Chicagoje bus pavaiz- susirinko kelios dešimtys na- 
duota per WGN radijo stotį riU- Tikniai visus maloniai pri- 
sekmadienj, liepos 31 d. 8 vai. ėmė ir pavaisino.
8 min. _ 8 vai. 30 min. — D- Januta, Lituanus va-

, į jaus pirmininkas, praneša, kad
š. m. Lituanus paremti Los 

1 Angeles lietuviai suaukojo
$260.75. Vajaus Komitetas vi- Mūsų redakcija gavo sąra- aiema |abaj dėkoja 

Sua 155 girtuoklio, kurie buvo _ Kun Anh,„„, vaikiška, 
augauti iaikauię bevairuoją ma Angelca Sv Kaaj.

ŠIE GIRTUOKLIAI 
NEBEVAIRUOS

X Ateinantį nekmadlenf 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
rinka savo pažįstamus.

Visi prašomi atsilankyti.
(Pr.)

Šinas ir iš kurių buvo atimtas 
šoferio leidimas. Apie tai pra
nešė Illinois valstybės sekreto
riaus įstaiga.

IŠGYRĖ LIGONINĘ

JAV Saugumo Taryba aukš
tai įvertino Little Compsny dr 
Mary Ligoninės planą — pasi-

miero parapijos asistentas, pra 
leidęs savo atostogas Chicago, 
Ilk, laimingai grįžo ir pradėjo 
eiti savo pareigas. Su juo kar
tu grįžo kun. Vaclovas Siliau- 
skas ir kun. Algirdas Olšaus
kas.

— Iiftonas ir Stela Nifmavai
atidarė automatinę skalbyklą:ruošimą, kaip sutikti didesnę King Laundroma.

nelaimę mieste, pvz., atominę tic Laundryt yyhįttier. Calif. 
ataką — Viktoras ir Irena Sirvy

dai, ką tik atvykę iš Vokieti
jos, įsikūrė gyventi Ix>s Ange
les mieste. Jie augina mokyk
linio amžiaus dukrelę Patriciją.

— Taikos metu turi būti pa
statyta tai, kas reikalinga ka
ro metu. Syrus

siuntė šie asmenys:

Kazimieras Jakštas .... $2.00
Ačiū spaudos bičiuliams

“Draugo” administracija

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


