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J.Tautu kariniai daliniai gali įsivelti į mūšį Konge
Vakarai aktyvina veiklą 

atsilikusių kraštų atžvilgiu
’ r

Naujoms Afrikos valstybėms pirmoje eilėje rūpi praktiška 
bei techniška pagalba krašto ūkiui tvarkyti

aTragiški įvykiai, kurie šiuo metu vyksta Konge arba Ku
boje, verčia Vakarus patikrinti šių įvykių priežastis bei per
žvelgti visą nueitos politikos kelią, kurio iki šiol laikėsi Vaka
rai atsilikusių (tiek ekonominiai, tiek kultūrinniai) kraštų at
žvilgiu.

Vis daugiau pasigirsta žymių 
politikų balsų, kurie pasisako 
šiuo reikalu. Jų nuomonės yra 
tuo panašios, kad jie visi iške
lia neatidėliotiną reikalą efekty-

vietinės administracijos sugriu
vimas, tolimesnis komunistinių 
agentų brovimasis į karšto vi
dų, ir galutinėje išdavoje — vi- viau padėti atsilikusiems kraš- 3iškas krašto sukomunistinima*.tams ekonomikos ir kultūros į 

srityje. Tarp kitko, daugelis šių tau
tų vadų yra Maskvos bei jos sa
telitų auklėtiniai, baigę ten 
mokslus. Kaip pavyzdys gali bū-

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dagas Hammarskjoldas (kairėje) Leopoldvillėje susitiko 
su Kongo ministerių kabineto nariais apsvarstyti Katangos provincijos klausimą. Jis prašė Kongo 
ministerius būti kantriais dėl belgų karinių dalinių Katangoje pakeitimo Jungtinių Tautų kareiviais. 
Salia Haimmarskjoldo yra JT vicesekretorius Ralph Bunche. Dešinėje yra Kongo premjeras Patrice
Lumumba. Konge dar tebėra politinė krizė.

Genčių karas Kasai provincijoj
Gentys atnaujino seną ginčą

LEOPOLDVILLE, Kongo. — Genčių karas Kasai provin
cijoje ga’i priversti tuojau pasiųsti į, mūšį apie 10,000 Jungti
nių Tautų kareivių Konge.

Iš Luluabourg pranešta, jog
Lulua ir Baluba genčių na
riai, pasinaudodami netvarka 
Konge, atnaujino savo seną gin
čą.

Smarki kova vykstanti Tshi-

nansų . ministeris tai pareiškė 
spaudos konferencijoje, atvykus 
delegacijai į Briuselį iš Elisa- 
bethville, Katangos sostinės.

Kibwe pareiškė, jog jo vado
vaujama delegacija šiandien iškapos apylinkėje, kur belgų pa- vykflta - Waahingtoną ir vėliau rašiutininkai įsikišo praėjusią I važiuos - New Yorką ginti Jung

savaitę išgelbėti grupę europie
čių iš juodųjų.

Pasak nepatvirtintų praneši
mų, daugiau kaip 100 afrikiečių 
žuvo kovos lauke.

Londono laikraštis “Daily He- 
rald” gavęs pranešimą iš Lulua
bourg, jog 300 asmenų žuvę ir 
100,000 badaujančių vietos gy-

tinėse Tautose Katangos nepri
klausomybę.

Nikita Chruščevas vėl 
nori patekti į Ameriką

(Nukelta į 6 psl.)

Kennedy, demokratų išrinktas 
kanditatas į JAV prezidentus, 
liepos 17 d., kalbėdamas Los 
Angeles pabrėžė, kad šiuo metu
neatidėliojant reikia išspręsti Į --- r----
ąkurdo ir pertekliaus, nežinoji- n *- j nmo bei prietarų problemą. Šitai Klišai atVPZC dar 1,049 
sakydamas, jis be abejo turėjo 
galvoje įvykius, kurie vyksta 
Kuboje. Taip pat jis galvojo ir 
apie kitus Azijos bei Afrikos at
silikusius kraštus.

Vakarų Vokietijos užsiėnio

į šiaurės Korėją
TOKIO, Japonija. — Dar 

1,049 korėjiečiai iš Japonijos 
sekmadienį atplaukė į komunis
tinę šiaurės Korėją dviem rusų

Debre reikalauja didesnio 

Vakarų bendradarbiavimo

(UPI)

NEW Y0RKAS. — Sovietų 
Sąjungos diktatorius Nikita 

' ventojų bėga iš miestelių ir mies Chruščevas vakar pasiūlė vėl

reikalų ministeris von Brentano lalv&is-
raginae neatidėliojant duoti at- Nuo praėjusio gruodžio mėn. 
silikusiems ekonominę paramą,. jau 33,448 korėjiečiai iš Japoni- 
1 anašūs balsai ateina ir iš Ang- repatriavo į šiaurės Korėją, lijos

Nepaslaptis, kad Sovietų Są

Vakarai negali būti vienoj vietoje vieningi, 
o kitoj suskilę

PARYŽIUS. — Prancūzijos premjeras Debre, šiom dienom 
prframente kalbėdamas, ypatingai užakcentavo, jog Vakarams

Pyongyang radijas pranešė, kad reikia daugiau vieningumo bei bendradarbiavimo.
4 atvykę repatriantai buvo iškil- Prancūzų ministeris pirmiriin- ________________junga, pasinaudodama sunkio

mis gyvenimo sąlygomis atsili
kusiuose kraštuose, veda komu
nistinę infiltracijos akciją. Šią 
savo akciją jie atlieka “kitų 
rankomis”, į šį darbą ji įkinkė 
rytų Vokietiją, Čekoslovakiją,
Lenkiją, Rumuniją ir Vengriją, 
kurios pagal Maskvos direkty-, 
vas veda komunistinės infiltraci-1 
jos darbą atsilikusiuose kraš
tuose.

Šie Sovietų satelitai daug dė
mesio skiria prekybos, ku’tūros 
ir politikos kontaktams stiprin
ti su visais Afrikos kraštais, ku
rie jau yra “nepriklausomi” ar
ba dar tebekariauja dėl nepri
klausomybės. Tos nepriklauso
mybės siekiama komunistiniams 
patarėjams drąsinant. Kaip tai
syklė, šie komunistiniai patarė
jai jau gerą laiką būna pralei- b£g0 su lėktuvu iš Kubos į Miami, 
dę krašte, besiruošiančiame Fla„ ir paprašė politinio prieglobs- skelbti savo nepriklausomybę. 1 ėio sau ir dar šešiem keleiviam,
Daug darbo atlieka Cekoslova-1 kurie buvo iektuve- Lėktuvas 

x : j u •• i skrido iš Havanos j Kubos Oriente kijos ekonomistai. darbo unijos. provlnciją kal k'ab|e4|, armlj0, 
kultūrinės bei panašios misijos, kariuomenės sargybinis buvo nu- prie kurių visada yra priskiria- ginkluotas lėktuve, ir lėktuvas
mi armijos karininkai bei vidaus nuskrido į laisvę. (UPI)
reikalų ministerijos agentai. Se
kantis žingsnis — sužlugdyti 
esančius prekybos santykius su 
demokratiškais Vakarų kraš
tais. Aptemdę būsimus krašto 
valdovus laikina pagalba, sovie- Amerikos Lietuvių Rymo Kata- 
tinio bloko patarėjai tuo pačiu likų Susivierfijimo 61-mas sei- 
juos suima tvirčiau į savo ran-jmas sekmadienį Wilkes - Barre 
kas. Ta pati techniką naudoja-! pradėtas iškilmingomis pamal- 
ma Azijoje, Afrikoje, arabų domis Švč. Trejybės bažnyčioje, 
kraštuose ir Pietų Amerikoje.
Dabartiniai tragiški įvykiai Kon 
ge yra tam klasiškas pavyzdys.
Anarchija tame krašte gerai 
pasitarnauja sovietų tikslams:

mingai sutikti Chongjn uoste.
1

Kapitonaa Eduardo Ferrer pa

kas Debre pasakė:
"Ryšys tarp Vakarų, pirmoje

eilėje tarp Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Britanijos ir Prancū
zijos, yra principinis dalykas. 
Apie tai kalbėti tik prie II Pa- 

, saulinio karo paminklų yra 
permaža. Permaža yra apie tai 
vien tik kalbėti tuo metu, kai 

1 ruošiamasi bendromis

dų bendradarbiavimą su vaka
rų Vokietija.

KALENDORIUS

Smurtas užsiliepsnoję
piety Korėjoje

SEULE, Korėja. — Porinki- 
mų minio vakar siautė ir degi
no dėžes pietų Korėjoje. Apie 
100 asmenų, dauguma iš jų po
licininkai, sužeisti ir 322 areš
tuoti.

tų.Jungtinių Tautų kariniai da
liniai iš Tunisijos buvo pasiųs
ti į Kasai provinciją praėjusią 
savaitę ir manoma, kad būsią 
panaudota jėga nutildyti mūšį.

JT generalinis sekretorius 
Dagas Hammarskjoldas, stebė-

svarstyti nusiginklavimo klau
simą, bet šį kartą Jungtinėse 
Tautose. Chruščevas pasiūlė pa
kviesti ir nusiginklavimo konfe
renciją valstybių (šešių ar dau
giau) galvas, kurios yra Jung
tinių Tautų narės.

Vadinasi, sovietų diktatoriusdamai.s Kasai situaciją, Leopold Ohniščevas vėl nori patekti į villėje vakar tarėsi su šia jauna Jungtines Amerikos Valstybes.
Jungtinių Tautų generalinė 

asamblėja bus pradėta šių me
tų rugsėjo 20 d.

respublika įvairiais klausimais 
/prieš išvykdamas į Pietų Afri 
ką.

. . .. .. _. . Dar neaišku, ar HammarskNepatvirtinti pranešimai sa- . ,, . . , .. , . . ,. r . jo’dui pavyko pasalinti skirtuko, jog du asmenys žuvo.
Huh Chung, einąs ministerio

pirmininko pareigas, apkaltino 
politikus, jog jie sukurstė mi

mus su kai kuriais kairiojo spar 
no Kongo vyriausybės pareigū
nais, kurie reikalauja greitesnio 
ir griežtesnio Jungtinių TautųTarp kitko, vakarų Vokieti- ; nias, kuriose studentai daugiau- .. ». a. w a - -, , . , .... . ... _ Tr „ žygio užimti Katangos provincijos kancleris Adenauens prae- giausiai pasireiske. Kang Sūry- /. .. , ■jusį šeštadienį lankėsi Prancū- ong, policijos vadas, nusiskundė ’r '^2^^ * ariuomenę

zijoje, kur jis su de Gaulle ap- dėl netekimo kandidatų ir bal-11S „r,as . . . , ,.........Belgų kariniai daliniai jau įše-tarė glaudų vakarų Vokietijos 1 sų skaičiavimo stebėtojų. 1 . ,ir Prancūzijos bendradarbiavi- j Demonstracijos taipgi buvo. ls„ au£iau alP 3^ mies ų,
mą bei visos Europos laisvųjų suruoštos Seoule pirmą kartą ongo vynausy , remiama

..... .. , jėgomis vaistybių apjungimą į vieną ko- nuo balandžio rezoliucijos, kuri ^US13°8’ rel aUja’. a •vlsapnesmtis naujiems karo grasi-, ordlnuotą , nuvert. jden, v Belgijos kariuomene įkeltų .s
mmams. Atsakingosios Vakarų ___ 1 riausvbė sutelkė kariuomene at- Jaun08 afnkle{l1 respublikos.jėgos privalo turėti vienokią . | .a: a. !; L Briuselis praėjusią savaitę
nuomonę, spręsdamos didžiąsias 
problemas. Taikai yra grūmoja- 
maAzijoje, Afrikoje ir Europo
je. Vakarai negali būti vienoj 
vietoj vieningi, o kitoj susiskal
dę, nes šitokiu atveju Vakarai, 
kaip tokie, iš viso negalėtų eg- 
egzistuoti”.

Jis pabrėžė, kad 'Vakarai tu
ri ypač būti susikordinavę ir vie. 
ningi krizių atveju; kaip pavyz
dį jis paminėjo Kongą, Kubą, 
Disenhovverio kelionę Japonijoj 
ir incidentą ryšium su lėktuvo 
numušimu.

Lygiai Debre pasisakė už glau

Prieš atomines bombas
TOKIO, Japonija. — ApieJapo

10,000 japonų 
kitų valstybių šiandien susi
rinks į Tokio miestą dalyvauti 
suvažiavime prieš atomo ir vandenilio bombas.

Valdančioji japonų liberalų - 
demokratų partija kaltina, kad 
komunistai vadovauja suvažia
vimui ir nori jį panaudoti poli
tiniams tikslams. i

i ponija, 
ir atstovų iš 30

ALRK Susivienijimo seimas
WILKES - BARRE, Pa. — adv. ponias Mack - Mikelionis; 

sekretoriai: Matas Zujus ir Ma
rijona Rudienė. Į rezoliucijų ko
misiją įeina prel. Jonas Balkų

Abba Eban gavo naują
Izraelio postą

JERUZALE. — Abba Eban 
ministeris be portfelio Izraelio 
kabinete, paskirtas švietimo ir 
kultūros ministerių. Jis pakei
čia Salman Aranne, kuris atsis- 
tatydavo.

Eban, buvęs ambasadorius

riausybė sutelkė kariuomenę at
statyti tvarką. Riaušininkai ir 
demonstrantai protestavo, kad pranešė, jog 1,500 belgų karių
[psri™ patekoiuberiių - >"» Parvežti namo. Apie 10.000* . . ... , belgų kareivių dar yra Konge,demokratų partijos narių, buvu- ; , . _ __
šio prezidento Rhee šalininkų. dauguma jų yra Kitonos ir 

Raminos bazėse ar Katangos 
provincijoje, kuri yra saugoma 
Belgijos kareivių.

Rinkimai buvo praėjusį penkta
dienį.

Buvusio viceprezidento John
M. Chang demokratų partija iš .219 apylinkių pravedė 167 at- Katanga ncnusi leisianti 
stovus į parlamentą, daugiau; Kongo vyriausybei

BRIUSELIS, Belgija. — Ka-kaip du trečdalius, reikalingus 
kontroliuoti 233 vietų parlamen
tą, kuris išrinks prezidentą ir 
patvirtins premjerą.

tangos provincijos de’egacijos 
vadas sekmadienį pareiškė, kad 
jo vyriausybė niekada neat- 

BELGRADAS, Jugoslavija. — šauks savo nepriklausomybės 
Komunistinė Jugoslavija ir Ku-1 paskelbimo nuo Kongo respub- 
ba tik ką pasirašė pirmąją pre-, likos.bybos sutartį. ' | Pierre Kibwe, Katangos fi-

Per Dunojų į laisvę
Čekoslovakijoje sustiprinta antireliginė propaganda

nas, Antanas Rudis. Petras Me- Wa«hingtone ir vadovavęs Iz-, PRAHA. Cekoa’ovakija. — 80 metų vyras ir 87 metų
__ donis, Edvardas Makauskas ir rae^° de’egacijai Jungtinėse; Čekoslovakijoje iš šešiolikos ka- žmona paprašė Austrijos vy-

fiv. mišias atnašavo prel/jonas Julius Staniškis. Mandatų ko- Tauto®e, grįžo praėjusiais me- talikų vyskupų trylika yra ar- riausybę politinio prieglobsčio
Baltusevičius, asistuojamas kun. 
Juozo Aroškevičiaus ir kun. Jo
no Savu'io. Prel. Balkūnas pa
sakė pamokslą. Vyskupas Jero
nimas Hannan sėdėjo presbite
rijoje ir tarė žodį seimo daly
viams ir kitiems.

Rugpjūčio 2 d.: šv. Alfonsas Sekmadienį po pietų seimo 
Liguori, Parcinkulės; Tugaudas. atstovai ir dalyviai nuvyko į se-

Rugpiūčio 3 d.: šv. Stepono nąsias kapines ir aplankė a. a. 
kūno atradimas; Mangirdas. kun. Burbos kapą ir padėjo vai

niką. Jis yra ALRK Susivieniji
mo steigėjas. Mstas Zujus Jver-

Oro biuras praneša: Chicago-1 tino jo asmenybę ir veiklą ame-
ORAS

je ir jos apylinkėje šiandien 
giedra, apie 90 laipRn.; rytoj — 
dalinai apsiniaukę, šalta.

rikiečių lietuvių gyvenime. 
ALRK Susivienijimo 61-mojo

misiją sudaro Matas Šimonis, ta’8 u*imti Weizmann mokslo ba kalėjimuose arba naminiam teisės, nes, 
Emilija Ewalt ir Marijona Sriub instituto pirmininko vietą. Jis gienė. vėliau buvo išrinktas į parlamen

tą. Eban yra socialdemokratų Vakar seime užsiregistravo, partijos Mapai narys, kuriai va-

gyvenimas, sako

109 atstovai.

Mirė kunigas 
V. Karkauskas

New Britain, Crfhn. — Praė
jusią savaitę staiga mirė kun. 
Vincentas Karkauskas, ilgame
tis 6v. Andriejaus lietuvių pa-

dovauja premjeras David Ben - Gurion.
Raudonęjų sąmokslas 

Azijoje
KARACHI, Pakistanas. — UŽ 

sienių reikalų ministeris* Man- 
zur Qadir pareiškė, jog pasauli
nis komunizmas bando sukurti 
aziatų federuotą valstybę, susi

arešte ir negali at’ikti savo tie- juodu, Čekoslovakijoje esąs ne- 
sioginių pareigų. pake’iamas. Juodviejų senas

_.......... . , amžius padėjo jiems pasiektiČekoslovakijos primato arki- ipnio apygliuotoa Un|.
vyskupo dr. Joaef Beran likimas , kaj Jiema pavyko
iki. »iol yra nežinomas; mano- „ apyg|iuotoa vWoa uJtva. 
ma. kad jis yra miręs. PrieS de- rą n5ra anešta Tai seni,uai 
Šimtų metų jis buvo areštuotas žmon{a kuri(,m„ nelcgaliai pa.
ir deportuotas, ir iki šiol jokių 
žinių apie jį negauta. Nors Če
koslovakijoje vedama sustiprin
ta antireliginė propaganda, ta- . , ah x.. j i • • kai jaunuoliai, kurių vienas tik aš-čiau ideologinis savaitraštis . .... ’ a

vyko peržengti geležinę uždan
gą-

Maždaug tuo pačiu metu du

sclr.io pirmininku išrinktas Alek rapijos klebonas New Britain, j dedančią iš rytinio Pakistano ir
Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:09.Įsas Aleksis, vicepirmininku —|Conn. Indijos yakrų Bengal ir Aasam.

"Prevdoj” skundžiasi, kad pro
paganda vedama neplaningai, 
nemetodiškai ir kartu ji kaitina
ma “progreso stoka”.

tuonilikos metų amžiaus, pasi 
rinko laisvę, perplaukdami pla
čia ir sraunią Dunojaus upę ne
toli Haingurgo. Jie 
Bratislavoa.

Ernesto Che Guevara, Kubos 
ekonominio gyvenimo tvarkytojas, 
komunistas, norėtų užimti prem
jero postą. (UPI)

Žuvo 33
TRABZONAS, Turkija. — 

Sunkvežimis vežęs kaimiečius į 
turgų, nušoko nuo kalnuoto ke
lio netoli Trabzono, užmušda
mas 33 asmenis iš 63 keleivių. 
Devyniolika asmenų sužeisti 
sunkiai.

Trabzonas yra apie 565 my
lias šiaurės rytuose nuo Istam- 
bulo. ___ ,
NAUJAUSIOS 

ŽINIOS
— Sovietų Sąjunga paskyrė * 

savo ambasadorių J Kongą, nau 
ją afrikiečių valstybę.

— JAV valstybės departa
mentas pareiškė, kad sovietai 
drumsčia ramybę Konge.

— 37-tame Tarptautiniame 
Eucharistiniame kongreeg daly
vauja 30 kardinplų, šimtai vys
kupų, tūkstančiai kunigų ir la
bai daug pasauliečių.

— Kubos premjeras Fidel 
Castro serga. Jo vietą užimsiąs 
Raul Castro, jo brolis, gynybos 
ministeris.

— Rytinės Vokietijon, komu
nistai vis didesnį spaudimą da
ro užimti vakarų Berlyną dar 
prieš JAV prezidento rinkimus.

— ŪBI ieško dviejų dingusių 
saugumo agentūros tarnautojų,

atvyko iš Tai vakar atskleidė JAV gyny- 
jbos departamentas.
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ATOMINEI BOMBAI 
SPUOGUS (6)

Kaip sustabdyti kraujo tekė
jimą iš bet kurio sąnario, buvo 
aptartą pereitą sykį. O dabar 
patieksiu keletą patarimų, kaip Į 
gelbėti nelaimingąjį, kai jo krū- Į 
tinėje yra gili žaizda, arba jei 
jo viduriai yra sužeisti. }Prakirsta krūtinės žaizda vi- I 
suoęnet yra baisiai skaudi. Ir 
perdurtos krūtinės žaizda yra 
labai skaudi. Ir pavojinga, jei 
nesulauks tinkamos pirmosios 
pagalbos. Nelaimingajam- yra 
baisiai sunku kvėpuoti, — jis 
su skausmu kosti ir atkosti kru
vinas putas. Be to, per krūtinės 
žaizdą oras švokščia ir kraujo 
putos burbuliuoja.

Gelbėk žaizdą: ant žaizdos už
dėk sauso sulankstyto audeklo 
sluogsnj, o ant to sluogsnio už
dėk vaškinio popierio, ar plonos 
gumos, ar aliuminijaus, ar plas
tikinės medžiagos lakštą ir sta- 
mantrokai aprišk visą krūtinę. 
Sakau stamantrokai, kad alsuo
janti krūtinė perdaug nesikilno- 
tų. Jei krūtinė perdaug nešikli
uos ir per žaizdos uždangalą 
oęąs nesiskverbs, tai nelaimin
gajam mažiau skaudės. O tai 
yra labai svarbu.

Kraujoplūdį sustabdyti ir 
skausmą sumažinti yra tikrai 
svarbu. Bet dar svarbiau, tai 
nelaimingąjį padrąsinti. Pasa
kyk jam, kad jei dar nemirė, 
tai nemirs. Patsai žinok, ir ne
laimingąjį įtikink, kad jei komp 
likacijų neišsivystys, tai krūti
nėje žaizda nėra mirtina. Jei ne
laimingasis per penketą dienų 
su perverta krūtie ištveria, 
tai jam yra viltis pasveikti. Jau 
vien tik toks nelaimingojo pa
drąsinimas teikia jam daugiau 
jėgų ištverti sopulius ir paska
tina jame norą gyventi. Viltis 
ir tikėjimas stebuklus daro, ir 
šie yra taip svarbu kaip geriau
si vaistai. Įsakyk nelaimingajam 
gulėti ramiai ir jo be reikalo iš 
vietos nejudink, tai jam mažiau 
skaudės ir mažiau kraujo nute
kės. Tad žinok, kaip elgtis tei
kiant nelaimingajam pirmąją 
pagelbą. O svarbiausia žinoti, 
ko nevalia daryti.

Nevalia turinčiam žaizdą krū
tinėje duoti gerti snapso. Van
dens galima duoti, bet ne snap
so. Nei kitokių stimuliantų ne
valia jam duoti, nevalia jo gąs
dinti ir jaudinti, nevalia iš vie
tos į vietą neatsargiai kilnoti, 
ir svarbiausia, nevalia sušaldy
ti. Stimuliantai, judinimai ir jau 
dinimai didina skausmus didi
na kraujoplūdį, didina “sako” 
(shock) bei mirties pavojų.

