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X-15 per valandą nušvilpė 2,150 myliu
Nepaprastas JAV laimėjimas

EDWARDS aviacijos bazė, 
Calif. — Raketinis lėktuvas 
X-15, kurį vairavo pilotas Joe 
Walker, vakar skrido virš Ka
lifornijos tyrumų tris kartus 
greičiau nei garsas, padaryda
mas pasaulinį oro greičio re
kordą — nuskribdamas per va
landą 2,150 mylių.

Walker, 38 metų, JAV aero
nautikos ir erdvės administraci
jos bandymo pilotas, pasiekė

Raudonieji neteko
dviejų vietų

HAGA, Olandija. — Olandų 
monarchistų partija neteko 
dviejų iš keturių vietų trečia
dienio rinkimuose į 37 narių 
aukštesnių rūmų parlamentą.
Britų užsienių ministe- 

greičio rekordą 1956 m. rugsė- ris dalyvaus JT sesijoje
jo 27 d., nuskrisdamas per va
landą 2,094 mylias.

J. Rajeckas Lietuvos 
reikalais

WASHINGT0NAS, D. C. — 
Ryšium su Pavergtųjų Tautų 
Savaite, Washingtono radijo 
stotis WEAM š. m. rugpiūčio 
7 d., sekmadienį, 12 vai. trans
liuos Juozo Kajecko, Lietuvos 
atstovo JAV, pasikalbėjimą apie 
Lietuvą.

Pasikalbėjimas užtruks 30 
minučių. Ta pačia proga išvar
dyta radijo stotis perduos Lie
tuvos himną.

LONDONAS. — Britanijos 
naujas užsienių reikalų sekreto
rius Home vadovaus britų dele- 
gacija; Jungtinių Tautų genera
linėje asamblėjoje, kuri bus pra 
dėta New Yorke rugsėjo 20 die
ną. Tai vakar pranešė britų vy
riausybės kalbėtojas.

Naujos afrikiečių Kongo respublikos žemėlapis. Katangos provin
cija atsiskyrė nuo Kongo ir pasiskelbė nepriklauspma. Jungtinių 
Tautų kariuomenė rytoj Katangoje pakeisianti belgų karinius da
linius. Katanga nenori priimti JT kariuomenes ir pasiruošusi ko
voti prieš jos įžengimą į provinciją. (UPI)

Baltieji bėga iš Katangos
Kongo premjeras Lumumba vėl graso

BRIUSELIS, Belgija. — Belgų vyriausybė trečiadienį va
kare pasakė, jog jos krariniai daliniai nebus tuojau išvesti iš 
Katangos provincijos. Jungtinių Tautų kariuomenė rytoj įženg
sianti (taip numatyta) į Katangą, nors Katangos vyriausybė 
grasino prieš ją kovoti.

Belgai taipgi pasakė, jog Jung 
tinės Tautos "neturi teisės... vel
tis į politinį veiksmą” Katango- 
joje.

Premjeras Gaston Eyskens ir 
užsienių reika'ų ministeris Pier- 
re«Wigny spaudos konferencijo
je pabrėžė šią poziciją. Katan
ga pasiskelbė nenpriklausoma 
nuo centro Kongo vyriausybės.

Atsakydamas į klausimą, Eys Šimtai baltųjų bėga iš Katan- 
kens atsakė: “Atvykimas JT gos, nes bijo Kongo genčių vy- 
kariuomenės į Katangą nereiš- rų, kurie gali apsiginkluoti ir 
kia, jog bėlgų kariniai daliniai pradėti smurtą, kuris vyko pra
yra įpareigoti tuojau išeiti iš ėjusį mėnesį, kongiečių armijai 
ten”.

Wigny pareiškė, kad belgų 
kariniai daliniai išeis, “kai Bel
gijos vadovybė nutars, jog as
menims ten yra užtikrintas sau. 
gumas”.

Vyriausybės pareigūnas pa
sakė, jog Jungtinės Tautos gali 
atnešti anarchiją,
skurdą į Katangą.

Ralph J. Bunche vakar atvyko 
į šią Katangos provincijos sos
tinę, norėdamas įtikinti katan- 
giečių pareigūnus, kad būtų iš
vengta ginkluoto susirėmimo 
tarp vietos gyventojų ir JT ka
rinių dalinių, kai jie įžengs ry- 

I toj.

Arabai susirinks 
rugpiūčio 8 dienų

Lodge ieško būdų
išlaisvinti du lakūnus
BEVERLY, Mass. — Henry 

Cabot Lodge studijuoja galimy
bes išlaisvinti du lakūnus, su
imtus rusų po jų RB—47 lėk
tuvo numušimo liepos 1 dieną.

Lodge, nominuotas respubli
konų į JAV viceprezidentus, pa
sakė, jog jis kalba kaip JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose. Jis pažadėjo nepradėti rin
kiminės kampanijos, kol nepasi
trauks iš ambasadoriaus posto.

ISTAMBULAS, Turkija. —
ČJynybos ministeris Fahri Oz- 
dilek trečiadįenį pranešė apie

KAIRAS. — Jungtinė Arabų 
Respublika (Egiptas . Sirija- 
užvakar pasiūlė sukviesti nepa
prastą Arabų Lygos tarybos po
sėdį apsvarstyti padėtį, susida
riusią Iranui de fakto pripaži- 235 generolų atsistatydinimą, 
nūs Izraelį.

Arabų Lygos generalinis sek
retorius Abdel Khalek Hasso- 
una pranešė, jog taryba susi
rinks rugpiūčio 8 dieną.

Kritikuoja Nasserį
' AMMANAS, Jordanas. — 

Premjeras Hazza Majali užva
kar kritįkavo prezidentą Nasse
rį ir Jungtinės Arabų Respubli
kos politiką.

Jis pareiškė, kad Kairui ne

Gen. Norstad pavadino Natą 

nepaprastai stipria jėga
Šiaurės Atlanto organizacijos karinių dalinių vadas 

pateikė prezidentui Eisenhoweriui pranešimą
NEWPORT, R. I. — Generolas Lauris Norstad, Šiaurės At

lanto organizacijos (Nato) karinių dalinių vadas pareiškė tre
čiadienį, jog Šiaurės Atlanto organizacija turi galingą jėgą 
prieš bet kokį raudonųjų grasinimą vakarų* Berlynui ar laisvoms valstybėms Europoje.

Norstad trumpai kalbėjosi su _ 
korespondentais, pateikus pre
zidentui Eisenhovveriui praneši
mą apie Nato problemas.

Norstad buvo paklaustas apie

sukilus.
Belgų kariuomenė palaiko 

tvarką mineralais turtingoje Ka 
tangoje, kol JT kariniai daliniai 
pasiims ir likusioje Kongos res
publikos dalyje atsakomybę.

Katangos premjeras Moise 
chaosą ir S Tshombe pareiškė, jog jo regio

nas tapo nepriklausomas liepos 
Wigny pavadino JT nutarimą 11 dieną, ir graso kovoti, jei JT 

siųsti kariuomenę šeštadienį gen. sekretorius Dagas Ham- 
“nelaiku ir bereikalingu skubė- marskjoldas pasiųs savo tarp- 
jimu’

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Kardinolas Valerian Gra- 
cias užvakar pasakė 37 Tarp
tautiniam Eucharistiniam kong
resui Miunchene, kad nežmoniš
kos gyvenimo sąlygos yra daug 
pavojingesnės pasauliui nei ato
minė bomba. Kardinolas Julius 
Doepfner, Berlyno vyskupas, 
ragino vyrus priimti Kristų pa
saulyje, ištiktą baimės ir ku
riam graso karas.

—• JAV vakar vėl iššovė
sviedinį Polaris iš povandeninio laivo.

— Jungtinių Tautų gen. sek
retorius Dagas Hammarskjol- 
das vakar pasiuntė savo pagal
bininką Ralph Bunche į Katan
gą su užtikrinimu, kad JT ka
riuomenė nevers priimti Kongo 
vyriausybės pretenzijų į turtin
gą atsiskyrusią provinciją.

• Senatorius Kennedy šian
dien atskris į New Yorką pasa
kyti kalbą užsienio kalbų laik
raščių redaktoriams Overseas 
Press Club patalpose.
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Fanfani laimėjo pasitikėjimą
Šiandien eina į žemesnius parlamento rumus

ROMA. — Italijos naujas mi-. vj’riausybė senate užvakar 126 
nisteris pirmininkas Amintčre balsa;9 (prieš 56) laimėjo pasi-
Fanfani šiom dienom parlamen
te pareiškė, jog gynimas de
mokratijos, lojalumas šiaurės 
Atlanto organizacijai (Natui) ir 
europiečių solidarumas bus pag
rindu jo politikos.

Premjeras kalbėjo abiejuose
pavyko Arabų Lygą vedžioti už Parlamento rūmuose: pirmiau
nosies.

Laivyno pratimai

šia senate ir paskui atstovų rū
muose.

Premjero Amintore Fanfani

tikėjimą.
Komunistai ir fašistai balsavo 

prieš Fanfani, bet Pietro Nenni 
36 kairiojo sparno socialistai 
atsitraukė nuo savo raudonųjų 
sąjungininkų ir suteikė premje
rui tylią paramą susilaikydami.

Fanfani šiandien eis į žemes
nius rūmus gauti pasitikėjimą. 
Atrodo, jog jo vyriausybė ir čia 
bus patvirtinta.

NORFOLK, Va. — šiaurės;
Atlanto sąjungos (Nato) astuo
nios valstybės dalyvaus laivyno pratimuose Šiaurės Atlante rug- 01TAWA, Ontario. Apie 
sėjo mėnesį. Tai vakar oranešė 160 nišų žvejybos laivų plaukio.
admirolas Robert L. Dennson, JĄ nuo 100 iki 150 mylh* šiau- vyriausias sąjungininkų vadas r®8 rytuose nuo Newfoundland Atlante. pajūrio. Tai vakar kanadiečių

parlamente pranešė žvejybos 
ministeris J. Angus MacLean.