Jei ties širdimi yra žaizda, ir 
jei sužeistasai dar yra gyvas, 
tai jam yra proga pasveikti. 
Kai širdis yra sužeista, nelai
mingasis junta ir žino, kad jo 
širdis yra sužeista. Jis kenčia 
baisius skausmus, bet dar bai
sesnė jam yra mirties baimė. 
Vargšas nežino, kad ne kiekvie
na žaizda širdyje yra mirtina. 
Ugi nuo pereito pasaulinio ką- 
ro tūkstančiai vyrų dar tebene
šioja kulką širdyje ar krūtinė
je, ir tebėra dar gyvi ir darbin
gi. Pirmoji pagalba teikiama 
taip, kaip aukščiau nurodyta. 
O paskui tai nieko nedaryk, — 
tik ant pagaikščio iškėlęs baltą 
skepetaitę signalizuok, kad 
“CD“ ar Raudonojo Kryžiaus 
pareigūnai atvyktų suteikti dau 
giau pagalbos nelaimingajam, 
arba gabenti jį ligoninėn.

Kai viduriai yra sužeisti, tai 
nelaimingąjį paguldyk augštel- 
ninką, pririesk jo abidvi kojas, 
ir po pakinkiais padėk ką nors 
tokio, kad kojos laikytųsi pri
mestos. Ant žaizdos uždėk šilta
me vandenyje sušlapintą ir iš
gręžtą skudurą. Laikyti nelai
mingąjį šiltai ir ramiai. Nors ir 
žarnos būtų sužeistos, nusimin
ti nereikia, nes dabar nuo peri
tonito jau labai retai kas mirš
ta. Medicinos mokslas dabar jau 
yra taip pažengęs, kad su anti- 
biotinių vaistų paga’ba ir su ati. 
tinkamomis priemonėmis sėk
mingai išgelbsti žmogaus gyvy
bę. Suteikęs pirmąją pagalbą, 
žinok, ko nevalia daryti. Neva
lia duoti nieko gerti nei valgyti, 
kai viduriai yra sužeisti. Neva
lia nelaimingąjį jaudinti, nei 
gąsdinti, nei be reikalo iš vie
tos judinti. Suraminęs sužeistą
jį, signalizuok, kad ateitų “CD” 
ar Raudonojo Kryžiaus pagal
ba.

DAKTARO ATSAKYMAI
Į KLAUSIMUS

Atsakymas Ig. F.: Tamsta 
klausi, kokie kiti kaltininkai 
dvokiančio kvapo iš burnos bū- 

! tų, jei dantys yra tvarkoje ir 
sinusito nesiranda. Taigi mat, 
tarp kitų daugelio priežasčių, 
dvokiantis kvapas iš burnos 

' dvelkia, jei atsiranda kokie 
nors tulžies sukrikimai, ar jei 
riebalai viduriuose nesivirškina 
kaip reikiant, arba jei žmogus 
perdaug vartoja pipirų, ar svo
gūnų, ar perdaug rūko tabako, 
ar turi chronišką bronchitą ir 
t. t. Specifinių vaistų halitozei 
pagydyti nesiranda. Tiktai pa
šalinus priežastį, galima halito- 
zės 8ėkn^ingiau atsikratyti.

Atsakymas V. M. — Senesnio 
amžiaus žmogui oda vis labiau

Kubos armijos vadas Raul Castro su savo žmona Vilma parskri
do namo iš kelionių po komunistinius kraštus Europoj, kadangi 
Kubos diktatorius Castro serga ir jam reikia fizinio ir dvasinio 
poilsio. (UK)

Krapai senovėje
Krapą senovėje žmonės iai- 

kė puošniu augalu, turinčiu to
kį kvapą, kaip ir rožės.

Gėlių puokštės būdavo pa-, 
puošiamos krapais.

Daljar jis dažniau dedamas 
tik į aalibarščius.
Saldys saules spinduliai
Ligi šiol buvo žinoma, kad sau

lė tik šilumos teikia. Bet jau yra 
išrastas būdas, kad saulė galės 
tarnauti šaldytuvu. Pro tam tik
rus stiklus saulės spinduliai lūžta 
ir liečia ištisą sistemą žieduotų 
vamzdžių, kuriais teka vanduo su 
amonijos dujomis. Saulės šiluma 
užvirina dujinę amoniją. Verdan
tis skiedinys savo jėga pereina j 
mažesnius vamzdelius, kuriuose 
jau nebevorda. Iš čia skiedinys 
eina į tam tikrą tuštumą, kur jis 
staiga išgaruoja. Dėl garavimo la
bai padidėjęs amonijos kiekis štai1 
ga atšąla. Šioje tuštumoje dujos

paglemžta šilimą ir neša ją lauk, 
o amonijos pagamintas šaltis nau 
dojamas šaldymui. Po to amonija 
vėl jungiama su vandeniniu ir i 
kartoja savo darbą iš naujo.

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

Tel. PRoapoet 6- 1795 
asoo w. .m h t st., (ht<«K<), m 

Oaklcy Meiliai Arto Blilg
arba

134 Algnna Avė., Klgln. Illlnoto 
Tel. OWcns 8-0533 

'Valandos pagal aiiHita rimą 

Tel. ofiso HE 4-5819. rez HE 1-23*24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2434 West 7 Imt Street
Vai Pirm., ketvlr. penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč. Ir šešt pagal nutartĮ 
ekm uždaryta

Tel. Ofto. VI 2-1484. Itea. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
3259 South Halsted Street

Vai. kasdien: S—7 p. p.: penktad. 
2—4 ir 6—8-. šeštad. 1—4 vai. Treč 
uždaryta.

Ofiso telefonas — Kfsbop 7-2685

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle Ir Archer) 

UAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vaK 
Treč. Ir sekmad. tik gusttarua

1909 INSURED
v.i.’ v>/ 1960

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — $75,000,000.00 • 

Atsargos Fondos $6,500,000.00

JuMin Mackiesvich, Chairman of the Board 
JuNtin Mac,kiewich Jr., President

FREE PARKING

STANDARD FEDERAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIAtlON 

OF CHICAGO > 
4102 ARCHER AVI., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrųinlc 7-1141

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

niežti negu jauniesiems, nes su- 
senusios kūno liaukos ątrotfuo- 
jasi ir blogiau veikia. Kai odoje 
sebacinės aliejų gaminančios 
liaukutės tinkamai neveikia, tai | 
tuomet oda patampa sausa ir 
pleiskanota, ir niežti. Gi besika-1 
sant odos paviršius nagais su
braižomas ir mikrobais užkre
čiamas, tokiu būdu ir visokias 
odos ligas gaunama. Seniams 
patartina nesimaudyti kastame Į 
vandenyje, kad iš odos aliejų 
nenuplovus. Ir muilo patartina 
nevartoti, nes muilas numazgo- 
ja natūralų odos aliejų. Dauge
liui pagelbėjo ir pagelbsti su
stabdyti odos niežulį, jei vį| 
drungno vandens vonią įpilama 
trejetą stalinių šaukštų aliejaus 
vadinamo Alpha-Keri Bath Oil,

kurio gąlima gauti gcrqse vais
tinėse. O su kitokiais tepalais 
ar aliejais tepti odą be gydyto
jo žinios nepatartina, nes gali 
sveikatai pakenkti.

Atsakymas K. A. — Pati ka
va žmogaus netukina, tiktai ką 
ir kiek prie kavos pridedi, tai 
ir prie kūno svorio dadedi.

Atsakymas M. E. — Taip 
ašaros akis gadina, jei perdaug 
verkiama. Akims ašaros norma
liais kiekiais yra reikalingos, bet 
kai perdaug, tai nesveika.

Atsakymas R. A. — Tamstos 
laiške minimų vaistų (patenti- 
kų) kūno svorio sumažinimui 
vartoti nepatartina. Nuo jų- ga
lima gauti ligą, vadinamą “ano- 
rexia nervosa”, tam tikrą psi
chozę.

SOPHIE BARČUS
RSniIO VALANDA

VbMM) ĮJrugrajniH, iš WOPA
AM. 1490 Kltocycl'ea KM 102-7 Mt 
Kasdien; kuo pirmadienio Iki penk 
tadtųnio 10-11 vai. ryte. Šeštadien) ir 
sekinadlenj 8;30 Iki 9:80 vai. ryte.

Vakaruškos pirmadienį 7 vai. vak 
ItaštLnš; 7150 So. MapftBsvood Avė., 
Chie&gn 29, III. Telef. HE 4-2*13

llllllllllllllillllllllllllllliilllllllllllllllllllll

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

Tel. ofiso HE 4-5758: Res Hl 5-3226

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

2709 West 51 st Street 
Valandos' pirm., antr., ketvlrt.. penk 
2-9 vai. vak.; šeštad. 2-4 vai popiet
Ligonius priima pagal susitarimą._ ____ *__
DR. J. G. BYLA - BYLAITIS

Nervų-Smegenų Ligos. Chlrurg.
OAKLEY MEDICAL BLDO

2300 West 51st Street
Valandos šeštad. susitarus, skam
bi lyti tik pirmad.. antrai!., ketvlr- 
tad„ penktad., tik nuo 2—4, 6—8 
vai l’Rospeet 6-1795. Rez. TRE
MOM 0-5890.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus Ilgos 
6317 South VVestern Avenue 
Tel. ofiso — REpubllc 7-4900

namų — GRoveliiU 0-8101 
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., šeš
tad. 1-6 vai. p. p., trečiadieniais u4- 
darvta.

Dėl tikslaus priėmimo laiko (ap- 
pointment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereiktų 
darai i«nVt<

r?

SOVIETŲ JAUNIMAS
DZfKV JONAS

Kai grįžta iš sovietų Rusijos 
Vakarų žurnalistai ar diplomatai, 
jie savo įspūdžius aprašo spaudo
je. Vieni rašo pasaldytai, kiti 
pavaizduoja sovietų gyvenimą to
kiu, koks jis yra tikrumoje. Be to, 
užuominų būna ir apie sovietų 
jaunimą. Todėl, skaitant tuos re- , 
portažus, susidaro šioks toks vaiz
das, kad Sovietų Rusijos jaunimo 
daug jau išaugo nebekoanunisti- 
nėje dvasioje. Atrodo, kad subiu- Į 
rokratejęs komunizmas jų nepa
veikė.

Antrojo karo poveiky
'Daugelis jaunimo II Pasaulinia

me kare kariavo ne už partiją, 
bet už savo* žemę. Po karo jauni
mas pamatė, kiek jų kraštas, Ru
sija, nukentėjo. Sugrįžę į namus 
dirbo tikėdamiėsi, kad kada nors 
tie darbai duos vaisių. Nei karo 
metu, nei po karo atstatymo me
tais jie neturėjo laiko, anot ste
bėtojų, marksizmo studijuoti. O 
kariaudami su vokiečiais vakarų 
Europoje, sovietų jaunuoliai kaž
kaip susirišo su Vakarais ir pa
juto, kad ten gyvenimas daug 
geresnis, laisvesnis. Stalino mir
tis, Berijos likvidavimas dauge
liui atvėrė lūpas. Sovietų Rusijos 
rinkoje pasirodė ir Dostojevskio 
kūriniai, kurie Stalino laikais bu
vo uždrausti platinti ir skaityti.

Tačiau Chruščiovas jaunimo no
ro nesupranta. Jis, vykdydamas 
penkmetinius darbo planus, vėl 
jaunimą įkinkė j sunkiosios pra
monės gamybos darbus. Jaunimas 
tuo labai nepatenkintas.

Pastaruoju metu, sako Vakarų 
žmonės, pastebimas jaunimo di
delis palinkimas prie modernios 
muzikos, jo noras sekti užsienio 
madas ir t. t. Be to, jaunimas do
misi užsienio kultūriniu ir net po
litiniu gyvenimu.

Tai parodys įvykiai

Maskvos universiteto rektorius 
Petrauskis, sukvietęs salėje stu
dentus po Vengrijos tragiškų įvy
kių, pranešė, kad universitete bu
vo iškabinti nelegalūs pranešimai, i 
kuriuos studentai smalsiai skaitė. 
Girdi, tokie dalykai neleistini, nes 
ne tik nusižengta prieš partiją, 
bet ir prieš bendrus valstybės in-

teresus. Apie įvykius plačiai in
formuoja Maskvos spauda ir nėra 
reikalo studentams ieškoti kitų 
informacijų. Po rektoriaus pasta
bų salėj kilo sąmyšis. Pasigirdo 
šūkavimai — Ntes netikime, ką 
“Pravda” rašo! — grausmingai 
šaukė studentai. Rektorius parei
kalavo atsistoti tuos, kurie netiki 
“Pravdai". Atsistojo visi. Vadi
nasi, rektoriui nebeliko daugiau 
nieko, kaip tik uždaryti susirin
kimą.

Arba štai kitas nuoty kis. Sovie
tų jaunimas Lužnikų stadijone 
turėjo sporto šventę. Į šventę bu
vo pakviestas ir Chruščevas. Ni
kitai atvykus jaunimo šventėn 
su prakalba, stadijone kilo tokios 
ovacijos, kad Nikita negalėjo nė 
prasižioti. Jos tęsėsi tol, kol 
Chruščevas, netekęs kantrybės, 
apleido tribūną. Jo kalba vėliau 
buvo paskelbta spaudoje ir per 
radiją. (

Panašių įvykių sovietų Rusijos 
jaunimo tarpe vis dažniau pasi
taiko, nors komunistinė spauda 
vengia juos viešumoj kelti.

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti 
DRAUGAS 

4.515 West 63 r d Street
Chieago 29, Illinois . 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiii

Rez. GI M-0K73 Rez. HE fl-1670 
Dr. Eisin. r»r. Balukas
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 
6132 S. Kedzle Avė., WA 5-2670 

Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija Ir moterų Ilgos
2454 West 71st Street

(71-os Ir Campbell A ve. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta.

Atostogose iki rugpjūčio 21 d.

iii Daina co

t Sar. inž. A.Semėnas
• Televizijos • Radijai,
• limogrufal e Plokštele*,
• Elektriniai virtinės prietaisai
• Elektr. laikrodžiai,
• Rašomosios mašinėlės,
• Radijo ir TV lemputė*,
• Visokios antenos,
• Baterijos e Dalys,
• Vėsintuvai — Vėdlntnval,
• Elektros lemputės

PARDAVIMAS-TAISYMAS
3321 S. Halsted St.-CL4-5665

[Ald.:9-6. pirrn.-ket7.9-9. Sewn.uždJ

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaikų ligos 
2737 West 71st St.

Atostogose iki rugpiūčio 
8 dienos

Ofiso tel. TOwnhal1 3-0959 
Nnmų-rczid. tel. I’RosjH'et 8-9081

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VATKŲ LIGOS

5002 W. 16th St., Cicero, Illinois
Vai.: Kasdien 4-8 p. p., šeštad. 10-2 
p. p. Treč Ir kt. laiku tik susitarus

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. RE 7-0109
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

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

Haujus ir vari. automobilius 
parduoda

TONY BALAS—HE 4-8200
TONY PIHT PONTIAC 

6617 S. Besteni, Chlcago 36. Iii

M O V 1 N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei parvežimus Iš 
tolimų Ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

SAVINOS 'SL $ 
Ufecrtv* Jsa. 1. 1460

EREI ALUMINUMWARE
WITH VMM OR MORU

ST. ANTHONY 
SAVINOS k LOAN ASSTL 
1447 S*. 49rt» Cmrt, Clcsro. M.

Tel. Bltoo* 2-1397
MOURS: MoNDAY ♦ »• • 

TVBSOAY, THURSOAY, ėBlMT 
« t* 1

ŠATU R DAT « M 1
WaONUOAV CUMSP

DR. G. SERNER
KJITUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 assty patyrimas
Talj Y Arda 7-1 •» 
Pritaiko Akinius 

Kreivai Akla 
Ištaiso.

Ofisą* Ir Aktai? Dirbtuvė 
754 WEST *5th STREET 

Talandoc nuo 10 iki S, nuo C M B. 
Tret uždaryta. Penkt Ir šešt 10 — 1

Telefonas; GRovehili 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 W. Marąuette Road

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

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Keil/.ie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdl-n. Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLIES LIGOS 
Pritaiko akinius

6322 South We«tern Avenue
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dlen, uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonus PR 8-322#
Rez. lelef. IVAIbruok 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šeftt. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kilu laiku pagal nutarti 

OHmo telef. LAfayvlte 3-6048 
Rez. UAlhris.U 5-3048

Tel.: REIlance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( Lietuvis gydytojas)
S925 West 591 h Street

Vai.: Pirmad., antrad., kctvlrtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:80
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet 
Atostogose rugpiyčio 1—21 d.

Ofiso felef. LA fa y et te 3-32IO, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIr 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Arbher Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—S vai. 
vak , pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susi tarus

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4546 Wetrt 63rd St., Chieago 29, Illinois T«L LUdlov 6-050t
Bntered as Second ClSM Matter Ifareh lt, j»n, Chlcago. llllnolr 

Under the Act of Harch 8. 1879
Member of the Cathollc Press Ass'n 
Publlahed dally szeept flunday* and 
įlayn aft*r Chrlntman and Eoiter 
by the Llthuanlan Catboll* Prsa* 
Soo’y.
PRKNrilfERATA: M.Um.
Chlcago) Ir Clceroj , 111.00
Kitur JAV Ir Kanadoj 110.0S
(Ttelenyja 118.9*
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110.00 per year outnlde of Cbloago 
112.90 per year In Chlcago A Clo**o 
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DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KflHKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTft

7156 South Wmt«'rn Avrmi* 
MEDICAL BtTILDINO 

Pirmad.. antrad., ketv. tr penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p, p ir nuo 
6 v. — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai p. šeštad 11 

vai ryto Iki 8 vai p p 
Office iri. R.E 7-1168 

Rea. (ei. tVAlhroolt 5-37NŠ 

Ofiso HE 4-1818, Itezld. l’H 6-H8UI
DR. I. MEŠKAUSKAS

GYDYTO1AS ir chirurgas
Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 7lat Street

(71-o* Ir Campbell Ava. kampas)
Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Sešlod,: 9 v. r. — iki 2 i> p.
Trečiadieniais uidaryta.

Tel. ofiso HE 4-1202, rez. Plt 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGASį

2454 West 71 «t Street
(71st Ir So. Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. tr ketvlrtad. 1-4 p. p 
antrad Ir penktad 6-8 v. v________

DR. J. RIMDZUS
CHIROPHACTOU

Headaches, z\ rt hiritis, Rhouniatlsm 
Hpine & Nerve, Allmetits

I 128 Umuduay, Gary, Indiana 
Vai. pirm. 8—6 v. v., šešt. 9—11 
vai. prieš plot. Kitu laiku pagal su
sitarimą. Tel. Office Gary TŪmer 
5-8638. Res. Ch-go BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 6!lth Street 

Spec. ORTHOPEDING8 LIGOS 
Priešais fiv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penktad. 
nuo 9 ikt 11 ryte Ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4 Trečiadieniais Ir
kitu talku susitarus telefonu.
_______ Telef. REpubllc 7-2890

DR. AMT. RUDOKAS, Qpt.
Tikrina akis tr pritaiko skintus 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 8. California Avė. YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. ui
daryta šeštad. 10 v. r...Iki 2 p. p

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St 

Ofiso tel. REIlance 6-4410 
Rez. tel. GRovehili 0-0617

Valandos: 1-8 p. m. ir “9-8 p. m 
Penkt. tik 1—8 p m.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį

Ofiso telef. ClJffslde 4-2800 
Resid. telef. WAlbrook 6-8000

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Rentlra praktika ir spedallzU 
chirurgija)

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

Vai : nuo 2 iki 4 vai. ir 6 lkl8 v. v. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., fiSskyr. sek

Tel. ofiso TO 3-0050 
Res. tel. GA 3-6049

DR. FL TALLAT-KELPSA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ilgos
5002 We»t Ittth Street, Cicero, Hl. 

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

DR. VYT. TAURAS
(Bendra praktika ir moterų ligos)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 5»th St

Tel. PRospect 8-1223 ar M*. 8-6577 
Ofiso vai.: Pirm. 7-9 v. v.. Antrad. 
Treč ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad.
2- 4 vai. popiet, iri sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-0109
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street 

(71st ir So. Camnbell Avė.)
Vai.; pirm, antr., ketv. Ir penkt 
nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8. Treč. Ir 
fteftt. uždaryta.

Telefonas — GRovcbUI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERĮ
LIGOS

2524 West 691h Street
Atostogose iki rugsėjo 6 d. 
Pavaduos Dr. V. Tauras

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAflRAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

6243 South Kedzle Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; A-8 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais ir susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-B1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rosd
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p. tr 7 iki t v. r 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS "
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso ČA 6-0257, re*. PR A-66A9 

Rezld. 6600 Ho. Artesian Avė.
Vai. 11 v. ryto Iki 1 v p. 9-7 vak

Tel. Off. FR 2-4641, 9 A M.-6. P.M.
rel. Res. AY 3-2627. 9:30 P.M, Iki •

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
(vairios nervų h«4 proto Ilgos — 

vaikų Ir suaugusia 
P1TT8FIE1.D BUILDING, Kamb. 9X1
55 E. U'nsltigton St., Ghjoa«o 8, III 

Pr19mlmas tik pagal murttarlmą

4. P. ŠILEIKIS, 0. P.
*0 (irlliopedan. Protealzta*

Aparatai Protezai. Med bao. 
dažai. Hpec pagalba kojoms

’ (Arch Supports) Ir tt.
Vai 9 4 Ir 6-8. šeAtadlenlala 9-1 
ORTIIOI'ElilJOS TFA1HNIKOS LAR 
2850 W. 6Srd St. Chlcago 29, III.

Tel. PHoepeet 9-5084

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.
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Pabudo juodasis paukšti:
Afrikoje yra kažkoks juodas paukštis, kuris savo klaikiu 

klyksmu duoda žęnklą prieš pavojų džiunglių gyventojams. To
kį pat klyksmą iššaukia ir koks nors staigus to paukščio pabu- Į Šiuo metu daugumos ameri- 
dinimas iš miego kur nors susipynusių medžių atokaitoje. Visiš- kiečių dėmesys yra nukreiptas

LIETUVIŲ LINIJA RINKIMUOSE 

Iš pasikalbėjimo su inž. Ant. Rudžiu

i prezidento ir viceprezidento 
rinkimus. Tas rūpestis liečia ir 
lietuvius. Kaip mes turime lai
kytis, kad šiuose rinkimuose 
būtų susilaukta daugiausia pa
raunąs Lietuvos reikalui ? Ar

Daharties pastangos

Iš praeities, mes turime 
ryti išvadas ateičiai.

— Man, — tęsė toliau 
Ant. Rudis, — teko su L.

da-
inž.
Si-

kas nors sudaro komitetą pa
remti kandidatui į kokį postą. 
Tai gali būti jėgų skaldymas 
ir smulkinimas, ypač, jeigu lie
tuvių jėgos bus nekreiptos į 
kokius smulkius postus, kur iš
rinktas žmogus neturės įtakos 
JAV užsienio politikos klausi
muose. Dažniausia tokių tauti
nių komitetų organizatoriai yra

kai panašiai yra pabudintas šiandien juodasis kontinentas, ku
ris ilgai miegojo džiunglių atokaitoje, kantriai kęsdamas garg
tos žiaurumus ir kolonizatorių šiurkščią priespaudą bei išnau
dojimą.

Afrikos žemynas, turtingas brangiaisiais metalais ir mine
ralais, bet žiaurus savo sausromis, staigiomis liūtimis, smėliopūgomis ir nepaprastais karščiais, jau kuris metas yra visų dė- lietuviai turėtų dalyvauti orga- 
mesio centre. Net Kuboje beįsigalįs komunizmas, atsiradęs vi- Ūkuojamuose vienam ar kitam 
siškai prie Amerikos krantų, nekelia tiek daug susirūpinimo 
politikoje, kaip tas neseniai pažadintas juodasis paukštis.

Istorija sako. kad retai yra buvę tokių žiaurumų, kaip Ro
mos vergų sukilime. Ilgai priespaudoje laikyti nužmoginti žmo
nės parodė visą savo niekingiausią žiaurumą, kai jų kantrybė 
buvo išsemta iki galutinės ribos. Panašiai elgiasi ir Afrikos ey-

kandidatui paremti komitetuo- 
? Už ką reikėtų balsuoti?se

ventojai, vakar dar vergai, šiandien jau nepriklausomų valsty- yrusl visuomenininką inž. 
bių piliečiai, prieš savo buvusius valdytojus, baltaodžius kolo- n. an* . , ^ur*s tur\ ^laudųnizatorius. Blogybė keršija nors ir po ilgo laiko, nežiūrint, kad rys* S . ltakin8ais amerikiečiais 
ne visi nukentėjusieji dėl jos yra kalti. Gaila, kad dėl ba’taodžių lr. urls_ aiP tlk šiomis dieno- 
pirklių nusikaltimų žmoniškumui turi šiandien nukentėti nieko mis tur^j° kontdktų su jais 
nekaltos moterys, dar blogio nesuprantą vaikai ir Afriką savo
tėvyne laiką tengimiai baltieji. Dar blogiau, kad pereitų dešimt
mečių ar net šimtmečių nusikaltimai šiandien sudaro pavojų 
pasaulio taikai ir milijonams žmonių gyvybių.

Pabudusi Afrika savo klaikiu klyksmu pasigirdo ne tik 
Konge, kur šiomis dienomis neramumai plečiasi, bet ir kitose, 
jau anksčiau nepriklausomybes gavusiose ar dar už jas tebe- 
kovojančiose, valstybėse. Alžiras iki šiol pririšęs laiko didžią
sias Prancūzijos jėgas ir jai neleidžia po pastarojo karo atsi
gauti. Kitur dar neseniai slaptos organizacijos kovojo ir žudė 
ne tik baltuosius, bet ir baltųjų draugus juoduosius brolius,
kaip žiaurieji Mau-Mau būriai Kenijoje. ’j pravedė kongrese ir paskiau

Jeigu Kongas, Kenija ar Rodeziia būtų buvę Azijos kraš- , vadovavo to komiteto darbams, 
tai, tai šiandien gal jau tikrai ten būtų kariavę Jungtinių Tau- *r tai buvo didelis laimėjimas.

Praeities laimėjimų pamoka

Tie ir kiti klausimai paska ,'tino kreiptis į mūsų jauną, bet n°rS konkredų žygių, kad tai-

mučiu ir kitais tarybos nariais samdyti to asmens, kuris kan- 
lankytis pas respublikonų na
cionalinio komiteto pirmininką 
Thruston B. Morton ir priminti, 
kad respublikonų partija turi 
atsiminti savo iš aisvinimo po
litiką, kuria ji rėmė savo 1952 
metų prezidento rinkimo kam
paniją. Dabar reikėtų kokių
kiu būdu būtų įgyvendintas tas 
išlaisvinimo siekimas. Pabrė
žiau, kad praktiškiems laisvi
nimo darbams yra dar nepaju
dinti du šaltiniai: $100,000,000 
senato paskirtų pinigų, iškėlus 
tą reikalu Kerstenui Mutual Se- Praeities patyrimas mums eurity akte; antra — preziden- 

rodo, kad lietuviai gali susi- tui Eisenhoweriui yra paskirta 
laukti gražių laimėjimų savo ry- laisvai savo nuožiūra išleisti 
šiuose su įtakingais amėrikie- $50,000,000 antikomunistinei 
čių politikais. Pavz. grynai lie- veiklai. Iš tų šaltinių lėšos gali 
tuvių pastangomis buvo suda- būti paskirtos įsteigimui lais- 
rytas Kongreso komitetas, ku- vės siekimo administracijos, ku
lis ištyrė Sovietų įvykdytą Pa- rį būtų sudaryta iš pavergtų 
baltijo okupaciją. Kongreso ats tautų laisvinimo komitetų, pa- 
tovas Kerstenas šį sumanymą našiai kaip mūsų lietuvių yra 

Altas ir Vilkas, kurių nariai

Inž. Rudis priminė:

ligi šiol 
lėšas

savo darbą, 
nuo pat karo

tų vardu Amerikos kareiviai prieš Sovietų Rusijos arba raudo-| Toliau lietuviai turi «,oVn dl aukoja, kad laisvės 
nosies Kinijos kariuomenę, šiuo atveju Afrika laimingesnė, kad delj draug, Paul bolševikiniai kraštai yra pertoli, ir tie atstumai sulaiko juos Į kuris 1954 metaig 
nuo kariuomenės pasiuntimo. Tačiau toks Kongo min. pirm. | liuciją senatG( įr taį buvQ yien.
Lumumba visą laiką graso, pasikviesiąs bolševikinių kraštų pa- balsiaj priimta. buvo pagmerk. 
galbą prieš vakariečius, ypač belgus, kurie daugiausiai yra nu- tag ruaų . 
kentėję. Ir ta maža pelytė džiaugiasi, kai du katinai susiniauja

neužgestų pasaulyje.

sveikatą, 
pradžios Į 
principai

tarp savęs. Vakarai ir Rytai visokiais būdais siūlo pagalbą, kad 
tik ta maža, bet reikšminga nauja valstybė prisiimtų jų įtaką. 
Vieni tos įtakos siekia, norėdami ginti laisvę, kiti — užkariau
ti pasau'į. O užtektų komunistiniams rusams ar kiniečiams isi- 
sėsti kurioje nors Afrikos vietoje, kad susidarytų didžiulė grės
mė visam šiam juodajam kontinentui.

Suprantamas yra šis didelis vakariečių susirūpinimas nese
niai pabudusiu Afrikos žemynu. Ne be reikalo ten jau kuris lai
kas įvykius iš arti stebi Jungtinių Tautų sekretorius ir jo ka
riški bei diplomatiniai patarėjai. Maskvos valdovai mėgina čia 
kaip tik vykdyti Lenino testamentą: jei negalima užimti Euro
pos tiesiog, tai reikia eiti per Aziją ir Afriką. O tada savaime 
atsiras kelias ir į Amerikos žemyną, kuris šiuo metu dar vienin
telis tegali ginti žmonijos laisvę prieš komunizmo vergiją. Ar 
Amerika supras savo pasiuntinybę bent šiuo metu, kada juoda
sis paukštis jau yra suklikęs visu klaikumu, kada Postdamo 
didžioji klaida jau betarpiškai graso Berlynui, kada nuodingas 
skorpijonas Kuboje yra užmestas jau į pat Amerikos užantį?

Reikia manyti, kad tokioje svarbioje istorijos lemtyje Ame
rika ir viso pasaulio laisvasis žmogus sugebės pasitempti, jog 
nei asmeniniai patogumai, nei rinkiminė kova, nei kiti menka
verčiai dalykėliai nesutrukdys laiku susigriebti, kad krikščioniš
ka ku’tūra būtų apginta ir žmonijos laisvė išsaugota. P. S.

Išgauti pareiškimus

Pavergtų tautų laisvinimo 
klausimu demokratų pareiški
mai jų rinkimų plataformoje ir 
jų kalbos konvencijos metu ne-

riausybėf turi “laikytis aiškis | buvo tokio8 &riežtos. kaiP res‘ publikonų. Bet tai, žinoma, tik 
rinkiminiai pasisakymai. Prieš 
valsavimus mums dar reikia 

su

laisvąsias tautas ir buvo pri
imtas nutarimas, kad JAV vy-
linijos — nepripažinti Pabaltijo 
laisvųjų tautų inkorporavimo.
Taip pat jisai 1956 metais įne
šė rezoliuciją, kad JAV vyriau
sybė įsteigtų specialų organą, 
kuris veiktų kaip komitetas, su
sidarę® iš Amerikos piliečių,. , , kilusių iš Rytų Europos. To Itybes P°stu8 turi P^^kyti komiteto tikslas būtų palaikyti Uis Lietuve. ir kitų P*vergtų- 
pavergtų tautų laisvės dvasią.' ™. Ialsv,nimo klausimais. Mes jų kultūrą. JAV vyriausybė fi. 1 neieškome tik gražių kalbų, bet

didatuoja į kokį nors postą. 
Kartais tas samdymas būna fi
nansais. kartais gi — pažadu 
kokio nors politinio darbo pa
čiam to komiteto organizato
riui.

Dė' to lietuviams neverta 
smulkintis į kokius komitetė- 
lius, o laikytis vienos bendros 
akcijos, vadovaujant patyru- 
siems mūsų organizuotos visuo
menės vadams, ligi šiol gražiai 
■nasireiškusiems Lietuvos by
loje.
Sueiti į ryšį su kandidatais

Mums, lietuviams, labai svar
bu savo jėgas koncentruoti į 
kandidatus, siekiančius šio kraš 
to pirmaujančių postų. Mes tu
rime prieiti ir prie demokratų, | 
ir prie respublikonų kandidatų I 
į prezidentus, jų atsiklausti, ar 
gyvu darbu darys žygių paleng 
vinti Pabaltijo kraštų likimą, 
išgauti jų raštišką pareiškimą, 
ir tada, pagal jų užsiangažavi
mą Lietuvos laisvės klausimais, 
mes užsiangažuosime, kiek tuos 
kandidatus galime remti.

Taipgi mes privalome sueiti i 
į ryšį su kandidatais į JAV 
kongresą ir senatą ir iš jų iš
gauti pareiškimus, ar jie yra, 
pasiryžę kovoti dėl Lietuvos, 
dėl Pabaltijo laisvės. Kandida
tai, kurie parodys didžiausią 
prielankumą, privalo susilaukti 
mūsų giliausios paramos, nežiū-

Sen. Kennedy ir šen. Johnson Kennedy nmmuose Hyannis Port, 
Mass., aptarė rinkiminės kampanijos uždavinius. Šen. Johnson 
lankėsi ir pas buvusį prez. Truman, Kansas City, Mo., (apačioj) 
prašydamas talkos rinkiminei kampanijai. (UPI)

KOMUNISTINĖS APGAULĖS 
SPEKTAKLIS VILNIUJE

Vilniuje suruoštasis sovietines santvarkos dvidešimt
mečio minėjimas praėjo lietuvių tautos laisvės 

niekinimo ženkle

SI JAS MIGLINAS Vokietija

vos pavergimą lietuviškieji ko 
rint jų priklausomumo partijai, j muni.stai atžymėjo Vilniuje su Mes esame viena iš mažės

Prieš dviedešimt metų Sovie- čiau pačiu svarbiausiu svečiu 
ly Sąjungos įvykdytą Lietu- lietuviškieji komunistai skaitė 

Kremliaus atsiųstąjį Suslovą, 
kuris sesijos metu pasakytoje

ruoštame “tarybinės santvarkos kalboje lietuvių tautos praeitįsueiti į ryšį su nominuotais į nių Amerikoje (pvz. airiai, žy-, 20-čio” spektaklyje. Tokie spėk. nuspa'vino raudonomis spalvo-
kandidatais ir išgauti jų atitin- dai yra daug įtakingesni), dėl- takliai Kremliaus direktyvomis mis. Pagal suslovinius teiginius
kamus pareiškimus. to mes privalome saugotis iš- buvo taip pat suruošti Taline ir lietuvių tauta visais savo istori-

Kandidatai į pirmuosius vals- skaidyti savo jėgas, privalome Rygoje. jos laikotarpiais siekusi bolševi-

“Muenchener Merkur” dažnai mini Lietuvę
Žymius ir labai gerai infor-. howeriui, šiuo laiku JAVbėse 

muotas Vakarų Vokietijos dien vyksta “Pavergtųjų tautų sa- 
raštis “Muenchcner Merkur”,' vaitė”, kuri turi priminti tau-

nansiškai paremtų tas pastan
gas, ir visame krašte bei už 
jo ribų būtų palaikoma laisvės 
mintis. Tą mintį inž. Rudžiui 
išdėsčius, Douglas tam pritarė. 
Vėliau, per vienus pietus su 111 
senatorių, buvo susilaukta jų 

į pritarimas. Senate sumanymas 
j praėjo, tam paskiriant penkis 
I milijonus dol. Vėliau reikėjo tą 
i nutarimą suderinti bendrame 
senato ir kongreso atstovų su
darytame komitete, kur tas pro 
jektas nepraėjo.

Tie du faktai visgi rodo, kad 
’ietuvių pastangos gali susilauk 
ti konkrečių rezultatų, ir dau
gelis senatorių ir kongreso na
rių lietuvių pastangas paremia

praktiškų darbų, dėl kurių jau 
prieš rinkimus kandidatai už
siangažuotų. Tada mes, lietu
viai, už juos drąsiai pasisaky
sime.

Paskutiniu laiku JAV vyriau
sybė, paskelbė, jog Lenkijai 
buvo duota grūdų už 130 mili
jonų dol., kad būtų pakeltas jų 
ekonominis gyvenimas. Tai pa
vyzdys, kaip JAV savo faktina 
praktiška pararta pagelbti lais
vės idėjoms.

Apie įvairius komitetus

— Ką manote apie įvairių 
lietuvių sudaromus rinkiminės 
paramos komitetus?

— Jau iš anksčiau tarp lie
tuvių yra praktikuojama, kad

politiškai veikti ir reikštis vie
ningai, Lietuvos reikal kuo 
gausiausiai ginant ar tai de
mokratų, ar respublikonų par
tijoje, kaip kada koks reikalas 
iškyla. Jeigu mes leisime ats
kiriems asmenims, gal net as
meniškais sumetimais, reikštis 
įvairiuose rinkiminiuose parti
niuose komitetuose, mes gal 
tik suskystinsime savo jėgas. 
Kiekvienas turime laikytis nu
sistatymo — duosiu savo bal
są tam kandidatui, kuris pa'ai- 
ko žmones kraštų, iš kur mes 
kilę; — kurie užtaria Lietuvą 
ir čia esančius lietuvius, palai
kydami sąlygas lietuviams eko
nomiškai augti. Tie siekimai — 
tautų laisvės — išplaukia iš 
Amerikos konstitucijos, ir to 
siekdami mes nieko kito nerei
kalaujame, kaip tik savo teisių.

Koreap.

Vilniškis spektaklis buvo pra- kinės santvarkos... Net ir tais 
dėtas sovietinio kario kultu Kai laikais kai sovietinis despotiz- 
bamo spektak'io išvakarėse vii- mas žmon’jai nebuvo žinomas... 
niškė “Tiesa” paskyrė ištisą Nutylėjęs Stalino suokalbį su 
puslapį sovietiniams kariams, Hitleriu, kurio pasėkoje Sovie- 
juos pristatydama kaip “Lietu- tų Sąjunga pavergė Lietuvą ir 
vos išlaisvintojus”. kitas Baltijos valstybes, Suslo-

I Vilniuje suruoštą spektaklį'vas, Kremliaus 8«rMi« valzda' 
atvykes sovietinių komunistų ™ kaip sov,et,nes politikos rea- 
partijos centro komiteto .vienas llą Lietuvą
iš sekretorių. Suslovas. talkina- nuo '"k.et.jos grėsmės... 
mas Sniečkaus, pirmiausia pade- Pokario metais Lietuvoje pa- 
jo vainiką prie Černiachovskio sireiškusį gyventojų nepaaiten- 
(sovietinis žydu kilmės genero- kinimą sovietine okupacija, 
las. Antrojo Pasaulinio karo pasireiškusį partizanų veikla, 
metu dalyvavęs žygyje per Lie- maskvinio Lietuvos okupantotuvą ir žuvęs Rytprūsiuose. 
SM).

Bolševikinių deputatų sesija
Liepos 21 dieną Vilniuje įvy

kusioje bolševikinių deputatų 
sesijoje dalyvavo visa eilė sovie. 
tinių respublikų atsiųstinių. Ta-

įgaliotinis aptarė kaip “buržu
azinių nacionalistų pasturlakų” 
trukdymą bolševikų vykdytų at
statymo darbų.

Toliau Kremliaus įgaliotinis 
piktinosi Jungtinių Amerikos 

(Nukelta 1 4 psl.)

išeinąs Bavarijos sostinėj Muen 
chene, šiais metais jau daug 
kartų paminėjo Lįetuvą. Metų 
pradžioje aprašė Reginos ir 
Tomo Leonų atvykimą iš Lie
tuvos į JAV-bes, kartu išspau
sdindamas ir abiejų jaunuolių 
nuotrauką. Panašiai aprašė 
Barboros Armonienės su sūnu
mi Jonu atvykimą. Trumpa ži
nute paminėjo Vasario 16 su
kaktį. Birželio 17 d. ilgesniu 
straipsniu, išspausdintu geroje 
vietoje, labai nuoširdžiai ir 
mums palankiai aprašė Lietu
vos pavergimo dvidešimtmetį, 
iškeldamas to laiko eilę faktų. 
Liepos 18 d., aprašant Žalgirio 
mūšio minėjimą Lenkijoje — 
mūšio vietoje, kartu iškėlė Žal
girio mūšio reikšmę ir lietuvių 
tautai.

Liepos 23/24 dienų “Muen- 
chner Merkur” numery išspau
sdinta naujausioji žinutė apie 
Lietuvą, užvardinta “Suslovas 
Lietuvoje”.

Straipsny rašoma, jog liepos 
22 d. Maskva pavadino tolimes 
nėmis amerikiečių provokaci
jomis tai, kad JAV->bių kongre 
so nutarimu, paremiant Eisen-

tų kalėjimą už geležinės uždan 
gos. Atrodo, Maskvos spauda, 
— rašo “Muenchner Merkur” 
—, kaip akivaizdžią atsvarą iš 
kelia “sovietų jėgos įsigalėji
mą Lietuvoje” dvidešimtmečio 
šventę. Paskutiniuoju laiku daž 
nai pasirodantis partijos sekre
torius Suslovas Vilniuje pasa
kė, jog amerikiečiai tikisi Lie
tuvoje atgaivinti buržuazinį na
cionalizmą, tikslu suskaldyti 
Sov. Sąjungos tautas. Tačiau 
visi tokie bandymai esą būsią 
pasmerkti nesėkmei, nes impe
rializmas savo visagalybę jau 
galutinai praradęs. (ELI)

MOTINOS RANKOS

ALE RŪTA
pas drauges, pas kaimynus. Arba, nuėjus į lauką, žal- J* pasiliko tarp moteriškųjų, o tėvelis peržengė į vyrų 
margės nugarą pakasyti, paglostyti teliukus,, atkišti pusę. nes taip buvo priimta.
avelėms ranką su duonos pluta. Norėjosi lėkti. Bet Emilija meldėsi karštai, beveik nesidairydama į 
kojos liko stovėti, lyg prirakintos. Troboj pasigirdo ' šalis. Žmonių spūstis ir kaitra vargino, atydi malda ją 
Juzytė, šaukianti „mama”. Lovoj pravirko nubudusi visiškai išsėmė. Išvažiuodama mergytę pamaitino, bet 
Barbutė. Gyvuliai? Ji nė nebežino, kurie tėvelio, ku- buvo vėl beveik laikas krūtį duoti, ir ji dėl to rūpinosi, rie pusininkų. O kaimynai bus beveik ją užmiršę. Sc-

KOVAI SU ALKIU IR LIGO
MIS RINKLIAVA

Vokietijos vyskupų komisija tur‘‘,ų ir uždainavo: 
“Misereor” praneša, kad šių 
metų Gavėnios metu Vakarų 
Vokietijos bažnyčiose pravesta 
rinkliava kovai su alkiu ir li
gomis buivo sutelkta 43 m ii. 
markių. Suma bus išdalinta Af 
rikos, Indijos, Pakistano ir 
Pietų Amerikos kraštų gyven
tojams, kuriems reikalinga pa 
g&lba.

Tęsinys

Bet pusininkienės buvo išplautos grindys, prikepta 
ragaišių, stalas užtiestas. Tai paties Kunigiškio pasi
ruošimai. Jis, kai reikėdavo, pasiprašydavo ansukrią 
pusininko žmoną. Ko gi jis daugiau būtų lauaęs? Iš 
miesto sūnūs dažnai neparvažiuoja. Anūkų laukė, dukters.

Pavalgė, pasivaišino. Pasikalbėjo, sėdėdami už 
stalo, reikalus apsvarstė. Tada Kunigiškis ėmė labiau 
su anūkais užsiimti. Petriuką klausinėjo, ar moka po
terius. Iš lėto atsakinėjo į jų klausimus. Emilija nu- 
kraustė stalą ir išėjo iš trobos. Užsirėmė ant gonkelių

— Ko liūdi, putinėli, ko liūdi f 
Ko liūdi, iuliukėli, ko liūdi.?
Tu užaugai tarp medeliu, 
krovei žiedus ant šakelių, ko liūdi?

verija, su kuria gražiausiai sudainuodavo, ištekėjo. 
Viena draugė užkurį užsiėmė, saiko, pliekiasi, nesutin
ka. Nė nenorėtų gal, kad Emilija apsilankytų. Kas gi 
nori vargus, nelaimes pasirodyti? Kita tebepyksta ant 
Emilijos už Jono Varnelės nurungimą. Ta pasiliko sen
merge. Ir Pilypas jai patikęs; ir čia Emilija kalta: 
kam raštininką pasigriebė. Daugumas jos amžiaus Aks
tinų merginų jau ištekėjo, vaikų susilaukė, kaip ir ji. 
Pilnas kaimas dabar priaugo buvusių pusmergių, vai
kų. Kaži-n kur, kitame kaimo gale, viena uždainavo. 
Emilija nė už ką nebepasakytų, kuri čia dainuoja, ku
rio kiemo mergina. O seniau kiekvieną iš balso pažin
davo.

dėl to ėmė blogai jaustis. Prieš pamokslą norėjo iš
slinkti laukan, bet atsiminė, kad su tėveliu susitarė tik 
po pamokslo išeiti. Dar pasiihestų, o ji gerai neprisi
minė, kur pastatytas arklys. Taigi, liko. Bažnyčia jai 
buvo jau kiek svetima. Kitaip dabar giedojo. Sako, 
vargonininkas pasikeitęs. Gicdoriaj, žinoma, irgi kiti 
priaugo. Tik štai, klebonas tas pats įlipo į sakyklą. 
Senas jau, dar ją krikštijęs, jai šliūbą davęs. Tas pats 
klebonėlis, fetai, jis pradeda kalbėti. Balsas jau gergž
džia, galva truputį kreta. Bet pamokslininkas jis! Nie
kas dar plačioj apylinkėj, sako, su juo susilyginti ne
gali. Kad kalba, jo žodžiai lipte limpa žmonėms. Matai, 
ir atlaiduose neatsirado už jį pranašesnio. Sako, jis pa
siūląs svečiams kunigams pamokslą sakyti, bet pasTemo. Už klėčių atsirado gilūs šešėliai. Aukštuose' jį niekas neišdrįstus. Parapijiečiai pripratę prie geroklevuose šiūstelėjo vėjas. Krūmais nudvelkė lyg šnabž 

deeys. Emilijai pasivaideno, tarytum dūsautų motutė 
af Šnibždėtų poterius. Ji atsitiesė, sukalbėjo „amžiną 
atilsį” ir greitai žengė į trobą.