Jis atsakė parlamento nariui, 
kuris pareiškė, jog daugiau yra 
rusų — 25,000 — nei newfound 
landeriečių apylinkėje.

MacLean pasakė, jog prane-

Raudonųjų žvejybos laivynas

Nikitos nota britams
LONDONAS. — Britanijos 

ministeris pirmininkas Macmil- 
lanas vakar gavo iš sovietų dik 
tatoriaug Nikitos Chruščevo 15 Šimas yra visai tikslus J laivy
puslapių laišką. Tai pranešė bri
tų užsienio reikalų ministerija. ną jeina pristatymo reikmenų 

ir dirbtuvių laivai. Rusai ten 
žvejoja.

Trujillo pasitraukia iš
prezidento posto

CIUDAD TRUJILLO, Domi
ninkonų Respublika. — Prezi
dentas Hector Trujillo trečiadie
nį įteikė “neatšaukiamą atsista
tydinimą Domininkonų kong- Į 
resui, nes nesveikata nebelei
džianti jam atlikti pareigų.

Trujillo yra nuo 1952 metų 
valstybės galva. Jo dabartinis 
penkerių metų terminas baigia
si 1962 m. Jau kuris laikas jis 
negaluoja.

neseniai paskelbtus pranešimus 
iš komunistinėą rytų Vokietijos, 
jog ji grasina išstumti vaka
riečių karinius dalinius iš vaka
rų Berlyno.

Generolas atsakęs, jis neži
nąs, ar toks žygis yra pavojin
gas, bet jis matė spaudos prane
šimus apie.rytų Vokietijos gra
sinimus. Jis pabrėžė, kad Berly
no apylinkė yra visuomet jautri, 
ir kad šiaurės Atlanto organiza
cijos (Nato) jėgos, remiamos ki 
tų penkiolikos Nato valstybių, 
yra stiprios atbaidyti agresiją.

Norstad, kurio štabas yra Pa
ryžiuje, pateikė “eilinį” pranešt 
mą prezidentui; tai darąs kelis 
kartus metuose.

Prezidentas ir Mrs. Eisenho- 
wer trečiadienį nutarė grįžti į 
Washingtoną sekmadienio vaka
re iš jų beveik vieno mėnesio 
atostogų Newport, R. I.

Prezidentas grįš namo beveik 
tuo metu, kai susirinks kongre
sas. Senatas susirinks pirmadie
nį po keturių savaičių pertrau
kos ir atstovų rūmai susirinks 
savaitę vėliau.

“Jungtinės Tautos negali kiš
tis į Kongo vidaus reikalus”, — 
pasakė Wigny. “Jungtinės Tau
tos ten esančios užtikrinti sau
gumą. Jungtinės Tautos turi su
sitikti su Katangos vyriausybe 
apsvarstyti saugumo garantijų, 
kurių Katanga reikalauja.

Kalbėdamas apie JT karinius 
dalinius, Eyskens pasakė: “Mes 
respektuojame JT Saugumo ta
rybos rezoliucijas. Kitos išeities 
nėra. Bet Jungtinės Tautos tu
ri prisiimti atsakomybę. Pakei
čiu belgų karinis dalinius priva
lo užtikrinti saugumą ir taip pat 
ekonominį ir socialinį gyveni- 
mą . ,

tautinę kariuomenę į šią apy- 
' linkę.

— Kongo premjeras Lumum
ba vakar pareikalavo, kad bel
gų kariniai daliniai iš Kongo 
išeitų iki pirmadienio. Jei bel
gai nepaklausysią, Lumumba 
griebsis griežtų priemonių. Ko
kių? Gal būt, vėl grasins pasi
kviesti Sovietų Sąjungos kari
nius dalinius.

Suvažiuos užsienių 
reikalų ministeriai

Kainos siuvimo 
artelėse

OKUPUOTA LIETUVA. — 
“Tiesos” 155 nr. M. šiaučiūnai- 
tė rašo, kad Šiauliuose rūbų siu 
vimo artelės nustato nerealias 
kainas. Vienoje artelėje linų ar 
šilko suknelės pasiuvimas kai
nuoja 70 rublių, kai tuo tarpu 
pati medžiaga kainavo tik 59,5 
rb.; chalatuko pasiuvimas kai
nuoja 55 rb., kai medžiaga kai
navo tik 26,5 rb. Kitose artelė
se, > pažymi Šiaučiūnaitė, kainos 
dar aukštesnės. Nenorėdama 
mokėti nežmoniškos kainos, ji 
susirado privatų siuvėją, kuris 
gerai atliko darbą už pusę kai
nos, kuri buvo pažymėta siuvi
mo artelės kainoraštyje. (E.)

SAN JOSE, Costa Rica. — 
Prezidentas Mario Echandi at- 

.... ... T. . kreipė specialų dėmesį apsaugo-
‘KHy paa*^Į°g a an?? ,ti Amerikos valstybių organiza- je dar yra 20,000 europiečių v &

technikų, kurių dėka reikalai

KALENDORIUS
Rugpiūčio 5 d.: švč. P. Ma

rijos Snieginės; Rimtas.
Rugpiūčio 6 d.: V. Jėzaus At

simainymas; Daiva, Lengvė. 
ORAS

Oro biuras praneša: Ch’cago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai saulėta, apie 80 laipsn.; 
rytoj dalinai apsiniaukę, šilta, 
vėliau galimas lietus su perkū
nija.

Chruščevas siūlosi 
į Meksiku

NEW YORKAS. — Diploma
tiniai šaltiniai trečiadienį pareiš 
kė, kad sovietų diktatorius Ni
kita Chruščevas pranešęs Mek
sikai, jog jis planuojąs vizituo
ti šį kraštą rugsėjo viduryje.

Chruščevas pranešęs meksi
kiečių vyriausybei, jog jis no
rėtų atvykti į Meksiką dalyvau
ti jos 150 metų neprik’ausomy-

Saulė teka 5:48, leidžiasi 8:06. i bes iškilmėse rugsėjo 16 dieną.

1,200 lietuvių į 
Kazachstaną

OKUPUOTA LIETUVA. —
S. m. liepos 20 d. iš Vilniaus 

į Kazachstaną išvyko 700 me
chanizatorių ir 500 darbo rezer
vų mokyklų auklėtinių. Jie “sa
vanoriškai” vyksta padėti kur
ti naują gyvenimą kazachotanie. 
čiams. (E.)

Petras Mockaitis
atskrido į Chicagą iš
okupuotos Lietuvos
CHICAGO. — Praėjusį antra

dienį iš Lietuvos per Maskvą į 
Chicagą atskrido Petras Moc
kaitis, Lietuvoj gyvenęs netoli 
Šakių, kur dirbęs kaip statybi
ninkas kolchoze. Mockaičio žmo 
na su sūnum Algiu penkerius 
metus rūpinosi savo vyro atsi- 
kvietimu ir padėjo pastangų 
kreipdamasi į aukštuosius JAV 
asmenis. Po penkerių metų rū
pinimosi pagaliau šeima sujung
ta.

P. Mockaitis yra buvęs ištrem 
tas į Sibirą, kur teko pakelti 
daug vargo.. Išvykstant iš Lie
tuvos daugelis atvyko atsisvei
kinti ir perdavė Amerikos lietu
viams linkėjimus.

yra tvarkomi ir atlyginimai mo
kami”.

“Jei Jungtinės Tautos panau
dos tokias priemones, kurios pri 
vers išvykti europiečius techni
kus”, — pasakė jis, — jūs įve- 
sit tokią pat anarchiją, kokia 
vyrauja Konge”.

Toliau Wigny pabrėžė: “Jei 
Jungtinės Tautos perims saugu
mo misiją iš mūsų kariuomenės 
Katangoje, jos privalo daryti 
viską, kad būtų išvengta anar
chijos ir chaoso ir tai atlikti su 
vyriausybės pritarimu, kuri tu
ri daugumą Katangos parlamen
te, kuris dar tebeposėdžiauja ir 
balsuoja”.

vijos užsienių reikalų ministe- 
rius, kai jie susirinks į SanJo- 
se rugpiūčio 16 dieną.

Min’steriai susirinks apsvars
tyti būdas, kaip sustabdai ru
sų penitraciją į Kubą ir Loty
nų Ameriką.

Costa Rica neturi kariuome
nės ir nė vieno saugumo jėgos, 
c tik 1,500 vyrų karinę policiją 
daugiau kaip vienam milijonui 
gyventojų. Apie 1,000 policinin
kų saugos Costa Ricos sostinę.

Dailės paroda Vilniuje
OKUPUOTA LIETUVA. — 

Š. m. liepos 20 d. Vilniaus vals- 
D . .. i tybiniame dailės muziejuje ati-

pataiko™ vark, Katangoje tik dar>'la dail” Paroda- J°> e*»’ au 1,500 vyrų. Tai yra geriau- P™»’iaml viauoae ianruoao oir 
aiaa įrodymas. kad belgai neno- bRnca' da.linmkų _ tapytoji), 
ri karinės okupacijos.

“Pakeitus šiuos vyrus, Jung
tinės Tautos turės palaikyti to
kią pat tvarką Katangoje, ko
kia dabar yra, kai Jungtinių 
Tautų ten nebuvo”, — pasakė 
ji«.

Toliau Eyskens pareiškė:
"Jungtinės Tautos, kaip Belgi
ja, privalo gerbti bet kurios 
Kongo dalies žmonių valią, 
sprendžiant apylinkės busimąjį 
teisinį statusą”.

Bunche Katangoje
ELISABETHVILLE, Kongo.