Atlaidų dieną vaikus pasaugoti apsiėmė pusininke. 
Emilija išvažiavo su tėveliu į bažnyčią. Buvo tokia pat 
skaisti saulė, kaip kitados. Ir kelias baltai dulkėjo, 
ir važiuojančių virtinės bei pėsčiųjų buvo margos ir 
linksmos. Emilijai beveik'atrodė, kad ji važiuoja su 
rūtų šakele maldaknygėj, kad tėvelis sustos pašvento- 
ry, ji išlips, grabužius nusipurtins, apsilygins ir eis

Jos balsas nebebuvo toksai skardus, kaip kitados 
Liūdnumo daugiau girdėjosi, negu dainai reikėjo. Su
šlamėjo patvory putinai, sušlamėjo alyvos, tarytum at- į ieškoti draugių. Ir paskui su draugėmis žengs po pn- 
siduso. Už tvartų stogo dangus degė. Saulė buvo tik maldų miestelin, besidairy damos į bernus ir besišaipy-
nusileidusi. Pusininkė bildėjo kibirais. Toli lauke mū- 
kė karvės. Vienu kartu jai užėjo noras lėkti į kaimą,

damos, kaistančiais veidais ir kaistančiomis širdimis. 
Bet jie išlipo abu, su tėveliu nuėjo į bažnyčią, tik

pamokslininko. Anais metais koks tenai jaunas, labai 
mokytas, pamokslą sakęs, tai žmonės raukęsi, apkal
bėję. Apkalbos vis pasiekia apkalbamąjį. Tas daugiau 
į sakyklą nebelipęs, nors vėl čia buvojęs.

Emilija nebenuginlo tos našlės vardo. Vienu aki
mirksniu apraibo akys. Visa lyg susiūbavo. Bet grei
tai susiėmė save:

„Dar nugriūsiu. Tėveliui rūpesčio. Vaikui pienas 
pasigadins. Ijaikytis reikia. Per gyvenimą nesu nu- 
geibus...”

Kartojo sau mintyse Emilija, kiek atsirėmus į su
sispaudusių moterų masę. Cik nė nuvirsti nebūtų kur, 
tik sutūptum ant savo kojų.

Bus daugiau
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KONGRESUI

MEČYS MUSTEI KIS, Vokietija 
. .Mūsų specialus korespondentas

Šiuo metu tarptautiniam Eu 
chariatiniam Kongresui rengti 
vadovai Miunchene vienu atve
ju išgyvena didelį nusivylimą. 
Jų dėtos nepaprastos, gal net 
kritikos vertos, pastangos ir 
viltys susilaukti kuo daugiau

Spąstai tikintiesiems

Dėl šitokių priežasčių—kaip 
toliau rašo “Neues Deutsch- 
land” — esą Miunchene nėra 
vietos tikintiesiems katali
kams. Jie būsią, kaip jau ma
toma iš daromų pasiruošimų,

a*

M

B m

maldininkų iš ui geležinės ui- Tarpt. Euchar. Kongrese tik 
dangos, o ypač iš Rytų Vokie
tijos, nuėjo veltui.

Ir Lietuvos vyskupai buvo 
pakviesti

Šiam tikslui rengėjai buvo 
užsukę nemažą propagandinį 
aparatą. Buvo išsiuntinėti di
deli kiekiai kvietimų į kongre
są dvasiški j ai ir tikintiesiems 
visuose sovietų pavergtuose 
kraštuose, kartu perteikiant ir 
spausdintą kongreso progra
mą tų kraštų kalba. Tokie kvie 
timai buvo pasiųsti ir Lietuvos 
vyskupams. Deja, iki šiol nėra 
jokių žinių, kad kam nors bū
tų buvę leista atvykti į kong
resą. Gal būt, sovietai tų kvie
timų adresatams nė neprileido.

“vokiečių militarizmo planas" 
išnaudoti ir pamesti ant Vak. 
vokiečių “imperializmo ir mili
tarizmo” politinių svarstyklių. 
Už tai esą visų katalikų - pilie
čių interesas turėtų 'būti nuo 
tokių planų, t. y. nuo Euchari
stinio Kongreso, atsiriboti.

Tokios griežtos pastabos rei
škia, kad kiekvienam Rytų Vo
kietijos katalikui, kurs paro-

-'M

7

Windsore, Ont., Kanadoj, policija surado Gordon Dickerson Rimoje slepiamus tris vaikus salkoje, 
kadangi motina nenorėjo jog namų savininkas žinotų ir pyktų, kad jie turi iš viso šešis vaikus. Vai
kai nuo 18 ligi 13 metų buvo išlaikyti salkoje 7 metus. Yra sveiki, tačiau truputį pagal savo am
žių permaži. #»* _ <UPI>

Dainų šventės repertuare ne-, Biznyje be religiškų ženklų
stigo propagandinio elemento, 
atsispindinčio “Klestėk, tarybų 
Lietuva”, “Komunistų partijai 
šlovė” ir kitose dainose.

$600 IKI $1500 NUOLAIDOS ANT NAUJO 1960

Chrysler - Plymouth - liiiperial
Daugybė gerų visų Išdlrbysčių vartotų automobilių 

Galima nupirkti be pinigų — išsimokė jlmaia

BA1.ZEKAS MOTOR SALES, INC.
‘U WILL LIKĘ US’

CHRYSLER—PLYMOUTH—IMPERAL—YALIANT
SALES — SERVICE

4030 Archer Avenue, Chicago, Illinois
Didžiausia Ir teisingiausia lietuviu automobilių įstaiga

Pasaulinio kongreso metu 
Muenchene komitetas prašo vi
sų prekybos įmonių savo ko
merciniuose skelbimuose nenau 
doti Kongreso ženklų, nes ne-1 
norima, kad kongresas pavir-“ 
stų prekybos muge. Kongresas 
vyksta nuo liepos 31 d. ligi 
rugpiūčio 7 d.

Dovana universitetui
St. Louis universitetui ketu-*! 

ri nežinomi aukotojai paukojo 
ir inžineri

jos centrui.

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokie baldai

B

Vak. Vokietijos katalikams, ku 
rių pašonėj yra ketvirtadalis 
pavergtos vokiečių tautos, yra 
labai svarbu išvengti minėtų 

dys, jog nori &ame kongrese priekaištų.
dalyvauti, gresia parojus būti Sovietams atsisakant išleisti' Be to, kalbamoje Dainų šven- 
įtartam “Socialistinės respub- katalikus į kongre3ą Berlyno t5je dalyvav0 taiP Pat rusū’ lat’ 
likos” priešu ir, gal būt, už tai kardinolas Doepfner ftytų Vo- " kltU “Vietinių respubli- būti net nubaustam. Reiškia, WeUjo8 katalikama 4lausan “ų tau m.a,s drabužis pas- 

tiems jo vyskupijai, liepos 24
d. paskelbė ganytojišką laišką, Pirmūnų sąskrydžiai
iškeldamas, kad kiekvienam ti- Vilniuje suruošto “tarybinės 
kinčiajam esą aišku, jog Eu- santvarkos Lietuvoje dvidešimt- 
char. Kongresas Miunchene yra mečio” spektaklio eigoje įvyko 
didžiulė tikėjimo šventė, be jo- eilė pasitarimų. Buvo susirinkę

...... _ i kių politinių užmanymų, ir to- \ socialistinio lenktyniavimo nu-Nėra jokio reikalo Įrodinėti, dėl kyietė tikinčiuosi ga'ėtojai” (melžėjos, kiaulių au.
" .... konEreso gintojai. paukštininkystės dar-i

buotojaip. Žemės ūkyje (kolcho-l 
zuose) dirbančio jaunimo pasi
tarime skatinti jaunuoliai dėti 

! visas pastangas, kad būtų įvyk-1
Komunizmo apgaulėje dyti Li,'tuvai nustat5'ti ma3k-'

kiekvienas katalikas kurs tik 
parašytų leidimo išvykti i kon 
gre-ą save jau automatiškai iš 
stato minėtam pavojui.

Durklas prieš Katalikų 
Bažnyčią

Tam pačiam tikslui kongre
so rengėjai taip atidžiai paruo- kad §js kongresas nėra “karo 
šė visą kongreso programą,1 trokštančių revanšistų, NATO i. , . ..
kad joje buvo išjungtas ir ma- parengimaK šitai suvokia kiek euchanstines šventes savo pa 
žlausias politinis aspektas, ku-, vienas katalikas ar nekatali- raP1Jose'
ria galėtų nepatikti sovietams, I kas. tikintis ir net netikintis. '" '
tikint, kad tokiuo atveju^ovie- , Tačiau šitoks tuščios sovietų 
tai leis maldinta kems vykti j ! propagandinis tvirt'nimss pa- 
Vakarij Vokietiją ir nedarys rodo, kad kiekvienas, nors ir 
jiems jokių kliūčių. Dėl šito? į biauriausias, neįtil ūmiausias,
priežastis buvo* sugurinta i melas'bolševikams yra pake- 
programa sovietų pavergtųjų iiui, kada einama į kovą prieš
kraštų maldininkų — kongre-' krikščionybę, prieš Katalikų

Sulaikė Tyliosios Bažnyčios 
pamaldas

Platinkite Dranga’

$99-95 už abi 
E A. RAUDONIS Ir N BERTULIS, Savininkai

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

I Liepoa Ir rugp. mAneaiaJs soktnad. uždaryta ^|
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TAUPYKIT TEN, KUR MOKAMAS AUKA. DIVIDENDAS

<Atkelta Iš 3 psl.l

Valstybių sekretoriaus Herterio 
šių metų Vasario šešioliktosios ( 
proga pareiškimu Lietuvos ir

viniai planai, šių metų eigoje į į 
Lietuvos kolchozus pasiųsta1 

įdirbti daugiau kaip 3,5000 jau-Į 
i nuolių.

Pasiekimų paroda e t «
, - - - Pa^ijos valstybių laisvės Kaune buvo suruošta paroda

dalyvių, gyvenančių iaisvuo , Bažnyčią. Sovietai nuolatos pul įlAusimu. Gi Pavergtųjų Tautų pavaizduoti dvidešimtmečio pa
se Vakaruose. Pavyzdžiui, ne- davo ir protestantų panašaus SavaltV. Jungtinėse Amerikos. giekirnams vadovaujantis šū- 
buvo leistos (pradžioje buvo nu pobūdžio parengimus, tačiau ' artybėse Suslovas vertino kju jOg ^jk SOvietinės santvar- 
nmatytrrs) Tyliosios Bažnyčios dar nei karto taip absurdiškai ’ ,l|TKrikinę pasiūlą Pabalti- kos sąlygomis buvę įmanoma ta- 
pamaldos už pavergtas tautas. jr taip piktai. Be to, ir pulda- J” l.automs “nperialistinąs ver- tai padaryti.
Jose būtų dalyvavę visų sovie- mi> sovietai iki šiol visgi leis- Visi spektaklio parengimai*
tų pavergtų kraštų maldinta- davo protestantams išvykti į! Sniečkaus ataskaitinis prane- buvč akcentuojami pateisinimu
kai, drauge giedodami savo jų religinius parengimus Vak. Šimas deputatų sesijoj > buvo sovietinės priespaudos, juodo- t j n a * ra Jč Ą 1 Mf) C
kraštų giesmes savomis kalbo- Vokietijoje ar Berlyne. Kabali-. grindžiamas garbinimų Lietų- mis spalvomis vaizduojant Lie-
mis. Nebuvo leista pavergtųiij kams gi tokį išvykimą padarė vos okupanto ir niekinimu ne- tuvos laisvę
tautų eisena, neleista suruošti neįmanomą. šitai patvirtina, priklausomybės laikotarpio (Pa
Tyliosios Bažnyčios parodą kad, kaip visur, taip ir Rytų žymėtina, kad ir Suslovo kalbo*
Kongreso programoje iš tikrų- Vokietijoje, nors ten katalikų nestigo Lietuvos nepriklauso- 
jų neliko nieko politinio, kas yra nedaug, prieš juos, prieš mybčs adrcRU bolševikinių 
galėtų užgauti sovietus — pa- Katalikų Bažnyčią yna nukreip kf*lkarnažo<lžiy1 • Lietuviškųjų ko

1—_ •_J

bei n R
Aut visų tini- <“ 
pymo aąa-tii I

4^ MIDLAND
1AVIN8S a LOA» 

ASSOCIATION

Ant Bonus
"7 sąskaitą

J 5%

munistų partijos sekretorius sa-
tyrai. Bet kua nori muSti. tai ginklas, nes sovietai mato, kad I ™ Pranešin” rams‘
likta tik grynai religiniai mo- tas pats aštriausias sovietų
lazdą vhad suranda...

“Rovnnšistų sueiga

rusų tautos” nuo-

Rankiniai laikrodėliai po .. $4.00 
7 akmenėlių laikrodėliai po $5.00 
17 akmenėlių Be-n.rus, patys

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

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

Pamaldos olimpiados metufOlimpinių žaidimu metu Ro
moje pamaldas sportininkai
galės išklausyti nežiūrint ko- , 17 akmenėlių 14 k. aukso vyriški 
kio3 religijos jie bebūtų. Tuo ir moteriški, nupiginti .. $37.50 

'/pasirūpins dvasiškiai, aktyviai Vertės

4011 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL 
riio«.: LA 3-6719

Kiekviena sąskaita iki $10.000 yra areimusta 
Federalinės valdžios Draudimo JstaiKoje.

AUGIIST SALIH’KAS. rrezklontns

Katalikų Bažnyčia yra pats <ii-, iatines paramos Lietuvai rams- «*«-*■«**-*, $100.00, už ......................... /50.00
ziausias komunizmo priešas, čiais. Tikrovėje po šitos nuolat dntyvaują sportinėje veikloje. Deimantiniai žiedai, vertes

T, _ ., a. I Šitokiose aplinkybėse pilnai skelbiamos paramos mitu slypi
. m n- V1 urč 0 galima suprasti ir pateisinti maskvinio okupanto vykdomaskietuos kp centrinis organas kongreso rengėjus, kodėl jie iš 

— di-nraštis "Neues D-utseh- programos išjungė ir mažiau- 
land” paskelbė, kad tarptauti- sią politinį aspektą. Jei to ne-

Prel. Nicola Pavoni yra paskir- $250.00, už .................... $125.00
tas olimpiados religiniams rei- Auksiniai vestuvių žiedai

kalam3. Jo parinkimas yra ap- Kliperiai plaukams kirpti po $4.50 
galvotas, kadangi prelatas yra Deimantiniai rėžtukai stiklui 
aktyviai veikęs su sportinin- pjauti po ............................. $3.75

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

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

Lietuvos apiplėšimas (vien tik 
šiais metais Sovietų Sąjunga

_Lietuvą apiplėš pasigrobdama__ r_ __ __ ______
Miunehen^^'n bŪtU Padarę' “ klek- t"5"™*“ J"'*“*'' lr k’ia Itali> Akl:iM R^n"^Miunchene yra ne knn kitan, vienas tvirtintų, kad tik dėl jų' ventojų mokesčių apie 2 imli- Prr,iatM pal,jkvs ryšiu, „o or_ Ointaro lsdirblniai. Moteriški 
kaip “demonatraciki už dabar- kaltės sovietai neiaileidžia ka-! ™bli,) ™moJe- neskaitant todoksų. žydų. prot-stantų re- PaP'ioSalai
tinę Berno, vyriausybės poli- talikų iė už geležinės uždangos. kit"i3 bMsi8 vvkdomo ’P'P1*- ll-ijų vadais. Bus pasirūpinta ir Lgaba'; set“
S: ° kla’din”.ni!;al: Dabar Šitokio priekaišto kong-'S,m0'’M)' anglikonų, presbiterionų, bab- ano akordeonal P° • • M

Sničkinis pranešimas deputa- tistų ir kitų tikėjimų sportinin- R T JI
tų sesijoje buvo baigtas lanksty. kų dvasiniu aptarnavimu. Po- A-Ky A-'AVllV
muši sovietiniam Lietuvos oku- piežius yra numatęs suteikti JEWELRY
f>’e“lbnrt.±nmU„"e^ZLu” SP°rtM"ka™ P°"> -diencijų. 3241 S. Hakted Strikt

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

tolimų distanciių. šaukite sekančiai:

/.
kiais, ruošia revanšini brol- peso rengėjai tikrai nesulauks 
žudišką karą ir per ato- ________ _
minj apsiginklavimą krašto gy
ventojus išstato pavojun”. E*ą 
šis kongresas priklauso prie “re 
vanšistų sueigų”. Kongreso pro 
gramo^e esą būsią skatinama 
tik neapykanta ir revpnšiniai 
jausmai prieš “socialistines 
tautas”. Galų gale, esą kongre
so pagrindinis tikslas yra pa
remti “Vakarų Vokietijos mi- 
litarizmą”. šioms išvadoms pa
tvirtinti, kaip “įrodymą”, kp. 1 
oP’anss skelbia, kad “NATO 
daiyvssHmai yra jau įtrauktas 
į prognamą ir Bonnos karo mi 
nisterija 1au prisideda prie or-'
'ranizaetain paruošimo”. Toliau 
“Neu^s TVut’chland” pateikia 
neva n u rodymus “Bažnvtinča 
karo tarnybos Bonnos karo mi 
nisterijoje'’, pagal kuriuos esą. 
b? Vak Vokietijos karinių po- 
jčgų. jau yra pakviesti daly
vauti kareiviai iš Pra»rūzlios,
Anglijos, Italijos, Ispanijos,
Portugalijos, JAV ir Kanados.

n

t lyse “buržuazinių nacionalistų 
veiklos, juos suplakant su tamy 
ba hit’erininkams (kai tikrovėje 
pačiu pagrindiniu Hitlerio san
dą rbininku buvo Stalinas) ir 
amerikiniams imperialistams.

Lietuviškųjų komunistų nuo-; 
lat. reiškiamas nepakantumas | 
laisvųjų lietuvių veiklos yra pa-1 
kankamaa atestatas sovietinės I 
diktatūros vykdytojų pozicijų 
silpnumo lietuvių tautoje. i

Dainų šventės propagandinis 
turinys

PRIHTATOM 
Visokių ROšlp 
STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI ! 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LTTWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tri. Vlrtorj 2-1272 
ApkAinavimą ir Prekių Prtataty 

mą Teik turnė Nemokamai

CAlumet 5-7237
Sekmadieniais uždarytu 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
atdara iki 9 vai. vakaro

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

iki 3 vai. po pietų

ANTANAS VILIMAS
S4lft S LITUAN1CA AVĖ.. CHICAGO. 114,. 

Telefonas FTtontier S-1882

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ !

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

lengvais mėnesiniais atmokėsimais.

BRIGIITON SAVITO AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y I,A S-R24P
VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4 $<i; Ketvirtadieniais 9 Iki 6 v. rak. 

Trečiadieniui* uždaryta

%

J

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI

Ryšium su sovietinės snn-
tvarkos dvidešimtmečio minčji-,.... , rs • t KsNtlnt itHdare knadien nuo N vaimil Vilniuje buvo šumošta Dm-1 ryto tkl «. vai vakaro Ir *est.adr»» nu šventė, šioje šventėje daly- aiais^iki^t vai _
vavo apie 20.000 choristų ir, b<>'
to, daugiau kaip 10.000 kitų sa-
yiveiklinink,, (tautinių kokių »0- V|S|kTuįj^ TELEVUUOS 

i kejų. orkestrantų, meninių agit- So4lllinK„1 „ ’neV,,l4w,
<4oj<

/M ir

Pasinaudokite sekančiais mūsų patarnavi
mai*: Nariams veltui iškelčiame čekius. Duo
dame Monev Orderius — čekius šeimos hi- 
loins apmokėti. Apdraudžlame taupymo sky
rius. Kalėdų ir vakacijų skyriai. Anksti di
videndai. Jaunuoliams kolegijos bonų sky
rius. Nemokamas parkinimas. Saugios vaultų 
dėžutės Depozltavimas naktį.- Organlzarl 
joms veltui kambarys susi rinkimams. Ir daug 
Jdtų naudingų patarnavimų.

; brigadų I. Chorams dirigavo vi-
Washingtone remontuojami Bal- „a eUė dirigentų: Švedas, K.

tieji Rūmai. Darbininkai kelia r,. . . . . ...... . Kaveckas, Dvarionas, Kl. Gnauzstatulą, kuri yra sudcl.aca akulp- _ '
tūros “Genius of America" dalis, dė, Karosas, Žilius ir kt.

SilJUliingHi Ir ne
• U. put;i i niivlnr, victi.ju $3 00, už 
llrtil m i'.n (Jai b(| $10.liti Ir dalys

Figio* pavr|k»|tnė« lempos.
J. MIGLINAS 

3M» W. SSth St. II B. PK S-IOS3

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

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

Lėktuvu virš Atlanto po 10 metų
ALF. ŠEŠPLAUKIS

Štai mes ir vėl keliaujame. 
Dešimt metų prabėgo nuo mū
sų paskutiniosios europinės ke
lionės. Šįkart ryžtamės aplanky
ti jau tris žemynus — Europos, 
Azijos, Afrikos. Šių dviejų pas
tarųjų jei jau ne gilumą, tai 
bent prietilčius.

Dar vos tik kelios dienos, 
kaip prasidėjo vasaros atsosto- 
gos, New Yorke dar, palyginti, 
vėsu, dar nebuvo tų sloginančių 
karščių, nuo kurių bandome pa
bėgti, bet ar išlaikysime Pales
tinos ir Egipto karščius? Ten 

Alink pirmiausia krypsta mūsų
kelionė.

Graži birželio rytmečio saulė 
šypsosi New Yorkui, kurį palie
kame visai ilgai trijų mėnesių 
vasarai. Ji turbūt gerai išsiilsė
jusi, kad tokia skaisti, bet mū
sų naktis buvo trumpa — rūpė
jo kelionė. Nors mūsų lėktuvas, 
keturmotoris DC6B — USOA, 
Kolumbijos universiteto profe
sūrai ir studentijai parūpintas, 
išskrenda 9 vai. ryto į Londoną 
ir Paryžių, bet mažiausiai dviem 
valandom apksčiau turime būti 
vietoje. Tarptautiniame aerod
rome dar įvairiems formalu
mams atlikti.

Lėktuve per 90 keleivių (nor
ma — šimtas be dviejų), tai 
daugiausia jaunimas, ir jų vei
duose tiek daug nerūpestingu- 

' m°- lyg jie būtų seniai ir dažnai pripratę erdvėmis lakstyti. Bet 
ta nuotaika juose greičiausia 
kilo dėl užbaigtų mokslo metų, 
dėl išlaikytų egzaminių, dėl nu
simestos ilgų metų darbo naš
tos. Lyg jie skubėtų pas savo 
tėvus ir artimuosius, kaip mes 
darydavom kadai savo mielojoj 
tėviškėj, į kurią artėjam, bet ar 
išvysim ?

Kol išsirengi kelionėn
Vienodam ir monotoniškam 

lėktuvo skrydy apima mintys 
apie paskutiniųjų dienų galuti
nį pasiruošimą kelionei, apie to
limesnę praeitį, kuri su šia ke- 
lioe rišasi. Nelengvos buvo tos 
paskutinės dienos užbaigti vi
siems kelionės formalumams. 
Laimė, kad dabar nebereikės 
rūpintis vizomis bemaž į visus 
laisvosios Europos kraštus. Se
niau nuo New Yorko iki Jeru
zalės jų būtų reikėję mažiausia 
dešimties. Dabar tik .tereikės

tranzitinės vizos per Jugoslavi
ją ir vizos į Jordaną, kuriame 
yra pati svarbiausioji ir esminė 
Šv. Žemės dalis.

New Yorke gauti vizą į Jor
daną nėra įmanoma, nes čia tė
ra tik jo atstovybė prie Jungt. 
Tautų, o pats konsulatas yra 
Washingtone. Vizą parsivežti 
reikėtų ten pačiam važiuoti. Bet 
tai kelionei išvengti ir laikui bei 
išlaidom sutaupyti yra ir kitas 
kelias: vizą į šv. Žemę galima 
gauti ir Londone, o dar papras
čiau — pačiam Jordane, lėktu
vu atskridus. Žinoma, tų gudry
bių vietoj kartais ir negalima 
sužinoti; jas dažniausiai beke
liaudamas sužinai. Pavyzdžiui, 
reikia turėti pažymėjimą, kad 
nesi žydų, tikėjimo: arabai ir 
žydai yra mirtini priešai.,Turis
tas ar piligrimas, ypač pavieniui 
keliaująs, gali pakliūti kartais į nemalonią ) situaciją, tapdamas 
politinės nesantaikos auka.