Jungtinių Tautų generalinio 
I nekretoriaeus pagalbininkas dr.

grafikų, monumentaliosios, tai
komosios bei dekoratyvinės dai
lės atstovų darbai. Iš skulpto
rių paminėtini: J. Mikėnas. J. 
Kėdainis, N. Grigalaitė, B. Vyš
niauskus ir kt. Iš grafikų: V. 
Jurkūnas, L. Paškauskaitė, D. 
Tarabildięnė, V. Banys, E. Ju
rėnas, L. Lagauskas, L. Surgai
lis ir A. Makūnaitė. Iš žanrinės 
tapybos: B. Jacevičiūtė, A. Sa
vickas, V. Gečas, L. Katinas, J. 
Vaičius, A. Griciūnaltė ir kt. 
Kaip šokiai, dainos, taip lygiai 
ir dadės paroda pajungta sovie
tinei propagandai — atžymėti 
dvidešimtmečiui sovietinės oku
pacijos Lietuvoje. (E.)

“Uniformumas”
moterų drabužiuose• •
OKUPUOTA LIETUVA.

A. Novikovą Vilniaus “Tiesoje” 
nusiskundžia, kad krautuvėse 
parduodami moteriški drabužiai 
yra “uniformiški”, tai reiškia, 
kad šimtai moterų turi dėvėti 
tą patį paltą, palaidinę arba auk 
nelę. Nėra įvairumo moterų 
drabužiuose.

Tsip pat ji nusiskundžia, kad 
nė vienoje Vilniaus miesto gata
vų drabužių parduotuvėje nėra 
46 numerio suknelių, visi dra
bužiai tik 50 numerio. Straips
nelio autorė rašo: “Argi maža 
smulkaus sudėjimo moterų, kad 
fabrikai atsisako joms siūti?”

lE.)
TRUMPAI IS VTSUR

• Tik eksportui. Šitokia ant
rašte š. m. liepos 15 d. nr-je 
“Daily Telegraph” rašo: “Rusi
jos alyva, šiuo metu siunčiama 
pasaulio rinkon, rusų teigimu, 
eianti "iš pertekliaus”. Ji eks
portuojama per Lietuvos Klai
pėdos uostą.

Lietuvoj benzinas griežtai 
normuotas. Vienas kolektyvinio 
ūkio vedėjas neseniai skundėsi, 
kad benzino normos žemės ūkio 
reikalams yra tokios mažos, jog 
mašinos turi stovėti be darbo. 
Tūlas mašinos savininkas nusi
skundė. kad net ir turint ben
zino kuponą, “negalima gauti 
nė arbatinio Šaukštelio benzi
no’.’ Šie nusiskundimai tilpo 
oficialioj komunistinėj spaudoj.
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NAUJI TRENIRUOČIŲ METODAI

A. LAUKAITIS, Australija

Vienas iš įdomiausių ir, gal 
būt, keisčiausių lengvosios at-! 
letikos trenerių ne tik Austrą-; 
lijoje, bet ir visame pasaulyje, • 
yra 65 metų amžiaus australas - 
Percy Cerutty, kuris čia yra 
vadinamas “Didysis Baltagal
vis” (dėl jo baltų plaukų) arba 
“Austra’ijos Atletikos Protin
gasis Vyras”. Jeigu jo treni
ruojami bėgikai: pasaulio re
kordininkai H. Elliot, J. Lan- 
dy, M. Lincoln ir kt., nebūtų 
atsiekę ypatingai gerų pasek
mių, tai gal būt šiandien šis, 
savotiškai įdomus treneris, bū
tų laikomas puspročiu.a Gyvendamas apie 60 mylių 
nuo Melbourno miesto, jis turi 
specialią savo treniravimosi sto
vyklą “Portsea” ir, čia gyve
nančius atletus, jis paruošia ne 
tik fiziškai, bet ir protiškai, 
sunkiam ir kartais vargingam 
keliui į pergales. Pagrindinia
me savo galvojime ir įsitikini
me jis nuvertina ir pažemina 
visas tas moteris, kurios reiš
kiasi lengv. atletikoje, sakyda
mas. jog atletika yra tik vy
rams, tuo tarpu, kai moterys 
turi savo jėgas ir kvapą pasi
taupyti grynai moteriškiems 
dalykams. Neseniai per Austra
lijos televiziją ir spaudą žy
miosios australų moterys, pa
saulio bėgimo rekordininkės, 
plačiai argumentuodamos atsa
kė į P. Cerrutty užpuolimus, 
tačiau jis į tai visai nekreipia 
dėmesio.

1959 metais, po Britų Impe
rijos sporto pirmenybių Londo
ne, jis ten skaitė eilę paskaitų 
apie treniravimą ir kelios iš jų 
buvo moterų bėgikių trene
rėmis. Klausimų metu, vien k iš 
jų paklausė patarimo trims ge
riausioms 880 jardų nuotolio 
bėgikėms, kaip galima jas bū
tų dar geresnėms padaryti. Ži
lasis treneris tik pamosikavo 
rankomis ir pasakė: “Visos mo
terys atletės turėtų būti na
muose ir gulėti lovose”.

Pati senojo trenerio bėgimo 
istorija yra fantastinė. 1946 
metais Jis ląimėjo Victorijos 
valstyjos bėgimo pirmenybes 
Olimpiniame parke. Tuo metu

jis jau buvo 53 metų amžiaus. 
Tais pačiais metais jis bėgo 60 
mylių iš savo stovyklavietės 
iki Melbourno miesto ir po to 
jis laimėjo Victorijos valstyjos 
Maratono bėgimą (26 mylias 
385 jardus), pasiekdamas šios' 
valstijos rekordą. 1953 metais, 
būdamas jau 60 metų amžiaus, 
jis galėjo bėgti 440 jardų per 
65 sekundes ir 220 jardų per 
29 sek. 1952 metais jis buvo 
Helsinkio olimpiadoje, o 1956 
m. Melbourne vienas iš akty
viųjų trenerių — stebėtojų. 

Fantastinės teorijos

P. Cerutty, kaip pasakoja jo 
treniruojami bėgikai, yra kieto 
charakterio žmogus, savo už
sispyrimu atsiekiąs tiesiog “ne
nugalimus” dalykus. Jo pagrin
dinės bėgiko paruošimo teori
jos yra:

— Geras bėgikas turi bėgti 
kaip gaidys. Tai jis pastebėjo 
ir paėmė iš gaidžių lenktynių 
ir pačioje tą bėgimo būdą jis 
stengiasi įdiegti bėgikui. Jeigu 
žmogus įstengs pasisavinti gai
džių bėgimo būdą, tai, kaip 
skelbia Cerutty, kiekviename 
lenktynių bėgimo rate jis įs
tengs sutaupyti apie dvi sekun
des bėgimo laiko.

— Geras bėgikas turi išvys
tyti tigro norą laimėti ir jis 
savo bėgikams stengiasi įdieg
ti galvoseną, kad bet kuriose 
lenktynėse ir blogiausiomis są
lygomis bėgikas turi laimėti.

P. Cerutty nepripažįsta jokio 
sušilimo prieš bėgimą ir kaip 
pavyzdį nurodo kates. Demons
truodamas savo teoriją, jis už
pylė šalto vandens kibirą ant 
miegančios katės, kuri žaibo 
greitumu pašoko ir labai grei
tai nubėgo. Aiškindamas šį įvy
ki, jis sako, jog įgimta gam
tinė savybė nereikalauja kojų 
lankstymo, lengvo bėgimo ir 
kitų panašių apšilimo priemo
nių prieš rungtynes.

Šis žymusis treneris yra di
delis vegetaras ir savo bėgikus 
padaro taip pat vegetarais, sa
kydamas, kad gerųjų bėgikų 
maistas turi būti žalios daržo
vės, riešutai, alyva, razlnkos,

SKIP’S 
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ ALL PNONES WA 5-8202
RUGPICCIO — AUGUST 4, 5, 6, I). D.

S E L F 
SERVICE

VODKA YVVBOROVVKA 
. . Imported from Poland Fifth $5-98

DUJARDIN 10 Yr. Old German Brandy Fifth $4.. 98

ROPIII THRKE STAR COGNAC Fifth $4.69

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

ROCCO Imported Italian Vermouth 
Dry or Sweet 30 oz. bottle

HUNTLEY ROYAL SCOTCH WHISKEY 
8 Yr. Old Fifth

CHERRY HEEKING LIQ(JR(JK Fifth

$ -J .29
I

$3-98’ 

,$6 39
MOHAWK FLAVORED BRANDI ES AND 
CORDIAkS Fifth $2-98

FROM PORTIJOAL LA >MARQULSA RUBY 
DOURO PORTWINE Fifth $2«

KRONEN SPECIAL PIUSENER BEER 
Imported from Germany 
Caae of 24—12 or. Bottles $7-95

Įvairius žali grūdai ir kiti ža
li vaisiai, nors, jo stovykloje 
gyveną atletai, dažnai ir sku
ndžiasi esą nuo “žalio” maisto 
alkani.

Geras bėgikas, pasak Ceru
tty, turi būti netik geras at
letas, bet privalo sugebėti ir 
viduryje žiemos plaukti ledinia
me vandenyje, nebijoti laipioti 
aukštuosekalnuose, bėgti ilgus 
nuotolius ir svarbiausiai jis tu
ri neduoti savo organizmui šių 
laikų moderniųjų patogumų. Bė 
gimė jis turi mokėti išlaikyti 
gerą pusiausvyrą, todėl jis sa
vo bėgikus treniruoja bėgti su 
8 pėdų banbuko kartimis, iš
keltomis skersai virš galvos.

P. Cerutty atkreipė vienas iš 
pirmųjų vietinių ir užsienių ge
rųjų bėgimo trenerių dėmesį į 
naujuosius “natūralius” treni
ravimo metodus. Pvz. garsusis 
bėgikas Elliott prieš sumušda
mas 4-rių minučių mylios re
kordą, turėjo labai daug bėgti 
minkštu smėlėtu lauku, dary
damas įvairius zigzagus apie 
didžiulius arbatos medžius, su
pančius Cerrutty stovyklą. .

Be australų P. Cerutty turi 
plataus atgarsio ir kituose kraš 
tuose ir jo metodai prigyja 
taip pat ir svetur. Vienas iš 
naujausių jo pasekėjų yra Ame 
rikos negras kalinys R. Point- 
wester, kuris, būdamas 33 me
tų amžiaus ir būdamas Iowa 
kalėjime, gauna koresponden- 
cinius Cerutty nurodymus. Jis 
jau dabar ten mylią bėga per
4 m. 2 sek., nors tikisi ateityje 
šį nuotolį atsiekti per 4 minu-

, tęs. Amerikos sporto komenta
toriai stebisi kaip šis negras, 
sekdamas tik korespondenci- 
nius nurodymus, būdamas to
kiame amžiuje ir turėdamas 

, nepalankias sąlygas, jau dabar 
atsiekia tokį gerą laiką.

Nors įvairūs bėgimo vetera
nai ir jų treneriai skeptiškai 
žiūri į P. Cerutty visus meto
dus, tačiau viena yra aišku, 
jog ir jo mokiniai yra jau at
siekę pirmųjų pasaulyje vietų 
ir jo treniravimo būdas, nors 
ir gana sunkus, vis labiau pri
gyja, duodamas vis geresnių 
rezultatų. Gal būt jis ir yra 
teisingas ?

BIRUTE KALfcDIENE 
LAIMIMO MASKVOJ

Liepos 18 d. Visasąjunginėse 
primenybėse Maskvoj, Lenino 
Stadione, Birutė Kaledienė lai
mėjo pirmą vietą, nusviedusi 
ietį 180 pėdų ir 3/16 colio. An
troj vietoj liko naujoji pasaulio 
rekordininke Elvira Ozolina, 
nusviedusi 171’ 1/4”. N. York 
Times talpindamas šią žinią da
ro palyginimą su Karen Ander- 
son Oldman iš San Diego pa
siektu Amerikos rekordu 163’
5 1/16”.

Galima teigti, kad šis laimė
jimas užtikrina Kaledicnės da
lyvavimą Romos olimpiadoj.

K. M.

RYTŲ APYGARDOS P-BLS

Rytų apygardos lengvos at
letikos, futbolo, lauko teniso ir 
plaukymo pirmenybės įvyks 
rugpiūčio 13-14 d. N. Yorke. 
Jas vykdo Apygardos vadovy
bės pavedimu N. Yorko LSK.

Pirmenybėse gali dalyvauti 
registruoti Rytų apygardos klu 
bai ir paskiri sportininkai, at
likę 1960 m. registracijos prievolę.

Pirmenybių dalyviai regis- 
truojrmi per klubus iki rugpiū
čio 7 d. adresu: S. Remėza, 47 
Van Siclen Avė., Brooklyn 7, 
N. Y., tel. MIdway 7-6189.

Klubams nepriklausą sporti
ninkai turi registruotis per Ry
tų apygardą: D. Radžiūnaitė, 
451 E. 7th Str., So Boston 27, | Mass.

SPORTO PASAULYJE

— Komunistint** Kinijos ften- 
1 jano mieste futbolo rinktinė bu 
j vo atvykusi į Vilnių, kur liepos 
mėn. 25 d. rungtyniavo su vie
tos Spartako komanda. Rung
tynes laimėjo lietuviai 4-0.

— A. Baltušnikas tapo Sov.

į.'. I
Pasaulio olimpiadoj Romoje pa

statyta 15 pėdų aukščio statula, 
kuri pavadinta Olimpine šviesa, 

j Statulą padarė italas skulptorius 
į Emilio Greco. Olimpiada praside- 
! da rugpiūčio 26 d. (UPI)

Sąjungos čempionu, numesda- 
mas diską 55.03 m.

— Šiaulių Elnio futbolo ko
manda vėl laimėjo Lietuvos 
pirmenybes. Ji išaiškinamose j 
rungtynėse nugalėjo Vilniaus 
Raudonąja žvaigždę 3 - 2 (po 
pratęsimo) Regularių pirmeny
bių metu šios abi komandos bu
vo surinkę vienodą skaičių taš
kų. Meisterių komandoje žaidė: 
V. Bauža, A. Juknevičius, R. 
JankauskaR, E. ęfeėiauskas, A. 
Ponelis, R. Požerauskas, V. Šar 
kis, A. Vitkevičius, Norvilą, H. 
Jakimavičius, A. Griškonis ir 
R. Prikockis. Susitikimas įvyko 
neutralioje aikštėje — Panevėžyje.

— Po pralaimėjimų Maskvo
je ir Vilniuje, Amerikos jaunių 
stalo teniso rinktinė žaidė Le
ningrade ir ten pralaimėjo prieš 
Kinijos respublikos komandą 
2:7.

— Kaip rašo Sportas, liepos 
mčn. 15 d. Kūno Kultūros Insti
tuto salėje Kaune buvo paminė
tas “tarybinės” Lietuvos dvide- i 
šimtmetis. Čia tarp kitų dalykų,' 
jo dalyviai išklausė Severino, 
Vietrino ir Fa'kauskio pasako
jimų. E. Š.

— Bob'Gutouski, 25 amžiaus 
amerikietis sportininkas, žuvo1 
automobilio katastrofoje antra
dienio vakare. Jam šiuo metu 
priklauso pasaulio rekordas 
šuolyje į aukštį su kartimi 
(15’8’J”).

— A. Baltušį! i kits, B. Kalėdie. 
nė (lengvaatlečiai), A. Rudzins- 
kas, L. Fedorcnka, Z. Jukna, A. ' 
Bagdonavičius, R. Vaitkevičius 
(irkluotojai), pagal paskutines 

■'žinias, .jau tikrai dalyvaus Ro
mos Olimpiadoje. Jie visi yra iš 
pavergt. Lietuvos.

— Kopenhagoje įvykusios fut 
bolo rungtynės tarp Danijos ir 
Vengrijos rinktinių baigėsi 1:0 
šeimininkų naudai. Jas stebėjo 
50.000 žiūrovų.

— Berlyno Dinamo futboli
ninkai, kurie vieši Kinijoje, su
žaidė lygiomis (1:1) su Pekino 
rinktine.

— Liepos mėn. 25 d. Romoje 
buvo atidarytas Olimpinis spau
dos biuras. Taip pat nuo tos pa
čios dienos svečius pradėjo pri
iminėti du dideli pastatai Ro
mos vakarinėje dalyje, kur gy
vens apie 1,500 akredituotų 
sporto žurnalistų.

— Argentinois futbolo rinkti
nė Buenos Aires įvykusiose rung 
lynėse įveikė Ispanijos rinkti
nę 2:0. Savo gastrolių metu po 
P. Ameriką ispanai laimėjo 3 
kartus, pralaimėjo 1.

Lituanica — llansa 6:3
Sekmadienį įvykusios draugiš

kos futbulo rungtynės tarp Li- 
tuanica ir vokiečių Hansa pasi
žymėjo permainingu žaidimu if 
įvairčių gausumu. Pradžioje Li- 
tuanica spaudžia svečius iš šiau
rės Chicago visu frontu ir Han
sa vartininkas Jurkšaitis turi 
progos savo akrobatiką pade
monstruoti. Apie 20 min. spau
dimas rezultato nedavė. Hansa 
keliais praėjimais įrodė, kad jie 
atvyko ne tik žaisti, bet ir įvar
čių mušti ir kėliniui įpusėjus 
jau turėjo 2:0 savo naudai. Mi
kalauskas pasekmę švelnina — 
2:1, bet netrukus neapskaičiuo
tas mūsų vartininko išbėgimas 
ir jau 3:1.

Antrą pusiaikį apilygus žaidi
mas. Hansa turi geresnių pro
gų rezultatą pakelti, bet nebetu. 
ri pirmojo puslaikio laimės.

m. --------• ’ ■ - '

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. Vlrginb 7 2481

“s (fp H I IE^T A KO U T 

RADIJO VALANDA
VIsoh |»rogrnmi)« Iš WGI*A

AM 1490 Kilocycles FM 102-7 M( 
Kaodlen: nuo pirmadienio Iki penk 
tttdiento 10-11 vai. ryte. šeštadienį Ir 
sekmadieni S:20 Iki 9:10 vai. ryte 

Vakaruškos pirmadtenj 7 vai. vak 
Raštln8: 715® So. Mnplewood Avė., 
(Tilcsgo 2®. III Telef HE 4-24«R

Abiejose komandose matyti žai
dėjų su “pompom”. Vyksta jų 
keitimas. Lituanica pusėje kele
tas šlubuojančių ir visiem “aiš
ku”: Lituanica gavo į kailį... 
nes tik 12 min. ligi pabaigos. 
Bet tą 12 min. ilgai prisimins 
Hansa ir Lituanica, ypač Litu
anica žiūrovai, kurių šį kartą 
prisirinko apie 400. Kai vienas 

(Nukelta į 6 psl.)
DR. C. K. BOBELIS

Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PRospiTt A-1795 

2366 W. 51st St, Chlvago, III. 
Oakley Metllial Arta Bldg.

arba
434 Aldona Avė., Elgin, Illinois 

Tel. OWeiM 5-0533 
ValandOB pagal nueit arimą

Ofleo HE 4-1818, Rezld. 1’lt 0-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

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

(71-os Ir Campoeil Avė. katu pas)
Vai.; kasdien 8-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 v. r. — Iki 2 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. oris. VI 2-1484. Rez. HE 7-88 19
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
3259 South Halsted Street

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

Oflao telefonas — lllshop 7-2625

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle Ir Archer) 

UAL. kasdien nuo 2 Iki 9 vau vak

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. HE 4-2324 —

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 YVest 71 et Street
Vai. Pirm.i ketvlr., p- nkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt pairai sutart) 
»“km uždaryta

Tel. ofiso HE 4-5758; Rea. III 5-3226

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

2709 YVest Slst Street
j Valandos: pirm., antr., ketvtrt, penk. 
i 2-9 vai. vak.; šeštad. 2-4 vai popiet l
Ligonius priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA • BYLAITIS
Nervų-Smegenų Ligoti. Clilrurg.