Mintimis nuklystam ir į toli
mesnę praeitį, kuri rišasi su šia 
kelione, bet nėra tam laiko, kai 
ir alkis pradeda savo kalba kal
bėti. Laimė, kad, lėktuvui vos 
pakilus, tą alkį apmalšina pie
tūs, tiesa, įmatriai' ir įvairiopai, 
bet pavalgomai paruošti. Tik 
kažkodėl prie pagrindinio valgio 
taip daug saldumų prideda ? Kai

voj. Bet svajotos žemės buvo 
neįžengiamos.

Štai jau viršum Kanados že
mės, mūsų lėktuvas iš lėto nu
sileidžia poilsio ir kuro Gander- 
se. Aerodromo stotis didžiulė, 
erdvi, su milžiniškais langais ir 
tokiais pat moderniškais pa-

kokiais saldumais seselė vaiši
na, kai lėktuvas kyla ar leidžia
si ir reikia “gyvybės” diržu pri
sirišti.

Prieš 10 metų

Jau lygiai 10 metų praėjo, 
kaip šiuo pačiu keliu leidomės
į tolimąją Romą — į Šv. Metų Į veikslais sienose. Bet žmonių čia 
užbaigimą. O ir šios kelionės stebėtinai maža, ir mūsų būre- 
šaknų reiktų ieškoti dar tolimes lis tose salėse ištirpsta kaip la- 
nėj praeityj. Nors ir miglotai, šas vandenyne. Greit jis vėl su- 
bet jau buvo svajota apie ją sieina draugėn, lėktuvui sku- 
prieš daugiau kaip 20 metų, dar bant atsikriebti dėl nenumatyto 
prieš paskutinįjį karą, tėviškės, pavėlavimo.
padangėj ir pastogėj.

Kaip netoli tada, dviem me
tais prieš rūstųjį karą, bebū
nant Šveicarijoj, buvo saulėtoji 
Italija su Milanu, Florencija, 
Roma! Kažkokia mintis tada 
pašnibždėjo: Įspūdžių gerai pri
rietus, ar nevertėtų pasilikti, 
kad ir antri būt pietūs? Bet ne
vertėjo. Ir tik vėliau pas Šeks
pyrą išskaityta: Atidėliojimai 

l pavojingi. Ir Šveicarijos tada 
i tik du trečdaliu aplankyta: ita- 
1 liškoji dalis palikta rytdienai... 
Tik po to turėjo pamečiui sekti 
Italija, o dar po to — Šv. Žemė.

Po kelerių metų vėl buvome 
atsiradę netoli tų vietovių, ku
rios taip neseniai buvo lankytos

Jau virš Atlanto

Pusdienio saulutei jau vaka
rop slenkant, pakylame ilgokam 
8 valandų žygiui per Atlantą. 
Trumpai bepam atome žemę, 
įnerdami į tamsių vandenų erd
vę. Nelabai mielas šiurpo jaus
mas apima į tą tamsą neriant. 
Pradžioj skrendarp trijų mylių 
aukšty, esam viršum debesų, 
kurie kaip sniego jūra ar bal
tų vilnų kalnai šviečia.

Skridimas tyro oro erdvėm 
greit alkina. Vakarienė beveik 
visiškai panaši į pietus, bet dėl 
jos pobūdžio* daug nesirūpina
me, nors kitu atveju ji gal bū
tų ir per gausi ar per sunki —»

- kalnuotos Bavarijos papėdė- kas po jos bemiegotų? 
se, mūsų tada pramintoj Algų-1 Vandennyo pusiaukelėj ka-

OFFICTAL

pitonas praneša per radiją, kad, 
pagal normalią procedūrą, pa
kilsime iki 5 mylių. Jauti, kaip 
lėktuvas sliuogte sliuogia oro 
bangom į tą aukštį.

Po to vėl išsilygina skridimas, 
ir, nespėjus akių pirmam mie
gui sudėti, pačiam vidurnakty
— laikrodis rodo 12 vai. nakties
— pasirodo, tikras vandenyno 
“stebuklas” — labai greit išauš
ta ir pateka saulė! Genialus tu

CRANE
SAVINOS AND 

LOAN ASSOCTATION

rėtų būti dailininkas, kurs tą ne 
paprasto ir reto grožio vaizdą 
pagautų: kas bemiegos ir nesi- 
gėrės gal vieninteliu gyvenime 
reginiu? Deja, greit aukso sau
lę virš spindinčio horizonto įsi- 
vvnioja debesys, ir kai netru
kus nusileidžiame Londone Gat- 
wicko aerodrome, žemė, pasiro
do, beprausiąs tikras pavasario 
lietus.

(Bus daugiau)

1 B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555>West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARK3NG

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS <

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

Dividendai mokami sausio ir liepos m. 1 d.
uaa aunas PIRMAD. Ir KETV........................... t ▼. r. Iki 8 p. p.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD....................2 v. r. Iki 6 p. p.

SESTAD.............t t. r. Iki 12 vai. d. Trečtad. uždaryta.
S

Gyvenimas verda
Dar ankstyvas rytas, bet gy- Į 

venimas jau virte verda did
miesty. Matyti ir įprasti vaiz
dai tuoj išnyks iš akių, kad ne
trukus užleistų vietą naujiems, 
neįprastiems, dar nežinomiems.

Aerodrome jau minio žmonių, 
laukiančių eilės įvairių linijų 
lėktuvams. Netrukus jie išsi
skirstys oro erdvėmis į įvairias 
pasaulio puses. Didžiulėj mai- 
šatyj ir spūstyj susirandame 

' savo vietą ir eilę. Smagiau, kai 
matai, tiek pažįstamų ar nesy- 
kį matytų veidų toj nepažįsta
moj minioj. Nemaža čia studen
tų, kurie vasarą praleis užjūry 
studijų ir turizmo reika'ais. Ir 
mums prieš akis stovi nevien 
turisto ar piligrimo, bet ir moks 
linio darbo tyrinėtojo tikslas. 
Ir tuo tikslu buvo ir ši kelionė
ruošta ir jai paramos teikta.

Po ilgesnių, nei buvo numaty
ta, formalumų mūsų lėktuvas 
pakyla per patį vidurdienį ir, 
greit palikęs New Yorko prie- 

^mieSČius, jau sklendžia Atlanto 
pakraščiais bemaž tiesiai į šiau
rę, į New»foundlandą Kanadoje, 
kur iš Ganderso, pasiėmęs ilges, 
nei kelionei kuro, leisis per At
lantą į Europą pačiu artimiau
siu tarp dviejų žemynų keliu. 
Šį kartą lėksime tiesiai į Londo
ną, Airijos Shannono nesiekda
mi.

M0T1CE OF PROPOSEO PEMUMERT WP1 liil3 |3

AT EOilCATlONAL IRSTITDTIOMS 
BY THIS STATE ACT ANO BONO BUT

n

Votera at the November 8, 1260, general electioa wtH be attOrJed 
tbe opportunlty to vote on a propoeal for a bond tssue vrhlch ls eseenti- 
ally as follows: Shall tbe State at minois borrow $126,000,002 for a 
building program ln order to reUove overcroaaded condttions at the 
State owned lnstitutlone of blgher educatlon?

The detailed provlslons are contalned ln a taw vrtateh eras paaeed 
by a two-thirds vote of the General Assembly and approved by tbe 
Governor. The tezt of the act ls publlshed belovr, as reąulred by tbe 
State conartitutlon. The followlng Statement and Suggestlons has been 
prepared to aflord a proper understaadlng of tbe proposlUon to be 
voted on. ,

STATEMENT AND SUGGEmONB

Scope of tbe Building Program. Proceeds of tbe bond takto ate to 
be used for maklng “permanent lmprovements at tbe Unlveralty of 
Illinois, Southern Illinois Unlveralty, Eastern Dllnots Unlveralty, Illi
nois State Normai Unlveralty. Northern UUnota Unlveralty. and West- 
ern IUineis Unlveralty.

The term “permanent lmprovements“ ta deffned ta SeeOon 8 of the 
•et and lncludee tbe acąnlsltlon of land as vreU ae tbe constructlon 
eifiargement, and rehabllltation of bultdtags. (Future General Aasemb- 
Uea wUl determlne what spedflc tanprovemeato are to be įtartai

Term, Intereet, and 8ale af Bonde. Tbe boods are to be flaOy radraB 
WRhln 26 yeara of laeoe, and they are to bear 4 per sent annsial to- 
terest. They are to be sold. aftor newspaper advertietng, to tbe "hlgb- 
est and best bldder, for not lees than tbeir per vatas. upon sealed beda.“

Payments to be Mede. Payments on tbe prtodpul and 
tbe bonds are to be made, ae tbey become doe. from a 
Building Bond Retirement and Internet Btand to i 
provlded ln Sectlon 5 of the act. ’

ln order that this Bond Fnnd eontate eufflctaMt mooejs to ana* 
the reąulred paymenta, tbe General Assembly te antbortaed to dtreot 
tbe transfer, from tlme to ttrae, of State funds from tbe Genesni Besra- 
nue Fund to this Bond Fund. Tbe General Berenoe Vbnd ls enpportoB 
by a m&Jor portion of the tax reveanee of tbe 8tate. H tbe Genesni 
Assembly sbould faU to dlract snch transfers of funds, tben 8eotlon • 
of the Act, which levies a property tas npon an real and personai pvop- 
erty ln this State subject to tbe tasatlon. wlB be ta taO toros an£ 
offect The proceeds of this tas, tf levied. shall be psdd toto tbta BonB 
Fund for tbe purpoee of maklng payment of tbe prtactped of and to- 
terest on the bonds. Hovrever, tf sofBdent money hea bes
from the General Revenne Fund to this Bond Fond to
gulred paymentą tben no taz tory atH be
mada

Rsferendom Reqo*remeNt. Tbe ae
vrlll go Into fuU force and effect onty tf lt
votes cast for membera of tbe General Ansambly at II 
1260. electlon. Tbe proposltloo te to be submltted on a 
ozcept that where votlng macblnes ase to
nsed to vote upon the propoeltton.
* The form of ballot te given betosr ta the tart of l
lot ttself, ae we« ae tbe act. sbotod be stndh

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Ineorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
40«8 ARCHER ĄVENUE 

Tel. VIrąinia 7 2481

TMKACTOP1
Tbe Aet of ttto Genera

0oOows:
An Act to aotbortae tbe tseaanoe and sale of bonde of the Stato of 

lBtoots for the purpoee of obtatatog tnnde to be used for maklng perma
nant bnprovements at educatlonal tnstltutlons osrned by thla Stato and 
to provtde for tbe payment of tbe principai of and tatereet apon eaeh

Sectlon X. The proceeds from the sale ot betrata tom ________ _
to this Act ahall be used for maklng permanant lmpmveaMnts at to 
tnstltutlons.

As used ta Orte Act, the term “permanent tmprovements** menas 
and lncludes constructlon of bulldlngs, enlangement and rehabllttatlon 
of exlstlng bulldings, wtth flzed eąuipment Installed; preparatton of 
Plans and apeciflcations therefor; land acqulsltlon; i-nd—[Ung- and 
constructlon of sldewalks, roads, drlveways and parklng speoe; end afl 
other thlngs necessary for completlon of constructlon of bnlldioge and 
grounds ln coDnectlon therevvitb.

Sectlon 4. The Stato Treasurer may, wlth the approeal of Che 
Governor, invest and re t n ves t, at tbe exlstlng market prioe and ta any 
event not to exceed 102% of par pius accrued interest, any money ta 
tbe Universitles Building Fund ln tbe Stato treasury vrbich, ;tn tbe 
oplnlon of tbe Governor oommunlcated ln writlng to tbe State Trose 
nrer, ls not needed for current ezpendltures due or about to become 
due from sucb fund, ln obltgattone of tbe United States Government 
maturlng not more than one year aftor the tote of pnrcbase. Tbe oost 
prioe of all sucb obllgatlons shall be considered as casb ln tbe custody 
of the State Treasurer and auch obllgatlons shall be conveyed at eost 
prioe-as casb by tbe State Treasurer to bis succeesor. Tbe money ta tbe 
Universitles Building Fund in the form of sucb obllgatlons ahall be 
sėt np by the Stato Treasurer as a separate account of sucb fund and 
shown dlst.lnr.tly ta every report lssued by blm mgardlng 
balances. ,

Ali earnlngs accrnlng upon sucb tavestment shall be patd toto 
the Universitles Building Bond Retirement and Intorest Fund ta- tbe 
State treasury, whlcb separate fund ta tbe State treasury ls berete? 
ereated. Ali of tbe moneys recelved from the sale or redemptlon of suob 
obllgatlons of tbe United States Government shall be replaoed ta tbe 
Universitles Building Fund.

8ectlon 6. To tbe eztent Chat funds are avaftable to the General 
Revenue Fund of tbe State, tbe General Assembly to authorised to ' 
dlrect the tranefer, from tlme to tlme, from the General Revenue Fund 
to the- Universitles Building Bond- Retirement and Intereet Fund of 
suffldent money to pay the principai of and Intorest on the bonds pro
vlded for by this Act, as tbe šame become due. and to tbe eztent m r h 
transfer of funds ls authorised by tbe General Assembly for that pur
poee, the tazes levied for tbe payment of the principai of and Interest 
on sald bonds as provlded by Sectlon < of this Act shall be abatod.

Sectlon 6. Each year, after this Act becomes fully operatlve. and 
emtll all of tbe bonds lssued as bereta provlded have been ratlred. tbere 
ta levied a dlrect annual taz upon an real and personai property ta tbta 
State subject to tazation for such amount as shall be necessary and 
sufflclent'to pay tbe interest annually, as lt shall aocroe, on an bonds 
lssued under tbe provlslons of thLs Act and also to pay and dlscbarge 
tbe principai of sucb bonds at par vahie, as sucb bonds fall due; and 
tbe amounts of sucb dlrect annual taz sbaU be gor Sbat
spectflc purpoee.

Tbe proceeds of this taz shall be paM Into the UMveraM 
Bond Retirement and Intorest Fnnd ta tbe Stato treasury.

Tbe reąulred rate of sucb dlrect annual taz shan be 0sed 
year by tbe offlcera cbarged by Mw vrltb flzlng tbe rate for State I 
en tbe valuatlon of real and personai property to tbta State sobta 
tazation ta accordance with tbe provlslons of the statotea ta 
casea: provlded. however, that tf money has been tranaferred fton 
General Revenue Fund to tbe Universitles Butldtag Bond 
and Interest Fund tor tbe šame purpoee for vrMcb sald dtreot aasraal 
taz ta levied and faupoeed tben sald offlcera shafl ta flzkw tbe sato od 
aald dlrect annual taz make proper atlovrance ta tbe amount of atoney 
ao transferred ta reductlon of tbe taz levied under tbta Sectlon and tbe 
taz levied under tbta Sectlon shall be abated ta that amount |

Sectlon T. The propoeltton of vrbether tbta Act sbaB take eOact • 
dėbt of 8126,000,000 be contracted. bonds be lssued to tbst amount and 
tbe principai of suob bonds be pald urtthto 26 yeara of tbeir data and 
tbe interest thereon be pald as tt sccroes by tevytag and tmpoaSag a 
dlrect annual taz and by authoriztng tbe General Assembly to trane 
tor money ta tbe General Revenue Fund to tbe Uutverattles BuOdtag 
Bond Retirement and Internet Fund therefor, nhaB be eubraittod to tbe 
People of tbe State of Illinois at the general electlon to be held on 
Tuesday nezt aftor tbe flrst Monday of November. A. XX IMIk oo A 
ballot to be sabstantiaUy ta the toltovrtng form;

Moda thiė dafraatasSon of*' tbe propostCtoo aks* be gtraa by
tous ooauty etertar and tbe ballots ahaU be esąs

i if tž>e vate made and submitted, tbe v 
decIaratloD of tbe resoit mada ta tbe šame manner an ls provlded by 
Bectlons L 6, « and 7 of “An Act to provlde tbe manner of propoetag 
amendments to tbe constttutkm, and aubmltting tbe šame to tbe eteotors 
of this State“, approved March H. 1877. as amended, ta case of tos 
submlasloa of a propoeed conetitutlonal amendment; provlded that. 
tt separate ballots are used. ballots for tbe subralssioa of suob proy- 
oslttoa ahall be prlnted on paper that ta whlte ta coioc.

Sectlon 8. Before the vote of the people ta taken upon sucb proy- 
oattion, the Secretary of State to authorised and dlrected to esuse pub- 
Bcation ot this Act to be made ta at least two daily neurspapers, oas 
of whleh (bąli be publlshed ln the City of Sprtngfield and tbe other 
ta tbe City of Chlcago. Such publlcatlons shall be made and repeated 
at such Umes as ta provlded for by Sectlon 2 of “An Act to provtdS 
tbe manner of proposlng amendments to the constltutlon, and sobmlt- 
tlng tbe tame to tbe eleetora of this statė“, approved March 1-4, 1877, 
as amended, lea tbe case of pubUcatlon of a propoeed oonstltuttaanl 
smendmenL

Sectlon 1. R any sectlon, sentence or etause of tbta Act ta tor ašy 
reason held tavatid or to be unconstitutlonal. such dectaton shaB not 
affect the valldlty of tbe remalning portions of tbta Aeb

Sectlon M. This Act shall go Into full force and effect upon recetv- 
tag at the general electlon at which lt to submitted tbe majority of rotas 
reąulred by Sectlon 18 of Article IV of the Constltutlon. Tbe provlslons 
of this Act for the payment of the principai of sald borais at maturity 
•tad of the interest thereon annually. as tt shall accrne, by anthertslay 
tbe General Assembly to dlrect tbe transfer of funds ta tbe General 
Revenue Fund to tbe Universitles Building Bond Retirement and In
tereet Fund for that purpose and by the dlrect annual taz upon real 
and personai property vhlch has been levied and tmpoeed herein tor 
that purpoae, shall be trrepealable nntll such dėbt and Interest ta pald 
ta full, and for the maklng of such payments the falth of tos fitsls SC 
BUnols b bereby pledged. tApprosed July 2X 1862A

POftH OF BALLOT *

Tbe kNMtaffrm be submitted to tbe rotom st the Oenent
Electlon November 8. 1260. on a sep&raAe ballot ta sabtantlslly tos 
folio wlng form;

UnivervJties Bond tsss*
For Pensanent knprovementa at State Ovmed

-Be H Fngtoof'

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

GILVIUVSKAS
J. G. TELEVISION OO.

2512 W. 47th St.. ER 6 1998
TV. RADIJAI, HI-FI, VftSINTUVAl

sa r riks- ' 4* .. •

Duoną ir (vairias skoni n Kas
bulkutes kepa m

BRUNO'S KEPYKLA
8839 41 S. I.ltuaniea Avenue 
Pristatome | visas krautuves Ir 
restoranus, taip pat iAslunčta- 
m« | visus artimuosius miestus 

Tel. CLIffsirie 4-Š37Š

r Sectlon L Tbe Stato of mtnoto ta aotbortMd to tame and esS and 
(trovlde for tbe retirement of bonde of tbe Stato of Ilttnote to tbe 
sunount of 8126,000.000 for tbe porpoee of provldlng tunto ta order to 
reltere over-crowded oondtttons by maklng permanant Impromsnento at 
educatlonal tnstltutlons osrned by this State vrbtcb are nosr ander the 
>irlsdlctk)n. management and oontroi of tbe Board of Traeteee of the 
Unlveralty of nitrato, tbe Board of Truetoee of Soatbsrn BUnota Uta- 
neralty and tbe Teachera College Board.

Sectlon 2. The Building Bond Board. heretneftar caBed the Board, 
ta ereated to oonslst of tbe Governor, tbe State Treaenrar and tbe At- 
torney General. Tbe lesuanos, sale and retirement of bonds antbortaed 
by this Act shall be ander tbe geaeral aapervtslon and oontroi of tos 
Board.

Tbe bonde aftafl bear totareet, pakabto aiuanfty. Boa thslr dato 
ht tbe rato af not more tben 4% per inmim. Tbey sbeB be antai bonde 
and be dated, lemed and soM from tlme to tone ta secb amounts ae 
may be necessary to provlde suffldent money ta make tmprovemente 
provlded for in this Act. Each bond shall be ta the dennmlnatton of 
81000.00 or eome multlple tbereoC and shall be mede payable wlthln 28 
yeara from Its data. Theee bonds shall be slgned by tbe Governor and 
attestod by the Secretary of Stato ąnder the aeal of tbe State and 
counteralgned by the State Treasurar. The stgnatures of tbe Governor 
and tbe Secretary of State may be llthographed facalmlle signaturea 
Intorest coupona wltb llthographed facalmlle atgnaturas of the Oover- 
nor, Secretary of State and State Traasurer may be attached to tbe 
bonde The fact that an offlcer vrhoee signatūra or facalmlle thereof 
appeara on a bond or Intorest coupon no longer bolds sucb oflloe at tbe 
tlme tbe bond or coupon ls dellvered shall not Invalidais euob bond or 
loterest coupon.
i Pendlng tbe preperatloo and errecutloh of any oacb bonde toorpo- 
rary bonde may be leaued wlth or vtthout Intereet ooupone The bonde 
ehafl be sold to the highest and best blddera, for not leee than tbetr 
per vahie. npon eealed btde The Board shall, from tlme to tlme ee 
bonds ere to be sold. advnrtise ta at least 2 delly newspapers one of 
erhlcb te publlshed ln tbe City of Sprlngfleld erai one ta the City of 
Cbkago for propoeals to pnrcheee the bonde Kach of suob advertise- 
cnents tor propoeals shall be publlshed at least 10 dayo prtor to tbe 
tote of tbe openlng of tbe blde The Board may raeerve tbe rtght to 
rejeet any and all btde Tbe bonde may, et tbe reąueet of oemere be 
registored wttb the Secretary of Stata. Tbe bonde sbatl be depoetted 
erttb the Stato Treasnrer and wt*en eold tbe proeeeda of tbe bonde skali 
be petd Into the Stoto treasury and kept ta e neparato fund whtoh eheB

Shall an Act of the General AasemMy of tbe 
State of Illinois, entltled “An Act to authorise 
tbe lasuance and sale of bonds of tbe State of 
IUlnolR for the purpoee of ohtalnlng funds to be 
ased tor maklng permanant tmprovemente at 
educatlonal lnstitutlone ovmed by this Stato and 
to provlde tor tbe payment of tbe principai of 
and Intereet spoo sucb bonde“. enacted by tbe 
8eventy-flrst General Assembly, become effec- 
tlve and tbe Stato of Illinois contract a dėbt of 
8126,000,000 and lasue šertai bonds to that 
amount beuring not to ezceed 4% interest pur
enant to sald Act to provlde funds tor perma
nant tmprovemento for educatlonal lnstitutlone 
of tbe State of Illinois, and shall tbe Stato of 
Illinois levy annually a dlrect taz sufflcient to 
pay the Intorest on such bonds as lt shall sc- 
crue and to pay and dlscharge the principai of 
sucb bonds vrithin 26 yeara from tbeir data, ta 
accordance wlth sald Act, whlch Act provides 
that. to the eztent that funds are avaiiahle ln 
tbe General Revenue Fund of tbe State, the 
General Assembly ls authorised to dlrect the 
transfer of funds from tlme to tlme from the 
General Revenue Fund to the Universitles 
Building Bond Retirement and Interest Fund 
sufflcient to pay the principai of and Interest 
on tbe bonds provlded for by sald Act, and to 
tbe extent that money is so transferred from 
the General Revenue Fund to the Universitles 
Building Bond Retirement and Intereet Fund 
for that purpoee, then the appropriate offlcera 
ln flzlng the rate of aald dlrect annual taz shall 
make proper allovanoe ln the amount of money 
eo transferred ta reductlon of the tarės to be 
levied and suob taz shall be abated ln that 
amount T

Shall an Act of the General Assembly of tbe 
State of Illinois, entltled “An Act to authoriae 
the isauance and sale of bonds of the State of 
Illinoti for tbe purpose of obtainlng funds to be 
used for maklng permanent hmprovements at 
educatlonal Institutions ovmed by this State and 
to provlde for the payment of tbe principai of 
and intorest upon such bonds“, enacted by tbe 
Seventy-flrst General Assembly, become effec- 
tlve and the State of Illinois contract a dėbt of 
$195,000,000 and Issue šertai bonds to that 
amount beartng not to ezceed 4% Interest pur
enant to aald Act to provlde funds for perma
nent Improv'ements for educatlonal Institutions 
of the Stato of Ilttnois, and shall the State of 
(lllnola ievy annually a dlrect taz sufflcient to 
pay tha Intorest en such bonds as lt shall 
erue and to pay atnd dlscbarge tbe princlpad of 
snch bonds vrltMn 26 yeara from tbeir date, ta 
accordance vvtth sald Ant, vrblch Aot provides 
that, to tbe eztent that tands aro avallabte ta 
tbe GomcsI Beroaane Fund of tbe State, tbe 
General AaneanMy ta amfhoctaed to dlrect tbe 
transfv of fnnds from tlme to Ome from tbe 
General Rsronse Fund to tbe Universitles 
Building Bond Retirement and bitei ėst Fund 
ssfflciont to pay tbe principai of and tatereet 
on tbe bonds provided tor by asdd Act, and to 
tbe eoctant ttmt money ta so transferred froan 
tbe Gonerst Revenue INmd to tbe Universitles 
BuUdtng Bond Rettrameot and taterest Fnnd 
tor that purpose. tben the appsoprtste ofBoera 
ta ftzkgOta stae of saM dlrect aunasi taz shaB 
marice poper aBrieannra ta tbe nanoemt of money 
so tranatared ta reduetton of the tauras to bs

L.BB F-

)8O

Nucb ballot shall be separate from an othera ssed at mcb _____ 
ezcept that where votlng mac.hinee are used under the dlractlon of any 
county derk. such votlng machtnes may be used to voto opoo mok 
------------- — 'Bstesd of apoa tos separate baltoj.