OAKI-EY MEDICAL BLDG. I 
2300 YVest 51 st Street 

Valandos šeštad. susitarus. skani i 
blntl tik pirmad., antrad, ketvlr- ' 
tad., penktad., lik nuo 2—4, 6—8 
vai. PRospect 0-1785. Rez. TRE- 
MONT 9-5890.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vldaiiH llgoa 
6817 South Westem Avenue 
Tel. ofiso — REpublic 7-4900 

namų — GRovehlll 0-8101 
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., šeš
tad. 1-6 vai. p. p., trečiadieniais už 
daryta.

D81 tikslaus priėmimo laiko (ap- 
polntment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai. Ved nereiktu 
dorai laukt*

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus ii 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075
ŠSTH n? j

Treč. Ir sekruad. tik susitarus

Rez. GI 8-0873 
Dr. Elsin.

Rez. HE 0-1070 
Dr. liniukas

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

AKUŠERIJA IR MOTKUŲ LIGOS 
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzle Avė., YVĄ 5-2070
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001 

Ofiso 1IE 4-1414. Rezld. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė akušerija Ir moterų Ilgos

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Ave. kampas)

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

Atostogose iki rugpiūčio 21 d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaikų ligos 
2737 YVest 71st St.

Atostogose iki rugpiūčio 
8 dienos

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 YVest 71st Street 
(71st ir So. Gnmpbell Avė.)

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad Ir ■penktad 6-8 v v________

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 Wr»t fi9th Street 

Spec. ORTHOPEDlNftS LIGOS 
Priešais 6v. Kryžiaus ligonine 

VAL: Pirmad., antr., ketv., penktad 
nuo 9 Ikt 11 ryte Ir nuo 0-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4 Trečiadieniais b
kitu talku susitarus telefonu.
_______Telef. REpubUo 7-2290

DR. ANT. RUOOKAS, Opi?
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus Ir rėmus 
4465 8. Californla Avė. Y A 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. ui 
daryta šeštad. 10 v. r. Iki 2 p. p

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

Ofiso tel. RKlIancc 6-4419 
Rez. tel. GRovehlll 6-0617

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

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telef. CLlffsIde 4-2896 
Rezld. telef. WAlbrook 6-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir specialiai
chirurgija )

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

Vai : nuo 2 Iki 4 vai. Ir 6 Iki 8 ▼. y. 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek

Tel. ofiso TO 3-0969 
Res. tel. GA 3-6040

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ilgos
5002 We»t Htth Street, Cicero, UI 

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

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

Tel. PRospect 8-1223 ar >96. 8-6577 
Ofiso vai.: Pirm. 7-9 v. v.. Antrad. 
Treč Ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad 
2-4 vai. popiet. Iri snllg susitarimu

D R. G. SKRNKhC urruvis akių gydytojas
15 aaetų patyrimas

TaU YAnta Ml» 
Pritaiko Akiniia 

Kreivai Akla 
Btaiaoi

Ofisas Ir Akinių Dlrbtvvk 
754 WEST J5th STRBST 

TUmdoa: nuo 10 Iki X, noo OlkfB. 
Trei. atdaryta. Penkt Ir įeit 10—SwL »• Bteht Arka pagal aagttactaat

DR. j. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kcdzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1 662 nuo 2 Ikt 9 v. p. p. 
kusdlPn, Išskyrus trečlad. Ir šeštad.

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AU8Ų, NOSIES IR 

GERKLIES LIGOS 
Pritaiko akintus 

6822 South We«tern Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—R v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dlen. uždaryta. Kt. laiku susitarus

Oflx> telefonas PR 8-3229 
Be*, telef. YYAlhnsik 6-5076

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Ihtmen Avenue
Kampas 47-tos Ir Damcn Avė. 
Vai. kasdien nuo 0—R vai. vak. 

8<'št. 2—4 vai. vak.
Trefltid, Ir kitu laiku pagal sutari) 

(KIno telef. LAfayette 3-6048 
liez. W4lbrook 5-80 IK

Gflso tel. TOwnhall 3-0959 
Nanių-rczM. tel. PRo»|>cct 8-9OK1 I
DR. JANINA JAKSEVItlUS

(JOKŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
5002 W. 16th SI., Cicero. Blinoin

Vai.: Kasdien 4-8 p. p., šeštad. 10-2 
p. p. Treč Ir kt. laiku tik susitarus

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6199

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRl'BGAS

2454 West 71 st Street 
(7lst Ir So. Campbell Ave.) 

Vai.; pirm, antr., ketv. Ir penkt 
nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 Treč. Ii
šešt. uždaryta.
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Tel. ofiso PO 7-6000. rez. RE 7-0199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8344 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. Ir 0
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas; GRovehlll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 W. Marųuette Road 

Valandos 9—1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 
ausltarlmą, Išskyrus trečiadienius. 

Tel.: REIIancc 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTU K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
3925 Went 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 0:80-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečlad 
uždaryta,

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
4938 W. 15th Str., Cicero 

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

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

Ofiso telef. LAfnyettc 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KErizle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 8. Archer Ave.
Vai.: Kasdien popiet nuo lt—I vai 
vak, pirm, antr, ketvlr. 0—9 vai

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
gydytoja ir chirurge

KCIHKIC IR VAIKŲ LIGŲ 
■PKdALIftTC

7156 South Bestom Avenue 
MEO0CAL RŲILDTNO

Ptrmad, antrad, ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ikt 1 vai. p. p. Ir nuo 

i 0 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo
U vai. ryto — i vai p AeStad. 11 

vai. ryto ikt 8 vaf p, 47
Office tel. RE 7-110S 

Rea. tel. WAIbrook 5-8766

Telefonas — GRovehlll 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKI'ŠERMA Ir MOTERĮ 
LIGOS

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VA6KAS)
GYDYTOJA IR CHTRURGt 

6248 South Kedzle Ave.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 0-6

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais Ir aualtarua. 

Tel. ofleo PR 6-6446, rez. HE 4-1150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

2420 W. Marųuette Road
Vai. nuo 2 |kt 4 p. p. Ir 7 Ikt I y. y. 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. 2. 2ALAT0RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated Street
Tel. ofleo OA 6-6257, rez. PR 6-6656

Rezld. 6660 So. Arteelan Av«.
Vai. 11 v. ryto Iki 8 y. p, p., 6-7 vak.

Tel. Off. ER 2-4841, 9 A.M.-6. P.M.
Tel. Ree AV 3-2627. 6:36 P.M Iki ■

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
(vairios n<-rvų bei proto Ilgos — 

valkų Ir suaiigiMin
PITTHEIEiJl RUILDINO, Kamb. 681 
55 E. Wnehlgton Rt, Ohleagn 3, III. 

PrKtnlmas tik pagal eualtartm»

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< IrthopedAM. Pmteatetaa 

Aparatal-Prntesal. Med. ban. 
dažai. Hpec. pagalba kojoms

(Arch Supporta) Ir t.t.
Vai t 4 Ir 0-8. šeštadieniais 3.1 
OKTHOPF.nMOe TEGHNIKO4I LAB 
2850 W. 63rd St, Chicago 28. 01

Tel. PRoepect 8-6084

Perskaitę "Draugę", dtffcld- 
te jį kitiems pasiskaityti.
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RINKIMAI IR LAISVE
Prez. D. Eisenhoweris, kalbėdamas respublikonų konvenci

joje Chicagoje iššaukė Maskvos valdovus patikrinti laisvę rin
kimuose. Tai galėtų padaryti ir Vakarų valstybės, leisdamos 
laisvai pasisakyti už dabartinę arba komunistinę santvarką. 
Vienur ir kitur rinkimai turi būti prižiūrimi Jungtinių Tautu 
atstovų, kad vieni kitais galėtų pasitikėti. Tokioje priežiūroje 
nebūtų galima balsų klastoti, nebūtų galima viešai pasijuokti 
iš rinkikų laisvės, leidžiant jiems pasisakyti tik už vienintelį ko
munistų išstatytą kandidatų sąrašą.

Politiškai toks iššūkis neturi jokios realios reikšmės, nes 
visiems žinoma, kad bolševikai nė galvoti apie tai nenori. Lais
vi rinkimai yra jų priešas. Tačiau šis viešas prez. Eisenhovve- 
rio pareiškimas turi didelę propagandinę reikšmę. Jis buvo pa
sakytas tinkamu laiku. Kaip tik tuo metu, kada komunistai, nu
šovę amerikiečių lėktuvą tarptautiniuose vandenyse, visa gerk
le rėkė, kad vėl pagavo šnipus. Tuo pačiu metu Jungtinėse 
Tautose, kovodamas už tarptautines teises, H. C. Lodge, JAV 
ambasadorius, prispaudė bolševikų atstovą prie sienos, kad leis
tų specialiems atstovams reikalą patikrinti vietoje. Kremlius ne
sutiko. Net Italijos — Argentinos pasiūlytas projektas leisti 
Raudonajam Kryžiui susisiekti su suimtais lakūnais buvo bol
ševikams nepriimtinas. Ir tokiu metu Eisenhoweris pasiū’o lais
vus rinkimus.

Bolševikai, mėgindami atakuoti JAV-es, šį kartą skaudžiai 
pralaimėjo. Jiems galutinai teko išeiti su savo įprastiniu tuščiu 
žodžiu, kuriuo nei jie patys, nei kiti netiki, būtent, kad tokie 
rinkimai pas juos jau buvo. Ir šis jų pasisakymas, nors ir me
lagingas, yra prez. Eisenhowerio iššūkio propagandinis tiks
las. Prezidentas nebuvo toks naivus, kad nežinotų, jog bolševi
kai neleis panašių rinkimų, kuriuose jie iš anksto būtų tikri pra
laimėjimu. Bet jis taip pat žinojo, kad jiems teks gintis ir tup 
pačiu savo žmonėms pasakyti, kas darosi tarptautinės politikos 
plotuose. Pavergtieji šiuo atveju bent tarp eilučių galėjo išskai
tyti, kad Amerika jų laisve yra susirūpinusi.

Žinoma, Maskva po ilgo tylėjimo pagaliau atsiliepė apie 
šį prezidento pareiškimą ir laisvus rinkimus. Jų aiškinimas, kad 
Amerika nori užgrobti Kubą ir Kongo, kad skverbiasi į Afri
kos ir Azijos kraštus yra toks kasdieniškas, jog to nė tikra pro
paganda negalima laikyti. Bet kad jie negali leisti laisvų rinki
mų, tai pasidaro aišku net ir bolševikinėje santvarkoje išaugu
siam ir kitokios niekada nemačiusiam komunistinės Rusijos 
jaunuoliui.

Iš kitos pusės, šio iššūkio garsas plačiau nuskambėjo ir 
pačioje Amerikoje bei kituose laisvuose kraštuose Tas .davė 
progos vėl iš naujo prisiminti pavergtuosius kraštus. Ir laisvie
ji laikraščiai galėjo šį kartą aiškiai priminti, kad komunistai 
rinkimais dar jokioje valstybėje nėra laimėję valdžios, jei jos 
klasta ir žiauria jėga nepasigrobė. Juk Lietuva, Latvija ir Esti
ja buvo pirmiau pagrobtos raudonosios armijos, o tik paskiau 
pravesti juokingai skyrti rinkimai. Tie “išrinktieji”, dargi kulko
svaidžių saugojami, paprašė savo okupuotus kraštus prijungti 
prie Rusijos... Tas pat buvo padaryta ir su kitais Vid. Europos 
kraštais. Ir šitokie rinkimai skaitomi laisvais ir demokratiš
kais, prikiša Vakarų spauda Kremliui.

Mes gerai žinome, kad panašūs iššūkiai, panašios propagan
dinės priemonės mūsų pavergtų kraštų neišlaisvins. Tačiau ži
nome taip pat, kad politikoje, laisvės kovose, šaltajam ir net 
karštajam kare, šalia ginklų, viena iš reikšmingų kovos priemo
nių yra ir propaganda. Iš pereito karo žinome, kad net iš po- 
griežčiausios cenzūros praėjusių žinių skaitydavome abieiv ka
riaujančių šalių laimėjimus ir pralaimėjimus. Ir šiuo atveju pa
našios propagandinės bombos, paleistos vyriausybių atstovų, 
turi nemažą reikšmę jau vien dėlto, kad iš jos pavergtieji ir tik 
griežtai cenzūruotas žinias gauną skaitytojai turi progą patirti, 
kas daroma kitur ir kas darosi pas juos.

Aišku, mes nesame ir negalime būti patenkinti tik propa
gandinėmis, tik popierinėmis kovos priemonėmis. Tačiau karas 
yra toks baisus, kad jo teisingai vengia viena ir kita politinė 
sistema. O vis tik turės ateiti laikas, kad laisvė taps visos žmo
nijos turtu, kad ja bent valdžios rinkimuose galės pasinaudoti 
šiuo metu vergijos pančius nešanti žmonijos dalis. Tokių prie
monių dabar ir ieškoma. — P. S.

Chruščevo kultivuota koeg
zistencijos politika, Camp Da- 
vid atmosfera, komunizmui be
veik nieko nedavė, l^abar grįž
tama prie senos taktikos. Pran
cūzai nemano, kad Rusijos pa
didėjęs agresyvumas reikštų 
įžangą į karštąjį karą.

Oficialūs prancūzų pareiški
mai išpažįsta aiškiai solidaru
mą J. A. Valstybių vedamai 
politikai visais klausimais, ta
čiau privačiai pasikalbėjus iš
girsi karčios ir aštrios kritikos, 
smerkanėįos J. A. (Valstybių 
vyriausybę dėl nesugebėjimo ir 
stokos aktyvumo ta rptautinėje 
politikoje. Nurodomi, tos nevy
kusios politikos pavyzdžiai: 
Rusijoje numušto U 2 lėktuvo 
atsitikimas, prezidento Ei3en- 
howerio atšaukta kelionė Japo- 
nijon, komunizmo laimėjimas 
Kuboje. Ir prancūzai jaučiasi, 
kad jų prezidento Ch. de Gau
de autoritetas, sprendžiant tarp 
tautines problemas, sąjungi
ninkų turi būti labiau respek
tuojamas.

Vakarų Vokietija

Iš Bonnos S. Gruson prane-

STUDFNT RIOTS FORCFD |
SYNGMAN RHEE TO OUIT 
SOUTH KOREA THIS YEAR.1

/r gyvenime

Vakarų Europa pasigenda griežtesnės 
J.A.V. politikos

The New York Times kores
pondentai iš trijų Vakarų Eu
ropos sostinių praneša apie po
litines nuotaikas ryšium su pa
aiškėjusią Rusijos politika. Iš 
šių pranešimų galima susidary
ti vaizdas, ką Vakarų sąjun
gininkai galvoja apie J.A. Vals 
tybių dabartinę politiką. 

Anglija
Korespondentas D. Middle- 

ton iš Londono praneša, kad 
Chruščevo agresyvumas ang
lams tik naudos atnešė. Viešoji 
tautos nuomonė dar labiau pa
krypo Macmillan vedamos po
litikos pusėn; toji jo politika 
gi yra už artimą draugystę su 
Amerika. Prieš šią politiką te
liko tik kraštutiniški kairieji. 
Macmillan’o griežtas ir perepė-

sauliui, jog Rusijos komuniz
mui yra svarbu ne taika ir lai
svė, apie kurią moka meluoti, 
bet drumstimas tarptautinių 
vandenų ten, kur juos reikėtų 
apraminti.

Anglai kiek nerimauja dėl
prezidentinių rinkimų J. A.*Valstybėse; šiame laikotarpyje 
visas amerikiečių dėmesys bus 
nukreiptas į vidaus politiką, už 
tat užsienio politika gali gero
kai nukentėti. Komunistinis 
blokas tai žino ir mėgins šią 
J. A. Valstybių dabartinę pade 
tį išnaudoti. Užtat anglai jau
čiasi įpareigoti imtis didesnės 
politinės iniciatyvos.

Prancūzija
R. Doty iš Paryžiaus prane

ša, jog ir prancūzai yra pana-
jantis laiškas Chruščevui yra šios nuotaikos. Rusijos agresy- 
dar vienas patvirtinimas, kad vumas tikisi laimėti nuolaidų 
Anglijos nuo Amerikos neats-1 iš Vakarų sąjungininkų Siame 
kirs jokie Rusijos grasinimai laikotarpyje, kada pats galin-
ir vyliai. Chruščevo grasinimai 
dėl Kubos ir Kongo dar kartą 
parodė anglams ir visam pa-
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STUDENTS DELIAZETHER 
THE SI1DOWNS IN US p

IN ENGLAND, STUDENTS i 
“MARCHED” AGAINST 

THE H-BOMR AND SOUTH 
AFRICAN SEOREGATION

STUDENTS SPARKED 
BLOODY BUDAPEST g 

REVOLT AGAINST 
THE REDS IN 1956

STUOFNTS FORMED NUCLEUS: 
OF YAST RIOT'NG AGAINST 
THE U.S (REATY IN TOKYO
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STUDENTS "INVADED" 

CANAI. Z ONE LAŠT
NOVEMBER. TRIfcD TO |j 
HOIST PANAMA f IAG '

BOLIVIAN STUDENTS 
SPARKED ANTĮ- J.S. 
RIOTS MARCH 1 >59

■■.r**™’'*

STUDENTS WERF 
A BIG HELP TO 

CASTRO IN CUBA

-T%
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Žemėlapyje parodytos vietos, kur studentai sukėlė riaušes ar nėra mumus. 
mi Maskvos ir Peipingo.

ša, kad vokiečiai dar drąsiau P’rm*ninkas ne kartą prikaišio-

RUSIJOS ĮSIGALĖJIMAS AFRIKOJE

GKI,ĮMINĄS GALVĄ
Tomas Mboja, Kenijos tary- biauaias sritis, stengdamiesi įti- 

bog narys, Afrikiečių Sąjungos , kinti, kad tik komunizmas ga
lįs afrikiečius išgelbėti iš pra-

.r smarkiau kritikuoja J. A. jo ''akariečiams jų nenuoseklu- mą. Esą, jie biją komunizmoValstybių vyriausybę dėl nesu- jsivį,ravimo Afrikoje tafiau sa.
gebėjimo tarptautinėje PoliU- TO veiksmais jam paruošiu ke- koje, ginant laisvųjų tautų in- jįą 
teresus nuo raudonojo įmpe-
rializmo. Šį vokiečių nepasiten-

žūties.

STuOkNTS IN FOREFRONI 
OF ARMY-LED REVOLT 
WHICH TOPPLED TURK

GOVERNMENT THIS YEAR

STUDENTS THICK 
IN THE ALGIERS 
INSURRECTION 
LAŠT JANUARY

»JAR PRESIDENT NASSER 
| HAS USED STUDENTS IN 
ANTI-IRAO HULLABALOO

IN 1959, STUDENTS SWELLED 
THE AEST BENGAL RIOTS AND 

RIOTS IN KARALA YEAR BEFORE
J

Kai kurias studentų riaušes sukurstė komunistai, diriguo- 
(UPI>

suteikiamos stipendijos studi
juoti ne tik Rusijoje, bet ir ki
tuose komunistiniuose kraštuo-! 
se. Šiuo būdu siekiama ne tik 
atskirų sričių žinovus paruosti, į 
bet ir gerus komunizmo skelbė
jus išugdyti.