.A, XX

VeRMLaCS F- CAAPnmER. Beeratray sf Btata at 
Illinois, do bernby nerttfy that tbe toregotny eontatas a tras oopy at 
tbe Act of the Bevenfy-flrat Genend Assembly. approrad Jlata M 
entltled *ta Ant to antbnrtae tbe tasuanee and aata of bonds «f «ta 
State of OUnata tor tbe purpose of ohtalntnsr hands to bs used tar 
maklng permanraA taiguavementa at educattanal tasttaattans oaraed W 
tbta Stata and to provlde tor tbe payment of tbe principai at taM to» 
tsreet apon —nh boods“, tbe origtnal af vtatoh ta an flke tn*Oto afftato 
(tad tbe tona ta atateh the paapoattlon to be nuhmtttsd to tbe rotara 
wta appur on n sepnrato hadtot at tbe Genesni Etaotaoto ta b» ItaM flta

rit 7^7T7t23Sft BF71 r3v rW*8^ 7 
■ny hand and afflz tbe Gaust Beaf 
of IBtonta. Done at my offles ta 
Kuikttra. ta ths City of 
day of November. A. IX 1

Of tbe Unttnd

h r a e. ovotno^
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Viceprez. Nixono dukrelės Patricia ir Julie tokiomis suknelėmis 
ragina balsuoti už savo tėvą. (UPI)

ATSAKYMAS E. ŠULAICIUI, ARBA 

TERMINAI VIETINIAI IR SOVIETINIAI

Perskaitęs Sporto laikrašti, 
E. Sulaitis Draugo nr. 165, lie
pos 15 d. reagavo dėl mano siū- 
lofnų terminų. Gaila, kad kaip 
tik blogu laiku. Karšta ir rašy
ti nelabai norisi, nes galima pro 
šalį nurašyti, kaip jau mums

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
____  REAL JGSTATE________

MARQUETTK HAKK,
•Mūr. Z po B k. laibai geras $88.900. 
Mūr. 4 apt.. $300 pajum. mėn. Ir 
botas sav. $81,600. I
Mūr. 18 apt. $13.000 im t. Įnešti i 
$16,000. Sav. duos paskolas Iš 6ii%.

BK1GHTON PARK.
Mūr. 2 po 6 k. Gazo šlld. Laitas ! 
87 H. p Gar. $20,600.
Mūr. 2 po $ k. Centr šlld Gar. 
Pigiai.
Mod. 2 butų puikiam stovy. $10,900. 

Prieš pirkdami namus būtinai p*- f
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ LA S-S884
-------------------------Z"~'L—”1

NISCELLANEOUS

KKAL KSTATE

REAL ĖST ATE

HEATING SERVICES
.\i'iiiiikaintn tpukalčintlnuk-

GerlauMių žinomų firmų l,ENNOX. 
TIMKEN, WElL-McI-aln, REPUB 
L.1C, KEWANEE pečiai, oro vėsin
tuvai (alr oonditlonlng) visokių dy
džių. instoliuojame karšto vandens, 
garo ir Mito oro sistemas. Taip pa< 
pakeičiame visas Į gazą arba alyvą 
dabartiniuose Jūsų namuose Ir i sta
tomus naujus.

Visų rūšių skardos darbai. 
DARBAS GARANTUOTAS ‘

Saukite 24 vai.

Tel. CLearwater 7-6675

BRKUITON l'AIUi: Mūr.
k b., guzu šildomus. $18.501*.

Mūr. naujus 5 t-j kb.. mažas Įmok. 
$19,600.

Mt'd. 3 butai 5—5 ir 4 kb., ap
sauga nuo potvynio.

Mūr. 3 bt. po 4 kb., gvras na
mas. $26,500,

Mūr. 2 bt. po 5 kb. (8 mieg).
$20.600.

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

Guge Parke: mūr, 2 po 5 kb. ir 1 
šild. kb. porčiuju, & $125, paj. Į
mėn. Ir savin, butas.

.Mūr. 4 kb. centr. gazu šlld., 30 
p. lotas. $11,000.

Mūr. bung. 3 mt., 5 kh. ir 2 kb. 
rūsyje, gražiai Įrengtas. $21,500.

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

Msr«p«‘tbe Parke: Mūr. 3 bt.: 6 
— 4 ir 2 kb., centr. šildymas,
gražūs butai

Mūr. 12 butų. savininkas duos 
paskolų.

Itxio<*laiiile: Mūr. 3 bt.
2 kb. centr. šild., mūr. 

p. skl.33

sime gyvų ir vaizdžių rungtynių 
aprašymų, kaip mūsų Grybaus
ko, nėra žmonių su plačiu spor
tiniu žodynu ir žiniomis kaip Į 
Keturakis, nėra stiprių sporto 
žurnalistų kaip K. Baronas, Mic-1 
kevičius. Bent iš dabartinės

KAZYS ČESNAUSKAS
6801 8o. Talman Avė.

CHICAGO 29. ILL.
HE 6-2812 Ir OI 8-4938

• Generalinis kontratorlua 
naujų namų statybai, Įvai
riems remontams Ir namų per
tvarkymams • Turime dldelĮ 
patyrimą namų statyboje. • 
Patys atliekame cemento Ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

pavyzdžiai rodė. Na, bet šokim I sporto spaudos /Lietuvoje nieko 
prie reikalo. Atseit nesutinkame kol kas pasimokyti negalime, 
su Salaičiu dėl termino pavadi- atvirkščiai, mes juos galėtume 
nimo žaidikas — žaidėjas ir 1.1, apšviesti. Kaip minėjau, sekiau 
Nenaudėlis Daukša siūlo “žai- sportinę spaudą, nes vis mat; 
diką”, o Šulaitis laikosi įsitvė- įdomu. Bet kuomet priėjau vie- 
ręs “žaidėjo”. Pirmiausia pažy- tą, kur daugiausiai taškų surin- 
mėkime, kad terminas žaidikas kęs žmogus buvo pavadintas

PIGIAI IR GERAI
DAŽOME
Iš LAUKO IR VIDAUS z 
Tel. LAfayette S 4264

neatsirado mano mandraus pa- 
sifcovrmo mokyti lietuvių kalbos

“rezultatyviausiu” (nenusilauž- 
kit liežuvio) žaidiku, tai “gaze- 

dėka. Jau prieš karą Lietuvos . tas” ištvojau per langą.
Aidas ir XX Amžius tik tokią Turiu po ranka Korsako re
formą vartojo. Vokietijoje po dagUOtą Lietuvių Literatūros Iš
karo dr. Skardžius su K. Čerkc- toriją. Bendradarbiavo Mykolai, liūnu mus šitaip mokė. Sutarki- tis . Putinas ir kiti. 90% visos 
me, brolyti Sųlaitų kad dr. Skar knygos puiki likugis 10% 
džius už mudu abu geriau lietu- vjgką sugadina. Per langą neme- 
vių kalbą moka, na, o iki Cer- gju __ gajja Padėsiu kur po len- 
kehūno sporto žurnalistikoje tyna. Pasiskaityti tinka, bet va- 
abiem mum “geras verstas ke- dovautis tai jau ne. Lygiai ir 
lio”, tad turėtume prieiti išva- gu tuo nejaimingu Sportinių ter- 
doe, kad jų nuomonė jau šiek mjnų žodynu — gerai, kad paga-tiek sveria. Taip, kad jau nerei 
kia tiktai pasitikėti tuoju Dauk liau, toks dalykas atsirado, nes 

turime pirmą leidinį su sporti-ša, kuris mandriai kalba , Į njaįs panašiais terminais vieno 
moko kitus ir vienas iš tų, je vįetoje, nors ir iš rusų kal- 

kurie nuduodami žinovus, klai-1 vergtaį8 jau geriau, broly- das bando įpiršti kietiems”. ti gulaiti tu tą žodyną irgi pa.
Skaitytojus prašo taisyti dėki po lentyna ir jo mums kaipšv. Rašto nesiūlyk.E. š. minimas 1959. metais 

Vilniuje išleistas “Sportinių ter
minų žodynas*’. Iš kur Šulaitis
ištraukė, kad “prie jo dirbo , ,geriausieji lietuvių kalbos bei *?, ar !>"?"»• nemingu to- 
sporto terminų žinovai", tai'dcl Sulali“ reakįa jau visai neaišku. Komisijoje; ^rn.Į.Hn.u bus įvykus kepure, 
peržiūrėjusioje knygą, neranda-Į **”'"■ kuo. ,r P“**"""”“ me nei vieno žymesnio kalbiniu-1 k,ck su mandagumo tanelėmis 
ko su autoritetu, na. o dėl apor-. P™««'ng,ant,s tonas. Na. bet
t« terminų žinovų, tai nu,.mo-l’JZ ta' nera k° ^kt>. ž?ai Ž1‘ pasilaikysime sau. nes juos;"“"1- k»d N<* Y^ko lietuvių 
aš geriau pažįstu negu Sulaitis. sp"rto >,žv'l«'u objektyvumas
Galime šiame žodyne rasti eilę "ebl,TO E 6 •ttPrioli P“sJ- 
trūkumų bei tikrai baisiai gra- šiaip jau gerai, kad tokiais 
mozdiškai iš rusų kalbos Verk- 'reikalais domisi. Gal ir mūsų 
tų apibrėžimų, kurių čia visų gerbiamieji kalbihinkai dėmesį 
negalima suminėti. Iliustracijai atkrėips, nuo sporto gyvenimo 
pažymėkime, kad dar čia ver- kiek atsilikusią kalbą praturtin- 
čiamasi terminais startas, fini- darni. Dabar bent tarpusavio 
šas, vietoje lietuviškųjų pratf- kalboje tenka vietomis angliš- 
mė, baigmė. Rašoma,plaukimas kais barbarizmais verstis. Dar 
vietoje plaukymas. Nėra gra- 1957 metais Grybauskas skun- 
žaus termino vienuolikė, o ką dėsi, kad su krepšinio terminais 
reiškia apibrėžimas “pagrindinė sunkoka, na, o jau su tenisu vi- 
s.tovė8ena”, tai jau visai sunku 1 sai bėda. Labai gražus šulaičio 
atspėti. Pati redakcinė komisija pareiškimas ateityje vengti klai- 
pratarmėje iftaireiškia, kad šis, dų. Aišku, klysti žmoniška, o

Dėmesio kalbininkams

Sporte rašydamas jokio var-

darbas yra pirmutinis šioje sri
tyje ir todėl skaitytojai paste- klaidoje pasilikti visąi negudru. 

Štai tame pačiame Draugo nu-
bėję klaidas ir netikslumus te-1 meryje, gaila, matome rašant 
malonėja pranešti. Na, gi ir ši- “Austrijos futbolo Čempionas 
tokiu vadovėliu mum Šulaitis Chicagoje”. Nežinau, kadangi 
siūlo vadovautis. , sovietiniais vadovėliais nesiva-

Įdovauju, tai esu linkęs rašyti 
j ir sakyti "meisteris”, o ne čem-

Bendrai sekant sovietinės Lie-Į pionas. Tokiu keliu einant, gali- 
tuvos sportine spauda, galime ma neužilgo ir "nusipelniusio ta- 
tik nusistebėti jos silpnumu, rybinio meistro” termino susi- 
RtŠiniai tiesiog pridurmai atro- laukti.
dp persti iš /ūsų kalbos. Nera-, Algirdas Daukša

Grubūs vertiniai

Rusai atveže dar 1,049
(Atkelta iš 1 psl.)

ti Nigerijos finansų ministeris 
Ebohas, neseniai atvykęs Pra- 
hon aptarti ekonominių santy
kių praplėtimą tarp Cekoslavo- 
kijos ir Nigerijos. Jis yra Pra
hos auklėtinis. Tarp kitko, Če
koslovakijoje studijuojantiems 
arabų ir Afrikos studentams 
skiriamos stipendijos po 600 
kronų mėnesiui bei skelbiama 
kitokių privilegijų, kai tuo tar
pu čekai studentai gauna nuo 
75 iki 200 kronų ir tik retkar
čiais iki 400 kronų.

Šioje misijoje neatsilieka ir 
rytų Vokietija. Kai tik kuri Af
rikos valstybė pasiskelbia nepri 
klausoma, Pankovo režimas tuč 
tuojau sįcuba suteikti jai diplo
matinį pripažinimą. Po diploma
tinio pripažinimo paprastai se
ka komunistinės delegacijos, ta
riamų profesinių sąjungų atsto
vų vizitas, šiuo būdu stengia
masi įtvirtinti nervinius cent
rus Afrikoje, kurių pagalba 
Maskva tikisi suimti į savo ran
kas, nepatyrusias nepriklauso
mai tvarkytis Afrikos valstybes.I Naujoms Afrikos valstybėms 
pirmoje eilėje rūpi praktiška bei 
techniška pagalba krašto ūkiui 
tvarkyti. Bet šita Maskvai ma
žiausiai rūpi. Per savo siunčia
mas delegacijas ji stengiasi af
rikiečiams įdiegti marksizmą 
bei neapykantą vakariečių “im
perialistams”. Šmeižto ir neapy
kantos akciją prieš vakariečius 
Maskva dažnai atlieka per rytų 
Vokietijos delegacijas. Tačiau 
ne visada sėkmingai. Pvz. ko
munistinė rytų Vokietijos dele
gacija nebuvo priimta Togo 
valstybės, šiuo metu vyksta dra 
mirtiški įvykiai Kongo valstybė
je yra didele dalimi Maskvos 
nuopelnas. Maskva tikisi tuose 
kraštuose pasigaminti sau pati
kimus komunistinio imperializ
mo įrankius.

Komunistinėje akcijoje daly
vauja ir raud. Kinija. Kuria 
kryptimi įvykiai vystysis toliau, 
priklausys ypač nuo to, ar Va
karai bus pasiruošę racionaliai 

I tiems kraštams padėti. (E.)

BUILDING A REMODELING

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonai*:
PRospect 8-201S 

7403 S. VVESTERN AVĖ. 
Chicago 36. Illinois

Puikus mūrinis ant plataus skly
po 2 po 6 kamb., 2 maš. garsias 
Tik $26.600

itrigliton Parke: .Mūr. 8 po 5 
Za auastA, — u kHn,Contr ftlld2 muš. gar. Arti

ir 3 kamb. Alyva karstu vand. susisiek, ir mokyk. $26.ooo. 
šildymas. Garažąs. $136 mėn. pa- Medinis. $ butai, <—6—b kamb 
jamų ir sav. butas. Arti 55-os ir
Sawyer. Tik $25,250.

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

1V2 aukšto pajamų mūr., 8 me
tų senumo. 5 ir 3 kamb. Mūr. ga
ražas. Vandens apsėmirao kontro
lė. Tuoj pat galima užimti. Arti 
67-os ir S. Pulaski Rd. Įmokėjimas 
$6.000.

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

1 Vi aukšto modernus medinis
5 3 kambar., 37 pėdų sklypas, 
nauja gazu šiluma, arti Spaulding
6 53-čios. Tik $16,900.

1 % aukšto pajamų mūrinis 5-2 
kambar. (2 miegam, ir vonia vir
šuj). Alyva, karštu vandeniu ši
luma ir atskiras sklypas. 40 dol. 
pajamų iš garažo. Arti Hamlin &
63-4108. $24.900.

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPA6
REĄL ESTATE

General Insurance. Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-22S8

RE VI- ĖST ATE

v° 4 P/j aukštu pajamų mūr. — 5

M

7—4 Ir 
garažas,

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

Mūrinis. 3 mieg. Brigliton p., nau
jas. $20,000. , ą

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

Mūrinis ii kamb. Gage p. $17,500.
Mūrinis 7 kniiili. M. p. $18,800
Mūrinis 3x5 Brlghton p. $29,500.
Mūrinis (i metų Gago T). $17.500.
Medinis 5 kamb. M p. $12,800.
Medinis (i kamb, M. p. $13,500.
Medinis 2x4 k. M. p. $20,000.
Mūrinis 2x4. Gago p. $23,900. . .
Mūrinis 2x5, Gago p. $29.500. 
Mūrinis bevelk naujas, 2x6, atski

ri šlld. guzu. $42.800.
2 meiliniai namai Ir 2 ekstra lo

tai, G. Parke, $26,000.
Mūrinis Ii kandi., a rti triūsų Įstai

gos, 30 p. lotas, $17,900.
Medinis 5 kamb. ir ekstra 26 p. 

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

plūs sav būtas. $22,000
Mūrinis 12 apartmeutų labai gra

žus namas, metinių pajamų virš 
$13.000, gora vieta.

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

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS S ASSOCIATES 

2405 W. 51gt Street
WAIbrtMik 5-5030 
Vak PR 8-8570

Trečiadieniais uždaryta
MAMQUE7ITE PARKO CENTRE
Skubiam pardavimui gražus mūr.

2x6. dideli kamb., išgražintas rūsys, 
šildymas alyva, 2 auto mūro garažas. 
Prašoma $30.300.

Pajamų mūr. 8 kamb. ir purčius.
5 miegami. Naujas šildymas alyva. 
2 auto garažas. $19,500.

7 kamb. apynanjis mūr., 2 auto 
garažas. 4į0 pėdų sklypas. $22.600.

Visai naujas mūr., arti lietuviškos 
mokyklos. 3 miegam. Išskelti vamz
džiai. Šildymus gazu.

O kamtiarių namas Ir geras gara
žas. Arti mokyklos. $14,500.

Arti lietuviškos mokyklos. Gražus
6 kamb. mūrinis. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $22,200.

3 butai ir biznis. Mūr. namas, 
šviesūs dideli butai, 2 auto garažas. 
$46.000.

Naujas, 2 po 5$£ mūr. po 1% vo
nios kiekviename bute Atskiri šil
dymai gazu. Kimias oaslūlymas.

Gražus I *4 aukšto mūra-. 6 Ir 
4 U kamb. butai. 40 pėdų sklypas, 
šalia mūro garažas. $29.800.

Senutė parduoda gerų. ir pelnin
ga namą. 14 kamb.. 3.vonios. Centr

MARQUETTE PARKE 6 metų
2x4^4 mūras. 2 auto mūr. garažas. 
Kaina $41,000.00.
MARQUETTE PARKE 2x6% mū
ras, autom, alyvos šiluma. Plytelių 
sienos virtuvėje ir toalete. Garažas. 
Kaina $29,800.00.
Marųuette Parke 10 metų mūras. 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių Įrengimų. Kaina 
$41,600.00.

l>ėl ligos turi skubiai parduoti 2 
metų 619 kamb. mūrlnj buųg., pir
mus geras pasiūlymas užtikrins ŠĮ 
pirkinį. Daug priedų.

8817 S. Kcnneth 1 % aukšto nau
jus mūras. Visi moderniškiausl Jren- 
girnai. Vienas butas 4^4 kam. neša 
$125.00 nuomos. Antras butas — 
5 84 kamb. 2 mieg. Daukiam rimto 
pasiūlymo.

Geros pajamos. $14,000
Marauette Parke: Mūr. 0 kamb. 

<$ nileg ) bungaiow. Platus sklypas, 
erdvus kamb. $18,600.

Netoli Gtileagos 24 84 akro temt* 
su trobesiais. $7.800

ŠIMKUS
REAL. EOTATK — INBURANUK

4259 So. Maplewood Avė.
CL 4-7450; Rsa YA 7-S046___ • _______
SHUKIS REALTY 

<433 S. Pulaski St. 

Tel.LUdlow 5-5900
Parduoti, pirkti ar Išmainyti Ba

niu. galite Čikagoje ar Jos priemies
čiuose. '

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

Krelpkltūa 1 mūsų raštine, kur 
gausite geriausia patarnavtma

ULBAI fiVIEKLS
2 butai po 4 kamb. Brightdn Pk. 

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

VAISI V FARM A
74 akrai, Michlgan, tik 84 mylios 

nuo ežero. 8 kamb. gyv. namas ir 4 
kamb. Išnuomavimui. Vištidė. Visi 
moderniški vaisių farmai reikalingi 1 
Įrengimai. Metinių pajamų apie I 
$12,000, Įmokėti $8,000.

GAIiIMA MAINYTI I
Visai naujas mūr. Marųuette Pk., | 

prie pat parko ir mokyklos. 2x514. |
U4 AUKŠTO MPR. — $28,500
Netoli Marųuette Pk. kolonijos: į 

5 kamb. apačioje (2 mieg.), 4 knib. 
viršuje (2 mteg.). šildymas alyva. ! 
2 auto garažas.

GRASIAI ViLAlKGMAS

„VIKOŪ" Heating Go,
Įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gus ir 
alyvos "convers'ion burners”, 
vandens "bollers”, vandens nu
tekėjimo rlnas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ., Chl- 
cago. III. VI 7-3 147 — D. Žu
kauskas. Cicero tel. OI, 2-2017 
— V. štuopys.

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE

|L. STAŠAITIS & Co 1
| GENERAL CONTRAITORS =

S Statome gyv. namus ir Įvairius = 
^pastatus. Tam reikalui turime = 
Spulklų sklypų. “
9 Atliekame namų pataisymus = 
Bbel atnaujinimus.

. . t « i, , S Administruojame namus Ir nuo- =5 didelių kamb. mūr. bungalow. | bes Krelptl8 6.8 vakaro =
geriausiam stovyj ir puikioj vietoj. B =

5 2456 WEST 69th STREET = 
= Tel.: ĮSTAIGOS WA 5-“730 =

NAME IN H-hzOM =
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiir;

Autom, šildymas gazu. l,abai šva
rus rūsys. pastogS. 2 auto garažas. 
3 4 pčdų sklypas. $20,000.

200 AKRV CK18 WISCONSINE 
286 myl. nuo Čikagos 5 kamb. 

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

dirbama. Kiekvienų savaitgalį gali
ma apžiūrėti — būsite nuvežti. Tik 
$12,800.

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

mainyti.

P. LEONAS
REAL E8TATE

2735 West 7lst Street
TeL WAJbrook 5-6015

ŠILDYMAS
A. Stančiauskan instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditioners ir atlieka vi
sus skardos darbus.

7304 S«. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875PASKUTINĖ PROGAI

Netoli Marqnette Parko parduo
dami 3-jų miegams mūr. namai. 
Gazo Šiluma, apsauga nuo potvy- 

Į vakarus nuo Marųuette Parko »*O, plytelių Vonios Ir virtuvės.
Be to dar apylinkėje turime ke

letą torom sklypų ir priimame 
užsakymais.

MODEL HOME 
77th k WRIPPLE ST.

Atdara apžiūrėjhmil aekmad. nuo 
1 Bd 6 v. v.

F. PETRAUSKAS CO., Bullders
PRospeet 8-5792

.TT1 —'

MŪRINIS 8 BUTŲ. BARGE- 
NAS. Apylinkėje lHth ir Westem 
Avė. Pečiais apžild. Nuomininkai j 
patys valo ir apsi&ildo butus. Ge-! 
ros pajamos. $17,900, arba duo
kite pasiūlymą. įmokėti $3,000. 
SVOBODA, 3739 West 26th St. 
LAwndale 1-7038.

StRAS IHVESTMENTAS
Parduodamas didelis mūrinis 

namas ant 3 lotų (75x125). Tile 
sienos Ir tūbos (porcelano plytų). 
Tai buvusia Juciaus valgyklos na- 
maą dabar yra didelė rakandų 
krautuvė, kuri turi kitą blfenio 
vietą. Agentai gaus pilną komisą. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės j Budrike krautuvę, 8241 So. 
Halsted St. Tetoj. Vtotory 2 9542

PfXN IN | N VPXT VCMUTE^

nusipirkdami netoli Cblcagos gra
žiuose l.rnnoM* apyliakgse. ąžuolais 
apaugusi sklypą ar didesn) žemės 
plotų. Kai kurte iš jų yra su tvenki
niais. TMratrtis —

CbeansAter 7-78SS

1 % aukšto 7 metų mūriniB namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik $28.000.00.

Į vakarus nuo Marųuette 
nepaprastai gražus ir geras 
Metinė apyvarta virš $80.000.00 
gryno pilno virš $80.000.00. Reikia 
suaugusios šelnioe šį biznį gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Itrigliton Parke. Pulki taverna su 
sale, 7 kamb butas Ir šalia 60 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rimtam pirkėjui labai prleinamom 
sulygo m.

Parko
biznis.

MAR4/I EITE PARKE 6 butų
’ fara*M- .*ljr** I U|fiūMamNKrtūlymoa

ut | MARQI ETTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. Lauktum pasiūlymo.

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

CICERO HEATING ANb 
SHEET METAIS

2431 So. Redzie Avenue 
Chicago 28, III.

LA 3-6622. Ros. OL 6-04T2

tvora, visi valdai —geležinė 
$25.000.

KITI'R: 6 butai Ir krautuvė. 
Pelningas mūr. namas. $16,900.

Brlghton Parke. Modern. įrengtas 
3-jų butų mūr. 2 auto. mūr. gara
žas. $28,000

Pelningas restoranas. Didelės pa
talpos. Gerai ^įrengta vieta, 5 metų 
“lcase”. Arti Californla ir Archer. 
Tik $2.300

Taverna Ir pulkus didelis butas. 
Gražus mūro narnas. Geri įrengi
mai. .šėlta aptvertas platus sklypas.
Tik $28,00(1.

Beverly lliils. Puikus 6 kamb. mū
rinis. Platus sklypas. Gazu šildymas. 
Maži taksai. $20,000.

3-Jų butų mūrinis. Moderniai 
Įrengtas namas. 2 po 6 kamb. Ir 6 
kamb. butas. Atskiri guzu šildymai. 
Galite siūlyti $19,800.

Laliaįam priemiesty. 6 m. numos. 
8 erdvūs mieg. Didžiulis sultonas. 
Modern virtuvė. Kaušas belsmentas. 
Platus lotus. Prašo $16,600.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

REIlance 5-1995
tt kamb. namas, arti 68rd Ir Pu- 

lask). Itezid'nelja ai ha išnuom., 
ekstra sklypas. Gazu apšilti. Nuo sie
nos iki s kilimai, 2 pilnos plytelių 
vonios, plyt. virtuvė, splnt'lf-s. Arti 
2 mokyk. HaV,

REpulillc 5-1005

Guge parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — INSVRANOB — 

NOTARY PUBLIC 
2501 West ASth SU Chloogo, 1U. 

Ylai telefonai HEmlocfc S-S500

D E M E 8 I O !

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEII VAMZDŽIAI 

(Gutters & Dotensponts)

DEDAME VARIO — "OOPPER 
ALLOY ’METALO RINA8 Ir VAND.
Nl TEKAMI'OSIDS VAMZDŽIUS ui 
tokią pat kalną, kaip Ir “galvanl 
zed”. Jų niekad nereikia dažyti ir 
Jie Ištveri* neribotą laiką.

VISOKIUS STOGUS ta laume tr 
atremontuojame Garantuojami $ 
metame

STACKS^*išvalome, 'Itrem® nt°uoį CICERO 3-jų butų. BARGENAS. 
me Ir atliekame "tuokpctMiBg". Į Apylinkėje 59th ir 22nd St. 4*/2

NAMU KINAS išvalome tr p* ir 4 kamb. Gazu apėild. Pilnas 
taisome, Išemallname Iš vldane tr pi.i-n,, T:bt9Qfinn
nmlažoi,,. Rua kaip naujo* rūsys. PhUlių vonios. Tik >23.900.

Mūeų firma yra dldžtaiiala Moj Į įmokėti $7,000. SVOBODA, 6013 
srity, atliekame darbą kuo geriąa- " Cermak Rd. Blshop 2-2162. 
įlal už žemiausias kainas visame |
mieste. VIobr mūsų darbas garaa- 
tuoįamas. Esame pilnai apstdraudą.
Kreipti* galima dieną ar naktį Ir 
sekmadieniais Telefonai —

LAwndale t -SO47 arba 
KOofcweil I-S77S 

Melai .linus patarnauatme

Perskaitę "Draugą“, duo
kite ii kitiems pasiskaityti

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ftIMKŲ TIK UŽEIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVA2TUOS. NEMOKAMAI APSKAIČIUOS 
JEI liEIK. PLANĄ PADARYS — GERAI. PIGIAI PASTATYS.

V. ŠIMKUS
2618 W. 71 st Street. Tel. PR $-426$ Ir TC t-M8l

IŠNUOMOJAMA « FOR BENĮ

NAMŲ 8AVININBA1
tarpininkaujame 

RUTV IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI

TURrME LA.UKIANCIŲJV 84 R Alą
BELLVARPAS kMl Katate 

6458 8. Kedilą — PBoapect S-22M

PRIK MtOHlGAN EŽERO
labai gražioj apylinkėje Bnuorno- 
jami “cottages” šeimoms arba pa-

I vieniams asmenims. Visi patogu- 
' mai. Suaitikrimui šaukite —

TOWNHALL S-1964

SkcIUItės "UrauĮ’e"

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam". ne- 

senstamų ir kitokių kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street
Chicago, Illinois

Tel. — ST 3-2150

G E N E R AL CONTRACTOR■irrV'r
I RF.znirNCINIUB, KOMKUCINTITBT* VWV B1TV BOSIU PABTATUB. . PABrPINA BKLYFŪB (B ATT-BU PLANIK. PAGAL FAeQF3n*VlM$.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDICINOSin P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JUSt| PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 

•S8OS. ALBANY AVĖ. CHICAGO

Apnimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kaino* 
visiems prieinamos.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Boston, Mass.

Gegužinė ir gražuo'ės rinkimai
Lietuvių radijo Korp., se

niausios lietuviškos radijo prog
ramos Naujojoj Anglijoj, 26 m. 
sukaktuvių piknikas įvyks sek
madienį rugpiūčio 7 d. gražiam, 
lietuviškam, maloniam Romu
vos Parke, 71 Clarmount avė.
Montelloj . Brocktone.•

Bus renkama gražuolė “Miss 
Lithuania of N E.” Šiam kon
kursui jau užsiregistravo adv. 
Henry P. Lesberto iš Lynn duk
relė. Rosalind Anne Lesbertai- 
tė, Elaine 'Marie Mikaloniutė iš 
Mattapan, Joan Bankinutė ir 
Charleen Paznauskaitė iš South 
Brodway, So. Bosto 27, Mass., 
tė nuo 16 metų amžiaus kvie
čiamos užsiregistruoti dabar 
pas Valentiną Minkienę, 502 E. 
Broaday, So. Boston27, Mass., 
siųsdamos savo vardą, amžių ir 
adresą. Jei patogiau, galite as
meniškai užeiti į Baįtic Florists 
gė’ių bei dovanų krautuvę, ar
ba galite telefonuoti AN 8-0489.

Šių metų šokių ir gražuolės 
konkurso teisėjais bus adv. Jo
nas J. Grigalius, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubo pirm. ir 
Mass. Gneralinio prokuroro asis 
tentas, adv. Juozas Tamėnas - 
Thomas iš Cambridge, Julia Ar
lauskienė iš So. Bostono, gerai 
žinomo veikėjo ir biznieriaus 
Juozo Arlausko žmona, gerai 
žinomas veikėjas Juozas Lekys 
iš Dorchesterio, Florence Kas- 
perienė, veikėjas Stanley Kalis 
iš Norwood ir Milan Stettin, 
kurio žinioj yra Waldorf resto- 
ran.as Bostone.

Pereitų metų “Miss Silver 
Anniversary Lithuania of N. 
E.”, Rita Mickevičiūtė iš Pemb- 
roke, asmeniškai dalyvaus ir 
įteiks šių metų išrinktai gražuo
lei gėlių, ir Mass. Generalinio 
prokuroro Edward J. McCor- 
mack, Jr., dovanotą statulą. Be 
šių dovanų, gražuolė bus apdo
vanota eile gražių, vasariškų 
rūbų, dovanotų So. Bostono biz
nierių Kay’s Fashion Shop, Da- 
vis Millinery Shop ir Sullivan’s 
Shoe Store. Vėlibu bus sureng
tas liksmas gražuolės balius.

Be gražuolės rinkimų daly
vaus programoj Liet. Tautinių 
Šokių Sambūris, vad. Onos Ivaš 
kienės, neseniai grįžęs iš Tarp
tautinių Šokių festivalio Wa- 
shingtone, D. C., kur gražiai 
atstovavo lietuvius. Taipgi pro-

News In Classics

fesionalė “Lorita” šoks Ispanų 
šokį. Jaunas magikas Mayou 
rodys “Fantazija su paukš
čiais”. Vaikų mėgiamas klounas 
“Tino” žavės vaikučius. Prog- 
įama prasidės 4:30 v. p. p.

Suaugusieji turės progą lai
mėti Mass. generalinio proku
roro žmonelės Emilijos Pupliu- 
tės McCormack, Jr., dovanas 
šokių konkursui, pašokdami 

' “Mamės ir papės polkos” kon
kurse. Taipgi jaunimas ga’ės 
pasirodyti palyvaudamas “Jauni 
mo polkos” konkurse. Bus ir 
valso ir tango šokių konkursai. 
Šokiams gros populiarus Ferdi
nando Smito orkestras iš Brock 

1 tono. •Ne tik kad bus įdomi progra
ma ir linksmybės visiems, bet 
dar gausite progą laimėti ver
tingas laimėjimų ir įžangos do
vanas. Autobusai išeis iš Camb
ridge Lietuvių Piliečių Klubo 
823 Main St. I vai. dieną, o iš 

! So. Bostono išeis nuo So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Klubo 
1:30 v. p. p., kampas E. ir 
BFoadway gatvių.

Tarkitės dabar su draugais ir 
draugėm bei brangiom giminė
lėm susitikti, linksmai ir malo- 

i niai praleisti dieną seniausios 
lietuviško radijo programos Nau 
joj Anglijoj 26 metų sukaktu
vių piknike, Romuyos Parke, 
Montel'oj - Brocktone.

Nuoširdžiai kviečia rengėjai
Steponas ir Valentina Minkai
Radijo pusvalandis, seniausias 

lietuviškas radijo programas 
N. Anglijoj, vedamas Stepono 
ir Valentinos Minkų, galite iš
girsti sekmadieniais per tą pa
čią stotį WLYN, 1360 bangos 
nauju laiku — 1:30 iki 2 v. p. 
p. Kviečiam pasiklausyti vėliau
sių pasaulinių žinių santraukos 
ir komentarų, muzikos, dainų 
ir “Magdutės pasakų”.

į n

Omaha, Nehr.... . * .. ... fc. - Z, į. , . -- ePirmoji kregždutė iš Lietuvos
Daug šeimų karo audros 

išardė ir išblaškė. Tokį sunkų 
atsiskyrimą nuo 3 mėn. dukre
lės pergyveno Ona ir Pranas 
Kovai - Kavaliauskai, kada fron 
tui artėjant, teko pasitraukti iš 
tėvynės. Bijodami mažytę nepa- 
kelsiant bėgimo vargų, paliko 
ją senelės ir tetos globai. Juk 
tada ne vienas iš mūsų tikėjo
me, kad išvykstame neilgam. 
Emigracijos banga atnešė į šį 
kraštą ir Kovų šeimą, kuri ap
sistojo Omahoje. Tačiau nenu
rimo tėvų širdis dėl paliktos 
dukros. Kai tik susidarė gali
mybė, prasidėjo įtemptos pas-

Viceprez. Nixon ir H. C. Lodge, respublikonų partijos prezidenti
nis ir viceprezidentinis kandidatai, tariasi dėl rinkiminės kampa
nijos vykdymo. (UPI)

tangos, visokių durų varsty-, jose apystovese, bet tėvų mei- 
mas, kad tik pamatytų savo kū
dikį. Milžiniškų pastangų dėka, 
po trijų metų, liepos 6 d. Ep
pley aerodrome nusileido lėktų- svetimoje šalyje.
vas, iš kurio, apakinta reporte 
rių šviesos, ilgos kelionės iš
varginta išlipo jų seniai lauk- _  Kas
ta duktė Dalia Irutė Kavaliaus
kaitė. Šiuo pasimatymu džiau
gėsi ne tik ląimingi tėvai, se
serys ir kiti artimieji, bet ir 
virš 200 asmenų atvykę lietu
viškosios visuomenės. Rodos, 
kartu su atvykusiąja padvelkė 
vėjalis iš gimtinės. Irutė išlipo 
iš lėktuvo su gimnazistės uni-1 
forma, kepuraitę ji nešėsi ran
koje. Juk taip miela ir pažįsta-1 
ma ši uniforma! Savo išvaizda 
ji visai ta pati, kaip prieš dau
gelį metų, nors visa kita pa
sikeitę neatpažįstamai. Dabar 
jau šešiolikmetė Dalia - Irutė 
apsigyveno pas savo tėvelius 
Oną ir Praną Kovus Omahoje,
5514 So 32 st. Norėtųsi pakar
toti Pr. Kovo žodžius, pasaky
tus jį apspitusiems raporte-' 
riams: “Norėčiau, kad kiekvie-j 
na šeima, kurią karo audros iš- j 
ardė, galėtų vėl būti kartu ir j 
tokie laimingi, kaip aš šian
dieną esu”.

Be abejo, praeis nemaža lai
ko, kol mergaitė apsipras nau-

Soft Blanket!

203
k

1462
1JH-2A'/,

4H
JIFFY 

CROCHET

Klasikinę suknele puoHIa nklrtln- 
Koh HpnJvoa apylinkė Ir ranko- 
galiai.

\<>. I48S bu PHOTO-GITOE In- | 
strukcljom (anglų kailini, popieri
nę lAkatpų Kalite gauti ftlų dydžių— [ 
Hizea: 12 %. 14%. 16%, 13%. 20%, 
22 %. 24%. 2fi%. Pi r krūtinę SI Iki 
43. Hiz«> 14% (dydžiui) per krūtinę . 
35. nukmd^l hii trumpom rankovėm , 
reikta 4 5/3 Jardo 35-collų rnedZta- I 
gos. % Jardo kontrastinis spalvos.

Siųskit e 35c kartu nu ufamkymu. i 
Pažymėkite kokio dydžio.

PRAI'GAh PATTKKN DKPT.
4R46 U'IKI HRrd Street

CMoago Illinois

7

Greitesniam pristatymui pridekite
dar kūo persiuntimui — Urst class.

Švelni antklodė vaiko vežimėliui.
\n, 2U.I. Pamoko kaip megzti;

dygniilal Iliustruot i.

Su užsakymu siųskite 9&c lluo 
sd reeu —

DRAUGAS PATTKRN DKPT. 
451(1 Woit «#rd Street 

<<hlcag» as. Illinois

Greitesniam pristatymui pridekite 
dar po 10c už kiekviena lAkarpų per
siuntimui — Urst ciasa,

ŠVENTAS DIEVE
Nauja maldaknygė stambiomis 

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

650 pusi. Kaina $3.50

Užsakymus su piniagis siųsti:

DRAUGAS 
4545 West OSrd St. 
CHICAGO 29. ILL.

A. A.

PRANCIŠKA UKSAS
(Zmltraltė,

Gyv. 4512 S. Washtenaw Avė.
Mirė ltepos 31 d., 1960. 10:30 

v. v., sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoj Kilo IS Aly

taus apskr., Stakllftklų parapi
jos. Pad rieškių kaimo. 

Amerikoj Išgyveno M m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Domicėlė, VVensklenė, 
pusbrolis Jonas Motskus. gi
minė Adomas Banifl su Selina, 
kiti glminSs. draugai ir pažįs
tami. Eletuvoje liko 3 seserys 
ir brolis.

Priklausė Ndkolto PrasldCJI- 
mo P. Sv. M. Seserų Itemėjų 
D-jai, Tretininkų l)-gai, Apaš
talystės Maldos D-Jai. Buvo 
amž. narė T. T. Saleziečių Ir 
Sv, Kazimiero Seserų Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas P‘tro Bie
liūno koplyčioje, 4343 Ko. Ga
utomis Avė.

laidotuvės Jvyks treč., rugp. 
3 d., IA koplyčios 3:3# v. ryto 
bus atlydėta j Svenč. P. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta | Sv. Kazimiero kapi
nes.

Nuofttrdžlal kvlečlnme visus: 
gimines, draugus ir pnžjstamus 
dalyvauti Alose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo Ir kiti gimi
nės.

laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. T< 1. LA 3-3672.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiuiiiiiiiiniiiiui 
GUtAUKKŲ BEVERLY HILI> 

O tLIN YC 1 A
Oerlauslos gilės dėl vestuvių, hon 
kstų, laidotuvių Ir kitų pupuoilmų

2443 WEST 63rd STRĘET
relef.: PR 8-0833 Ir PR 8-0884 

UlllllllllllllllllllllllllfmillllllllllllllHliM

Vaistai už geležines 
uždangas

Gegužės ir birželio mėne
siais Balfiu išsiuntė per 600 
vaistų siuntinių už geležinės 
uždangos, kurių beveik trečda
lį apmoka Balfas iš savo lėšų. 
Taip pat pasiųsta keliasdešimt 
naujų medžiagų siuntų į Lie
tuvą ir Sibirą.

Artemidės šventovėDeivės Artemidės šventovė 
Ezefe, graikų mieste Maž.'Azi
joje, yra buvęs trečiasis pasau
lio stebuklas.

Šventovė pradėta statyti VII 
amžiuje pr. Kristų ir statyta 
net 120 metų. Vėliau ji buvo 
sudeginta ir at tatyta. Norono 
laikais tą šventovę apiplėšė ro 
menai.

Galutinai ji sunaikinta buvo 
262 metai3. Tai padarė gotai.

Vaikų didžiavimasisSusitikę du berniukai ėmėlė ir rūpestingumas ras kelią 
į dukros širdį ir ji, reikia tikė
tis, pasijaus ’aiminga šioje jai, tarp savęs šnekėti:

— Mano tėvas yra visa gal-
Elsė Petrikonienė va aukštesnis, negu tavo tė- 
■------  vas.
niekam nesiryžta, 1 — Taip. Bet mano tėvas Vi

tam nereikia nė vilties. Į su pilvu storesnis, negu taivo
• —Schiller tėvas.

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. 111 Ui St., PR 9-1355 ir 9*1356

Operos dainininkei

IZABELEI MOTEKAITIENEI

(Blauzdžiūnaitei), jos tėveliui Lietuvoje mi
rus, reiškiame giliausios užuojautos.

Jadvyga ir Aleksas Kulkai

Mielam bendradarbiui
A. + A.

VLADUI-JUOZUI MATULIUI mirus, 
liūdime kartu su jo artimaisiais.

Meissner Engineers, Ine. 
dirbantieji lietuviai

Plieno uVy rijos nariui

A. -f A.
VLADUI-JUOZUI MATULIUI mirus, 

giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą
reiškia

Plieno Vyrija

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVĖ CHICAGOJE

Pirkite tiesiog iŠ gamintojo ir sutaupysite!

John Savickas

Monuments 
11849 So. Kedzie 

Avenue,
Chicago 43, III.
Jūsų pasirinklniiil <l|- 

džlMHHias rinkinys gatavų 
pavyzdžių.

Dėl susitarimo (appointment) galite pašaukti kiekvieno laiku. 
Telefonai: BE 8 8882 arba BE J-4718 

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. trak.

iru-ssi
L M

TROOST-PACHANKIS
MONUMENTS

6819-21 So. Westorn
Ali Phones GR 6-3745
John W. Pachiinkia P a te h.

Vice-Pret ident
C. Vitkauskas Vitkus. 

District Manager
GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ 

PASIRINKIMAS

-r- O —
Atdara kandien ir aekm. 

nuo 9 v. ryto iki 5 p.p.

A. -f- A.

Gyd. JADV. PRANCŪZEVIČIŪTEI 
mirus, jos broliui kun. Viliui Prancūzevičiui 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

K. U Biknevičai

PIRKIT k DiibAR IIESIOG NUO 
MR. NELSON.

HAVTNTNKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Streett * v f t •. į

Didžiausias Paminklams Planų 
oHRirlnk’n',°" vi«amp Miest*

Tel. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

Laidotuvių Direktoriai
mma&evans

1845 80. WBSTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

maJinomj VflfTA

REpnblb T-MM UpubHe 7-M01

»>
J. F. EUDEIKIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS SBO!'

MARQUETTE FUNERAL HOME 1 1

4 '

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 Wesl 71 si SI. Telef. GRovehilI 6-2345-6 

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

Ambalansų patarna

vimas dieną ir naktį

Reikale šaukite mus.

Mes turime koplyčias 

visose ChicagoB i r 

Roselando dayse ir 

tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAOOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

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

POVILAS L RIDIKAS
3354 S. HAI.STED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COtnmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 1189

VASAITIS — BUTKUS
1410 8. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET Tel. REpublIe. 7-1213
2314 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-0072

VANCE FUNERAL HOME
1424 b. ftOth AVĖ. OLysnpic 2-5246 ir TOnnhall 3-9687
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CHICAGOS ŽINIOS
PRIMICIJŲ IŠKILMĖS

t mus
x Marijonų Bendradarbių

Chicagoe apskrities piknikas, 
įvykęs liepos m. 31 d. Marian 
Hills, Clarendon Hills, III., so
duose, sutraukė gana gausų 
būrį lietuvių iš Chicagos ir 
apylinkių. Veikliosios marijonų 
darbų rėmėjos iš Marąuette 
Parko, Brighton Parko ir kitų 
apylinkių stengėsi padaryti 
pikniką svečiams įvairų ir įdo
mų. Buvo žaidimų, užkandžių 
ir gražios muzikos. Taip sve
čių buvo matyti prel. I. Albavi- 
čius, kun. dr. J. Starkus, at
vykęs iš New Jersey ir daug 
kitų. Oras pasitaikė labai gra
žus, tai ir dalyviai buvo patep- 
kinti, atsikvėpę tyru oru ir pa
buvoję su pažįstamais.