Ketvirtasis būdas — įsisprau-

Kiek dar vokiečių už 
Oderio-Neissės

Vokiečių spaudos informąci- 
jomis, dar lygiai 800,(XX) vo
kiečių gyvena pokarinėje Len
kijoje ir Sovietų Sąjungoje (tų 
rim galvoj Rytprūsiu3, Klaipė-

giausiaa tas sąjungos narys J.- 
A. Valstybės užsįėmusios savo 
naminiais rūpesčiais.

dimas į vietinių organizacijas:
darbininkų sąjungas, mokyk'as. dos kra4t» ir Lenk') admini»- truojama3 sritis anapus Odo- 

rio-Neises). Iš tų 800,000 vo
kiečių 125,000 dar tikisi galė-

Veiklūs būdai
Maskvos ranka nori panaudo- i Politinius sąjūdžius. Visur šne- 

ti kiekvieną veiksmingą būdą karna tokia kalba, kurią vieti-
Firmasis - sudaryti prekybi- niai galėtų suprasti ir būti įti

nęs sutartis su naujomis Afri- k,ntai8’ velklama M labui, kos valstybėmis. Pastarosios ne- • Penktasis būdas — propagan- 
vietinius sugebančios sąvo gaminių par- da ir diplomatinė veikla, kuri 

duoti vakariečių rinkose gali iš sav0 esme skiriasi nuo vakarie- _ komunistinių kraštų gauti rei- llškos- Vakarietiškoji diplomati-
vakarų pasaulis net piršto nepa-, kalingas gėrybes, pvz. mašinas I bamos ž
judinęs.

Pietų Afrikoje vietiniai esą l 
beteisiai. Portugalų valdomoje 
Angoloje vyraująs nepaprastaskinimą ir būkštavimą kiek su-1 išnaudojimas, nelyg stovyklose 

švelnino paskutiniu laiku iš Sibire. Anglai šaudą 
Washingtono griežtesnė kalba gyventojus Kenijoje, Niasoje. Ir 
perspėjanti Rusiją dėl jos agre- kai šie dalykai Afrikoje dėjosi, 
singų gąsdinimų. Beto J. A.
Valstybių laimėjimas Jungtinė
se Tautose Kubos ginčą perke- Pekaltinimu vakariečių afri- liant į Amerikos Valstybių or- kiečiai lyg bando pasiteisinti, 
ganizaciją, užbėgimas Rusijai kad jie ėmė bendrauti su komu- 
už akių Konge vokiečius padrą nistiniais kraštais.
sino. Nors bendrai ir oficialiai
vokiečiai ir remia J. A. Valsty
bių užsienio politiką, tačiau pri 
vačiai ir atskirus atvejus ver
tinant jai nesigailima labai

Įsiskverbimas
Kongo neramumai, lyg patvi- 

nusios upės verpetai, iškėlė aikš 
ten tai, kas anksčiau buvo sle-

karčios kritikos. Amerikiečių ’ piama. Naujosios “respublikos
numušto lėktuvo U 2 Rusioje 
atsitikimas arba prezidento 
Eisenhowerio neįvykusi kelio
nė į Japoniją vokiečių vertina
mi kaip nevykę pavyzdžiai, ši ?J’ 
kritika tačiau savyje neturi 
nieko nuodijančio ar griaunan
čio, bet priešingai — ji yYa 
skatinanti ir perspėjanti.

J. D.

mainų būdu. Suprantama, aifrikie | . komunistinė — daboti,
čiai nežino, kaip įvežtas mašinas 
ar įrengimus valdyti. Mašinas 
ar įrengimus įvežant atvyksta 
ir techniškieji talkininkai, ku
rie palaipsniui ima atskiras sri
tis tvarkyti.

Jei kartais nepavyksta mainų 
sutartis sudaryti, suteikiamos 
paskolos žemomis palūkanomis. 
Netrukus šiuo būdu pasiekiama 
tų pačių išdavų, kaip ir preky
bos sutartimis.vadovybė pakartotinais atvejais 

užsimojo Sovietų kariuomenę 
atsikviesti. Tuo pat metu Mask
vos grasus balsas įspėjo Belgi- - , . . ,

kad savo karius atitrauktų ,^7/ <d.aiS’. Keo °£ais

Antrasis būdas patalkinin
kauti atskirų sričių žinovais:

inžinie
riais. Šie žinovai, kaip ir tech
niškieji talkininkai iš anksto pa 
ruošiami krašto sąlygoms. Jie 
atvykę moka bent kiek susikal
bėti, žino vietos papročius ir bū
dus komunizmą skelbti.

Stipendijom afrikiečiams
Tretysis būdas į savo rankas 

paimti jaunimą. Šioje srityje

iš Kongo. Jos radijo siųstuvai 
skeibė įvairiomis afrikiečių kal
bomis, jog išmušė valanda atsi
kratyti kapitalistinio išnaudoji
mo ir pavergimo. Afrikiečiai 
ima vis sparčiau kovoti prieš 
europiečius, net savo gerbūvį 
griaudami. Rasinė aistra vis la
biau pasireiškia. Visame žemy
ne sugriaunama nusistovėjusi jau ganėtinai padaryta. Mask- 
tvarka, o ją atstatyti skverbiasi voje jau dabar apie 600 afrikie-

Kur yra dorybes, ten yra ra
mi sąžinė; kur yra rami sąžinė, 
ten yra pasitenkinimas; pana
šiai kaip — kur yra saulė, jten
yra gėlės, o kur yra gėlės, ten komunistiniai kraštai. Jie orga- čių mokosi įvairiose mokyklose 
yra kvepėjimas. — F.Cahallero nizuotai užima raktines svar- Pastaruoju metu afrikiečiams trečia nuo'ankumas. Looise

ALĖ RŪTA

MOTINOS RANKOS
ROMANAS

Tęsinys
Kosėjimas ar nosies varvėjimas — ne liga. Nu- 

blyškimas, išbėrimas spuogais — irgi, laiko neturėda
ma, Emilija daug domės nekreipė. Bet vieną rytą 
Petriukas atsikėlė storai kosėdamas, tarytum ūkauda
mas. Pakosėjo, pakosėjo ir ėmė verkti. Emilija metė 
darbą, priėjo prie vaiko. Jo lūpos buvo raudonos, lyg 
uogos, akys žibėjo. Emilija pridėjo ranką prie berniu
ko kaktos. Karšta. Paguldė vaiką atgal į lovą ir liepė 
nesikelti,, kol ji apsiruoš. Pabaigusi darbus, girdė ma
žą ligonį avietėmis, penėjo skystai virtu kiaušiniu. Vai
kas stūmė valgį ir skundėsi,’ kad gerklytę skauda, ne
gali nuryt ne tik maisto, bet ir seilių.

Taip prasidėjo Emilijos dideli vargai ir skausmai. 
Sirgo ilgai Petriukas. Kad tas išsikosėjo, išsispiaudė, 
perkarščiavo. ligą nugalėjo ir ėmė sveikti, pradėjo ko
sėti Barbutė. Taip pat storai, ūkaudama ir drauge 
verkdama. Su šita motinai buvo daug sunkiau. Nei pa
sakyti, kas jai sopa, dar nemokėjo, nei kantrybės ne
turėjo anei truputėlio. Petriukas jau suprato, kad mo
tina laiko neturi, mokėdavo ramiai viehas pagulėti, pa
laukti, kol mamytė ateis. O šita šaukė, plyšo, turėjai 
būti prie jos. Girdžiūnų mergaitės nepasiprašysi: lim
pama liga. Gerai, kad Klemensas buvo paklusnus, be 
to, jau pramoko ir moteriškų darbų. Emilija sėdėjo 
prie mažutės ligonės. Ar bent būdavo troboj, kad ją

šią repatrijuoti į vakarų Vo
kietiją.

Iš Sovietų statistikos
Sovie'ų Sąjungoje 95% dir- 

žemės ploto kolektyvuo- 
kad būtų atsiektas ryškus lai- dirbamasis žemės plo-
mėjimas politinėje srityje. Va- tas tesudaro 22% Sovietų te- 
kariečiai dažniausia pasitenkina ritorijos. Tik 30% Sovietų pra 
ūkine veikla, komunistinių vals monės gaminių tėra plataus 
lybių diplomatai moja į komu- vartojimo prekės; 70% Sovie- 
i;izmo įsigąlėjimą. Vakariečiai tų pramonės gaminių eina “so- 
yra stebėtojai, komunistinių j cialistine’i statybai”, o ši, bent kraštų diplomatai veikėjai, kurs šiuo metU( tfaudiea masių 
tytojai ir visų sričių pareigūnų
prižiūrėtojai.

Nepaprastas vaidmuo skiria
mas komunistinei propagandai, 
vrač per radiją. Radijo tarny
ba Afrikai per pastaruosius tre. 
jerius metus nepaprastai išplės
ta ir vis dar stiprinama. Mask
va žino. kad Afrikos beraščius 
tegali taiklus žodis pasiekti.

Čia aptartieji veiklos būdai 
atsidėjus taikomi, ypač “kara’ių 
karaliaus krašte” Abisinijoje ir 
neseniai nuo Prancūzijos atsi
skyrusioje Gvinėjoje.