X Prel. Ignas Albsvičius,
Sv. Antano par. klebonas, Ci
cero, III., liepos 31 d. atšventė 
savo vardines. Ta proga gar
bingąjį varduvininką pasveikin
ti susirinko būrelis artimųjų, 
tarp jų marijonų provinciolas 
kun. J. Jančius, MIC,'prel. M. 
Krupavčius, Draugo namo vir
šininkas kun. A. Miciūnas, 
MIC, ir kt., /

X Viktoras Rutkauskas bu
vo atvykęs iš Cleveland, O., 
praėjusį savaitgalį į Chicagą, 
kur aplankė savo pažįstamus. 
Buvo apsistojęs pas seserį ir 
svainį Mačiulius Cicero. Vikt. 
Rutkauskas yra buvęs Lietu
voj mokytojas, yra vienas iš 
skautų Budžių steigėjų Cleve- 
lande.

X Dail. J- Pautienius su 
žmona ir dukrele apie porą mė 
nėšių praleido Kanadoj, kur 
turėjo progos paatostogauti 
Wasags vasarvietėj. Pautieniai 
dalyvavo ir giminaičių Sigitos 
ir Vytauto Aušrotų sūnelio 
krikštynose. Dail. J. Pautienius 
parsivežė nutapęs keletą' naujų 
paveikslų.

X Dainavos ansamblis savo 
narių visuotiniame susirinkime 
birželio mėn. 23 d. išsirinko 
naują valdybą šios sudėties: 
pirm. — Vytas Radys, vice- 
pirm. — Aleksandras Smilge
vičius, sekr. — Gražina Per- 
naravičiūtė, kas. — Algis Put
inus. Nariai — Eugenijus Sla
vinskas ir Jonas Paštukas.

X Nijolė Kazlauskaitė iš Ci
cero, III., baigė Roosevelto uni 
versiteto administracinių mok
slų fakultetą. Studijuodama ji 
yra buvusi aktyvi ateitininkė 
ir dirbusi L. B. Cicero apylin
kės valdyboje. Linkime ge
riausios sėkmės profesiniuose

Sekmadienį, Sv. Ignaco die
noje, Jaunimo Centre buvo re
tos iškilmės — primicijos Gedi
mino Kijausko, SJ. Tai vienas 
iš jaunųjų tremtinių, lankęs 
Chicagos Aukštesniąją Litua
nistikos Mokyklą ir pasiryžęs 
savo gyvenimą pašvęsti Dievo 
ir tėvynės idealų tarnybai. Pri- 
micijantui, atnašaujančiam šv. 
mišias,' asistavo kan. Pov. Juk
nevičius. Savo pamoksle kun. 
J. Prunskis iškėlė primicijanto 
ryžtą, pasirenkant tarnybą lie
tuviams aukštame kunigystės 
pašaukime; reiškė viltis, kad 
jam dar teks darbuotis Lietu
voje.

Po pamaldų Jaunimo Centro 
salėje buvo vaišės, kurias su
organizavo Lituanistinės Mo
kyklos Motinų Klubas, pagerb
damas buvusį jų globojamos 
lituanistinės mokyklos auklė
tinį, pasiekusį aukštą laimėji
mą, ir išreiškiant- dėkįngumą 
tėvams jėzuitams, kurių dėka 
dabar lituanistinė mokykla tu
ri taip palankias darbo sąly
gas.

IEŠKO N LAI DŽIUSIO 5 M. 
MERGYTĘ!

Policija tardo ir tiria 18 m. 
amžiaus buvusį psichiatrinės 
ligoninės pacientą/ George How 
lett, ar kartais jis nebus nužu
dęs 5 metų mergytės Betsy 
Benham, kurios lavonėlis buvo 
rastas netoli namų Wheeling 
apskrityje, Chicagos kaimyny
stėje. Hovvlett įtartas, kai ant 
jo batų buvo rasta molio, pa
našaus į tą kaip duobėje, kur 
buvo rasta nužudytosios kūnas. 
Mergytė buvo nuskriausta ir 
užsmaugta. Paskirta 75 polici
jos tarnautojai žudiko ieškoti.

Policija sąšlavų dėžėje rado 
paslėptas pusiau apdegintas vy 
ro kelnaites, kuriose, atrodo, 
yra kraujo žymių. Atrasta maž 
daug blokas nuo tos vietos, 
kur buvo rastas nužudytosios 
mergytės lavonas. Jau yra pa
skirta $1,500 atlyginimo tam, 
kas atras mergaitės žudiką.

PAĖMĖ NAŠLAITES IŠ 
LIBANO

■ • t w

...

Prezidentinio kandidato Kennedy 2 m. dukrelė Carolina stengiasi 
iš savo kiemo Hyannis Port, Mass., išvaryti šunį, kuris pateko 
kai pas Kennedy lankėsi politihis aktyvas. Kaip matyti šuo jau
nos šeimininkės nesirengia klausyti. (UPI)

TRYS SKENDUOLIAI

Michigano ežere ties Fuller- 
ton gatve nuskendo vengras pa 
bėgėlis Emery Kopesdi, 30 m.

IŠARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE

kun. Jonas Dėdinas. Sukakties 
proga kun. dr. Gronis gavo 
sveikinimus iš Mažosios Lietu
vos Tarybos pirm. E. Simonai
čio, 4204 LS kuopos vado kpt. 

<T. Matulaičio ir daugelio kitų 
lietuvių Ir vokiečių. (ELI)I

KOLUMBIJOJ
— Protestą*. Liepos mėn. pa 

skutinėmis dienomis Medellino 
lietuviai protestuodami prieš 
Lietuvos okupaciją, kuriai su
eina jau 20 metų, turės radijo 
pūslavandį. Kunigo M. Ta
mošiūno pastangomis gauta 
Radio Oadena Nacional — ra
dijo stočių grandinė, kuri per
duos jo kalbą per šių miestų 
stotis: Medellin, Bogota, Cali, 
Bucaramanga, Manizales, Pe- 
reira, Baranąuilla. Girdės lie
tuvių skriaudą visa Kolumbija; 
bus girdėti taip pat ir Miami.

— Mirė. Per paskutinį pus
metį Kolumbijoj mirė šie lietu
viai: Adolfas Čioderis žuvo lėk 
tuvo nelaimėje, kun. M. Domi- 
nauskas mirė nuo širdies ligos, 
dr. M. Mardosas staigiai mirė 
nuo širdies priepuolio; senutėg. m. liepos 4 d. kun. dr. La-

Jis, iššokęs iš laivo, plaukė į <jįsiOvui Groniui suėjo 40 kuni- Morta Braždienė pasimirė Me 
krantą. Plaukė su dviemis ki- gavimo metų. Toji proga buvo delline. Tolimos departamente 
tais draugais. Visi buvo privar paminėta Dieburge (Vokietijo-
gę. Draugai bandė jį atitempti je)f kur šiuo metu sukaktuvi

ninkas gyvena. Kun. dr. Ladis- 
lovas Gronis yra gimęs 1896

Dvi Michigan City šeimos 
paėmė auginti iš Libano, iš Šv.

Motinų Klubui ir iškilmių da Vincento našlaityno Artimuo- 
lyviams padėkojo tėvų Jėzuitų ae Rytuose, tris našlaites mer-
provinciolas kun. Br. Krišta- gytes 3 ’— 10 metų amžiaus. _____
navičius, SJ, ypač išreikšda- Mergytės tekalba prancūziškai ! ske*ido 16 m mergaitė Charlot- m- ^S^ėjo mėn. 11 d. Krokia- 
mas padėką p. Sluckams, ku- jr daniškai. Paskutiniu metu [ te gmelfer, nuskendo ir ją b«(n- laukio parapijoje, Alytaus aprie naująjį kunigą išleido į — - -• - • .... ’ -- - —
aukštuosius mokslus. Toliau
kalbėjo Gražina Musteikienė,
Br. Kviklys ir Mokytojų S-gos 
vardu Ant. Gulbinskas, išreikš
dami savo sveikinimus naujam 
kunigui bei pagarbą tėvams jė
zuitams, jaučiantiems lietuviš
kos visuomenės pulsą ir dėl to 
gerbiamiems visokių įsitikini
mų lietuvių. Naujasis kuni
gas jautriai padėkojo visiems 
prie šių iškilmių prisidėju- 
siems. Kunigas Ged. Kijauskas 
dar kaikurį laiką gilins studi
jas.

į krantą, bet nebeįstengė. 
Jackson Parko uoste nu-

žuvo lakūnas — jaunas lietu
vis, , Algis Miliūnas lėktuvu 
purkšdamas medvilnių planta
cijas.

Chicagos apylinkių amerikie- ] dęa ^gelbėti 15 m. 'berniukas akrity. Kunigu įšventintas ar
čiai jau yra įsūniję 18 Libano l Grenn Washington. Mergaitę kivyskupo Karevičiaus 1920 m.
našlaičių.

160,000 ASMENŲ 
UGNIAGESIŲ PARENGIME

ChicagO3 ugniagesių paren
gimas Soldier Field stadione 
šeštadienio vakare ir sekma
dienio popietę sutraukė net 
160,000 žmonių. Dalyviai tu
rėjo progos stebėti senovės ir { ryto pradės plaukti iš Bum- 
dabartines moderniškas ugnia- ham uosto į Michigan City, 
gesių mašinas, šokimą į ugnia- 36-34 mylios nuotolį. Dvi plau- 
gesių tinklą, gelbėjimus iš de- Rikės - moterys, 22-24 m. am- 
gančios “ligoninės” ir iš aukš- žiaus. Kitų plaukikų

matyt ištiko mėšlungio priepuo 
lis. Ji ėmė šaukti pagalbos. Ją 
begelbėdamas drauge nusken
do ir tas berniukas.

7 PLAUKS Į MICHIGAN 
CITY

Septyni ilgų distancijų plau
kėjai šiandien, antradierų, 8 v.

Septyni yra keistas 
skaičius

EKSKURSIJA Iš PAVERG- 1 
TGS LIETUVOS

Iš Lietuvos į Ameriką at
vyksta ir manoma, kad lanky
sis ir Chicagoje, patikimų ko
munistams apie 20 žmonių. Jų 
tarpe minimi A. Venclova, H. ! 
Korsakienė, E. Mieželaitis, Va 
cys Reimeris. Tai žmonės, ku-| 
rie literatūroje nepaprastai ak- į 
tyviai spiaudo laisvą Lietuvą 
ir giria “didįjį brolį” Rusiją 
bei kruvinąjį diktatorių Chruš 
čevą.

GARAŽAS ANKSTI BUS 
IŠMOKĖTAS

Požeminis garažas Grant par 
ke, Chicagoje, kainavo $7,120,- 
236. Kasdien jame sustoja maž 
daug po 1,500 automobilių. Pa
jamų jame tiek gausu, kad ti
kimasi visus investuotus pini-

darbuose. N. Kazlauskaitės uni- gus išrinkti jau 1974 metais, 
versiteto baigimo ir jos tėvelio net 8 metus anksčiau numaty- 
Igno Kaąlausko vardinių pro- to laiko.
ga liepos 30 d. buvo surengtos 1 
jų namuose šaunios vaišės šei
mos artimiesiems ir giminėms.

"X P. Moekaitienės, 2675 S. 
71 st., vyras Mockaitis šiomis

X Respublikonų partijos tau
tybių skyrius, kuriame akty
viai veikia ir Lietuvių Respub
likonų Lyga, konvencijos pro-dienomis atvyksta iš Lietuvos. chicagoje, Conrad Hilton 

Mockaitienė ir sūnus Algis bu- viešbutyje, liepos 27 d. sušau- 
vo karo metu atskirta nuo tė- kė konferenciją pavadintą “Fo- 
vo ir tik dabar laiminga šeima Affairs Forum<- SaHa
MMjung*. » 303 eįi£g lietuvių veikėjų kon-

X Vyčių choro rengiamas I ferencijoje labai gražiai lietu-
dešimties metų veiklos sukak
čiai paminėti koncertas įvyks
ta spalio 2 d., sekmadienį, 3 v.

vius astovavo, apsirengusios 
tautiniais rūbais, penkios lietu
vaitės: Danguolė Bartkųvlenė,

p. p., Marijos Augšt. mok. au- Gražina Budrytė, Gražina Pauk 
ditorijoje. • štytš, Gražina Stirbytė ir Irena

_ _ . ,, Vytauskaitė. Joms priklausov. urtf° Parapijos pa- mQgų nuoširdi padėka.
rapiečiams polkų naktis bus su
rengta rugpiūčio 27 d. Be šo- X Nekalto šv. P. Marijos 
kių bus įvairių pramogų ir vai- Prasidėjimo parapijos mokyk- 
šių. Polkų vakaras įvyks Sv. loj dar yra laisvų vietų ir no- 
Jurgio parapijos mokyklos kie- rintieji į mokyklą patekti turi 
me. Jeigu būtų lietus, vakaras dar šia savaitę kreiptis telf. 
įvyktų mokyklos salėje. j LA 3-2295.

8. Kas alkimikams padėdavo 
paprastą metalą pakeisti į auk 
są, panaudojant septynias fa
zes?

9. Kaip vadinasi septintosios 
vestuvinio gyvenimo metinės?

10. Koks kraštas didžiuojasi, 
kad turėjo septynius išmin
čius?

11. Koks yra paskutinis žo
dis, kurį Kristus pasakė ant 
kryžiaus?

12. Koks mūsįs tęsėsi septy
nias dienas? •

13. Kas parašė: “Septyni iš
minties stulpai”?

14. Kaip vadinaši septynios do 
rybės, vadinamos “krikščioniš
kos dorybės”?

15. Kaip vadinasi septynios 
žmogaus galios?

16. Kas buvo tie septyni, 
apie kurių gimimą pranešė an
gelai?

17. Kur buvo surinktos sep
tynios poros gyvulių — švarių 
ir nešvarių, taip pat septyni 
rangaus paukščiai?

18. Kaip vadinasi tie septy
ni, kurie atsisakė pagarbinti 
imperatoriaus Decijaus stabuą 
ir pasislėpė vienoje uoloje, ku
rioje gyveno tris šimtus metų?

Štai atsakymai. 1. Aventl- 
nas, Capitolijus, Celijus, Eskve 
linas, Palatinas, Kvirinalas, 
Vomivalas. 2. Abelio nužudy
mas. 3. Jordanas. 4. Krikštas, 
Eucharistija, Kunigystė, Sutvir 
tinimas, Moterystė, Atgaila, 
Paskutinis Patepimas. 5. Prū- 

daugelis sijos su Austrija (5. VI — 22,Įdomus daiktas: 
žmonių mėgsta skaičius sep- VII. 1866). 6. Apokalipsė. 7. 
tyni. Iš tikrųjų, jį randame Puikybė, tingumas, pavydas, 
dažnai: Tai galite spręsti iš pyktis, paleistuvystė, persival- 
klausimų ir atsakymų, kuriuos gymas, šykštumas. 8. Filosofi- 
paduosiu: . nis akmuo. 9. “Vilnonės vestu-

1. Kaip vadinasi septynios vės”. 10. Graikija. Žymiausias
kalvos, ant kurių buvo pasta- tarP septynių buvo Solonas. 
tyta Roma? j 11. Išsipildė! 12. Tarp dviejų

2. Koks buvo nusikaltimas,; £enr°ūj: pietiečių — Lee ir
kuris buvo septynerius kartus šiaur- — MacChelan (25.VI.— atkeršytas? 2. VII. 1862). 13. E. D. Lawren

3. Kaip vadinasi upė, kurios Ce' . Tikėjimas, viltis, meilė, 
vandenyje reikėjo pasinerti sep galia' . susilaĮkJ™a3. teisingu- 
tyneris kartus, kad išgyti? mas’ ,’r ^mintis. 15. Iniciaty-

4. Kaip vadinasi septyni Baž Va’. jaysrnin&urtias, veikimas,

liepos 4 d. Kaune. Po šventini
mų buvo išsiųstas aukštosioms 
studijoms į Vokietiją, kur atsie 
kė teologijos daktaro laipsnio. 
Grįžęs atgal į Lietuvą, buvo 
apie 10 metų Vilkaviškio vys
kupijos kurijos kancleriu ir 
dvasinio tribunolo teisėju. Vė
liau ligi 1940 m. buvo karo ka
pelionu, o 1942-44 m. Vilniaus 
kunigų seminarijos proifeso- 
rium. Tremties pradžią pralei
dęs Vokietijoj, 1949-54 m. Sko 
tijoj dirbo pastoracinį darbą ir 
redagavo “Išeivių Draugą”. 
1954 m. vėl grįžo į Vokietiją,

amžius
svyruoja tarp 18 ir 30. Kad

pokštus, įvairias komiškas ir pasiektų Michigan City, jiems C™’ /‘.‘J 
kitokias varžybas. Parengimai reikia išbūti apie 40 valandų ai ą £yvcno nn°J®’*'
buvo ugniagesių našlių ir naš- vandeny. Visi jie yra išlaikę 8 °VaU amaS ° UV°3 n 8’ 
laičių reikalams. bandymą, birželio 29 d. nu

plaukdami po 10.2 mylios. Tas 
plaukymo varžybas remia au
tomobilių prekybininkas Jim 
Moran.

to namo, smagius ugniagesių

DAUGELIS PRADĖS 
ČIAUDĖTI

Apie rugpiūčio mėn. vidurį 
daugelis pradės čiaudėti, nes 
tada ore bus labai daug auga
lų dulkių, kurios alergiškuose 
žmonėse sukelia čiaudulį, va
dinamą šienligę. Apie tai pri
mena Abbott Laboratorijų spe
cialistas Daniel W. Lynch. Aler 
giški žmonės gali to sunkumo 
išsisaugoti, išvykę kur tų dul
kių mažiausia — į šiaurinę Min 
nesotą ir Michigan valstybę, į 
New Hampshire, į pietų Flori
dą ir į Pacifiko pakrantes. Apie 
80 procentų alergiškų žmonių 
susilaukia apsaugos priimdami 
atitfakamus skiepijimus. Chica 
goję turime ir lietuvę dr. aler
gijos specialistę — dr. Mildą 
Budrienę.

IŠ KALĖJIM</ Į . . . 
KLEBONUS

Kun. Eligijus Weir, net 21 
metus išbuvęs Statevillės ka
lėjimo kapelionu ir pagarsėjęs 
savo uoliu darbu su kaliniais, 
paskirtas Šv. Petro bažnyčios 
(110 W. Madison, Chicagoje) 
klebonu.
NAUJI RŪMAI AERODROME

Meigs aerodrome, esančiame 
prie Michigano ežero, netoli 
planetariumo, Chicagoje, net-

čionis demokratus tarptautinėj 
krikščionių demokratų organi
zacijoj, nuo 1955 m. kapelio- 
navo Vasario 16 gimnazijoje 
Huettenfelde ir buvo jos vice
direktorium, galiausiai persi
kėlė į Dieburgą, kur eina Sie
lovados direktoriaus pavaduo
tojo pareigas, šalia to turi sa
vo platų pastoracinį rajoną 
Bonnos — Duesseldorfo apy
linkėse ir kartu padeda pasto
raciniame darbe lietuvių LS 
kuopose.

Kun. dr. Ladislovo Gronio 40 
metų kunigavimo sukakties pa 
minėjimo iniciatoriais buvo Šie 
lovados direktorius tėv. Alfon
sas Bernatonis ir Dieburgo ka
pucinų vienuolyno gvardijonas. 
Sukaktuvininkas liepos 10 d.

nyčios sakramentai?
5. Koks karas tęsėsi septy

nias savaites?

užsidegimas, prisirišimas, ga
lia, koncentracija (susikaupi
mas). 16. Izmaelis, Izaokas,

6. Kokioje knygoje yra kai- i Sarn’onas> Jeremijas, šv. Jo-
bama apie: septynis kandelab- 
rus, septynias žvaigždes, sep-

naąKrikštytooai šv. Koakimas, 
Jėzus Kristus.. 17. Nojaus ar-

tynias dvasias, septynis žibu- Septyni Efezo miegan
rius, septynis ragus, septynias Z. I.

a,ngcluT Ty; ................. ................n» trimitus. septynis karalius? Kam >r
kyti vieną kitą sakinį angliškai,7. Kokios yra septynios di

džiosios nuodėmės?

rukus bus pradėta statyki nau- at*a’kp iškilmingas šv. mišias 
ja keleivių stotis, kainuosianti kapucinų bažnyčioje, asistuo-
$550,000. Ji bus iš mūro ir 
stiklo, 182 pėdų ilgio, 62 pėdų 
pločio, vidurinė sekcija trijų 
aukštų. Čia bus laukiamieji, re
storanas ir kitos įstaigos.

9
I AK RITO MIRTIN

Iš septinto aukšto iškrito 
metų amžiaus kūdikis ir mirti
nai užsimušė. Nelaimė įvyko 
3737 S. State, Chicagoje. Vai
kučio broliukas, 5 m. amžiaus, 
buvo tą kūdikį išėmęs iš lop
šelio ir padėjęs arti lango. Kū
dikis matyti pats priropojo 
prie lango, kurio papuvę rė
mai neišlaikė spaudimo ir ma
žytis iškrito mirtin.
PAGERBS MĖR£ DALEY

Trečiadienį Katalikai Karo

jamas savo studijų draugo 
kun. Salemono Kauno ir kun. 
Broniaus Liu-bino. Sukaktuvinį 
pamokslą sakė eilę metų dir
bęs Lietuvoje tėv. Marcelinas, 
OFMCap. Iškilmingose šv. 
mišiose, be asistavusių lietuvių 
kunigų, dar dalyvavo tėv.» A. 
Bernatonis, kun. dr. Jonas Pet 
raitis ir kun. Jonas Tautkevi-, 
čius, o savo atsilankymu į po
būvį solenlzantą dar pagerbė 
kun. dr. Juozas Navickas ir

Kokie yra nnnkfis — pavojingi
darbai, prie kurių leidžiama aamdy 
tl tik turinčius 18 metų amžiaus? 
Ir daugiau žinių suinteresuotieji as
menys gali rasti knygelSJ —

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS (STATYMAI
Spaudai paruoAS Pr. Aulas

KnygelSJ Mausimų Ir atsakymų 
forma yra lAatftkintl veikiantieji 
JAV-b8ap federallnlal darbo samdo! 
(statymai. KnygelAa kaina 40 centų.

Pinigus au užsakymais siunti: 

“DRAUGAS", 4645 Weat ASrd N^r.
Uhlcago 29, UI.

AIMTAMETIS KUNIGAS
Arlington Heights, viatorio- 

nų noviciate gyvenąs kun. To
mas J. McCormick sulaukė 100 
metų amžiaus. Kunigas buvo 
įšventintas 1886 metais. Dirbo 
misijose, buvo kurčiųjų mokyk

Veteranai Chicagos mėrą Da-1 los kapelionu, klebonavo. Dar 
lei pagerbs, .padarydami savoi fkaito laikraščius be akinių,

Vheding, III., nužudyta 5 m. organizacijos garbės pirminin-1 klauso radijo ir žiūri televizi- 
merjatč Betsy Benham. Iškrypė- jo r j

l lis žudikas ieškomas. .(UPI). ku- 1 J08- ’

tas labai vertingą pagalbą ras
Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME 

ŽODYNE
Sis žodynas yra vertingas tuo, 

kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarys įmanomu.

Lithuanian-English
Dietionary

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

l'taakymm au pinigais aiųaklte:

“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.
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KAS TIK TURI GERA SKOH|,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮl

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje

Prekėg be brokų, kainos žemiausios Chicagoje. išsimokė- 
Jimai iki 3-Jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvaf ir visa namams ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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