Francis Louderback, Rochester, 
90 m., dar su

geba vairuoti automobilį. (UPI)

Aš turiu tris vertybes, kurias 
branginu ir saugau: pirma yra 
meilė, antra — pasitenkinimas, N ry " g“ v^n"'o^u

verkiančią išgirstų. Petriukas motinai kiek padėdavo. 
Mėgindavo žaisti netoli sesutės lovos, kartais ją pra
juokindavo kokiu pokštu. Motinos siunčiamas’paklau
sydavo: atnešdavo pieno puodelį, šaukštą ar vandens. 
Juzytę Emilija stūmė nuo ligonės lovutės, kiek tik 
galėdama. Bet ar vaiką išlaikysi per dieną ant kros
nies? Ėjo prie sesutės, kabinosi į motiną, tik ligonę 

Į laikiusią. Kartais net pačiupdavo stiklinę ir išbaigda
vo gerti saldžią sergančios arbatą. Emilija nebežinojo, 
kaip išsaugoti, kad neužsikrėstų. Užsikrėtė. Barbutė 
dar nė sveikti nepradėjo, kai atgulė į lovą ir Juzytė. 
Ši visada buvo meili, gera mergytė, paklusni. Tyli bu
vo ji ir sirgdama. Kosėjo, sunkiai alsavo, veidukai de
gė, bet neverkdąvo, nei motiną prie savęs šaukdavo.

— Tu, mąmyte, gali prie Barbutės būti. Aš ir vie
na pagulėsiu, — kartą ramiai, kaip didelė, pasakė mo
tinai.

Susigraudino Emilija. Išvargusi, naktis nemigusi, 
su mažąja ant rankų užsikankinusi, kartais būdavo ir 
pikta, užrikdavo ant Petriuko, apsibardavo ant visų. 
Bet Juzytės toksai protingas gerumas, net nebevaikiš- 
kas, ją lyg pažadino. Gėda buvo dabar motinai kiek
vieno sšvo pikto žodžio, gėda kiekvieno nekantrumo 
ir pasiskundimo. Net ir jėgų atsirado daugiau. Virė 
košytes, išieškojo po visus kampus naminių vaistų, 
slaugė per dienas ir naktis, akių nenuleido. Petriukas 
jau visiškai pasveiko, žaidė linksmas po trobą, net jo 
veideliai ėmė vėl rausvėti ir pilnėti. Barbutė jau ne
bekosėjo, tik tebebuvo perblyškus. O Juzytė nesitaisė 
ir nesitaisė. Vieną rytą Emilijai pasirodė mergaitė 
įtartina. Tyli, bet alsavo taip sunkiai, tarytum vežimą 
vežė. Akutės buvo išplėstos, didelės, spindėjo, lyg 
stiklinės.

— Juzytė, ar tau skauda ką? — klausė motina.
Mergytė nieko neatsakė, net neatsigręžė. Emiliją 

apėmė nesuprantamas siaubas. Ji puolė iš trobos,, su
sirado Klemensą ir paliepė:

— Kinkyk greitai ir parvežk žydelį. Juzytė blogėja.
Klemensas buvo įpratęs šeimininkės klausyti. Ąti- 1 dėjo visus darbus ir tuoj išvažiavo.
„Felčeris” apžiūrėjo mergytę, pakratė galvą. Emilija tuoj pradėjo verkt.
— Neraudok, Petroniene. Aš dar pamėginsiu leis

ti adatą. Gal pasitaisys. — paramino žydelis.
Jis ilgai kažko ieškojo savo Skrynelėj. Paskui iš

traukė bonkutę, ilgai valė vata adatą- Tada liepė-pa
imti Juzytę ant rankų, prinešti prie lango, kad- bųtų 
šviesiau. Žiemos dienos tamsios, o lovutė patamsy, nieko nesimatė.

Po adatos Juzytė kiek verkė, paskui nurimo. Bet 
nemiegojo. Žydelis išvažiavo nepasakęs, mergytė su- 
gyB ar ne. Emilijai buvo tiek neramu, kad išsiuntė 
Klemensą parvežti šeimininką. Liepė pasakyti, kad 
Juzytė labai serga.

Pilypas atvažiavo ir jo pasisveikinimas buvoi
— Išsimanė dabar — vidury savaitės! Viršininkas dar supyks.
— Eik vaiko pasižiūrėti, — atsakė Emilija pra

virkdama. — Guji tylutėlė, nieko valgyti nė gerti ne
prisiima, nežinau, kas iš jos bebus...

— Ką gi aš padarysiu? — vis dar pyko Petronis.
Jis priėjo prie lovutės. Priėjo ir Flmilija. Juzytė 

gulėjo aukštielninka, įsižiūrėjus į lubas.
— Juzyt, ar skauda? — pakalbino tėvas.
Mergytė iš lėto atkreipė akis į tėvą, paskui žvilg

terėjo į motiną. Jos lūpytės išsitempė, panašiai į nu
sišypsojimą. Paskui prasižiojo, ir gerklytėj pasigirdo 
gargaliavimas.

— Dievuliau, kas gi jai? — nusigandus šūktelėjo Emilija.
Pilypas atsargiai paėmė mergytę ant rankų, Priglaudė prie savęs, ėmė sūpuoti.
— Pilypai, žiūrėk! Akytės jau stulpu! Viešpatie, 

miršta! — dusliu balsu kalbėjo Emilija.
Bua daugiau



4. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, 1960 m. rugp. 5 4
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 

AKTUALIJOS

JONAS MIŠKINIS

Lietuvoj gyvenant tėvams nazijų su 3,324 moksleiviais, 
vaikų auk’ėjime ir mokyme tai- Gimnazijose dirbo 708 mokyto- 
kininkaudavo savoji mokykla, jai. Iš viso 1945—8 metais lie- 
Tačiau svetur gyvenant yra tuvių gimnazijas tremtyje išlei- i 
priešingai — tėvai turi talkinin- do 908 abiturientus. Be to, Vo- 1 
kauti mokyklai. Kur dar gali kietijos universitetuose studija- 
išsilaikyti šeštadienio, sekmadie- vo per 2,000 lietuvių studentų.
nio ar lituanistikos mokykla, Anksčiau baigusieji tremties
tai tėvams būtina pareiga to- į gimnazijas irgi pradėjo studijas 
kią mokyklą remti ne tik savo universitetuose.
vaikus leidžiant jon, bet ir me
džiaginiai prisidėti prie mokyk
los išlaikymo. O jei tokios mo
kyklos nėrj. kur gyvenama, tai 
ten jos uždavinius turi atlikti 
patys tėvai. "Lietuviais esame 
gimę, lietuviais turime ir būti” 
— sako dainius.

Ap visi išeivijoje augą lietu
viai ir gimusieji čia po svetimu 
dangumi lietuviais liks, priklau
sys tiktai nuo tėvų. Juk jau da
bar turime nemažai lietuviukų, 
su kuriais lietuviškai nesusikal
bama. Daug kartų teko man su 
tokiais "lietuviukais” susitikti. 
Tėvai nemoka angliškai, vaikai 
nebekalba lietuviškai. O. jei taip 
yra, tai aišku, kad svetimos įta
kos neišlaikė, nuskendo joj, tė-

Tai buvo vienas iš gražiausių 
laimėjimų, praturtinusių gausų 
tautinį kapita’ą. Vadinasi, lie
tuviškoj mokykloj buvo padėti 
tinkami pagrindai ir palengvinta 
jaunimui mokslo siekti toliau.

Tėvams savo vaikų mokymas 
šiek tiek rūpėjo, bet prie tų mo
kyklų išlaikymo jie beveik nie
ko neprisidėjo. Gulė visa našta 
ant mokytojų. Mokytojai dirbo 
su pasišventimu, atsidėjimu, jo
kio už savo darbą atlyginimo 
nereikalaudavo, o tik norėjo, 
kad šaunusis tautos atžalynas 
būtų atsparus prieš bet kokią 
svetimą' įtaką.

Formozą nusiaubė dideli atogražiniai lietūs ir Shirley viesulas. 
Viršuje matyti užtvindytas geležinkelio tiltas, o apačioj — išplau
tas didelis autostrados plotas. (UPI)

visiems paštininkams atšauk
tos' atostogos. Mieste įsteigta

Neatsiimti laiškai Pliko karaliaus žiauiupas

dar 7 «mecialios našto ištaigos I , Au8tralijos pašte yra užsiliku Opiausias dėl savo plikos galvos aar I specialios pa.to įstaigos, , gJų įS praėjU8ių metų 2.848,000 buvo imperatorius Theophile, ku-
žymiai padidintas telefono bū- laiškų> kurie’ buvo kiaįdingai ui- ris valdė rytinę Romos Imperiją 
dėlių skaičius. Kongreso metu adresuoti ir be siuntėjo adreso. ! <820-842)- Kai jis visiškai prapli- 
paštuose naudojami specialūs todėl jų negalima grąžinti. Iš jų . 840. mel;lls>. tuoJ Pftt įsake 
antspaudai su įrašu "Euchans- 27,000 iš viso neturi adresų. Tuo- kuj savo imperijoj nusiskusti gal- 
tischer YVeltkongress — Pro I se laiškuose rasta pinigų svarų ves. Už nepaklausymą buvo bau- 
Mundi Vita” ir kongreso data. 34,434 sumai. dž'a.mi mirties bausme.
Informacinės, įstaigos patogioj 1 —————————---------------------------

vietoj
Rengėjai pasirūpino ir pa

vyzdinga informacija kongreso 
i dalyviams. Tam tikslui visiškai 
prie pagrindinės geležinkelio 

i stoties įrengta daug specialių 
informacinių biurų

Miunchenas. 1960. VII. 30.

GRAY’S SHELL SERVICE

e GAZOLINAS IR ALYVA
augščiausios kokybės 

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

Savininkas PETRAS GRA2INSKAS

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokie baldai

iB

BRANGUS TAURIETI!

Tik pereitame ketvirtadienvie 
gyvais žodžiais man kalbėjai: 
“. . . nebuvau klubų perėjūnas ir 
lieku ištikimas tik TauruI”. Bet 

, žiaurioji .mirtis išplėšė iš mūsų 
jauno klubo tave su tavo didžiais 

, sporto patyrimais ir neleido tau 
tų visų patyrimų atskleisti tavo 
pasišvęstam Chicagos Taurui.

Tavęs fietekę mes liūdime ir 
skaudžiai pergyvename, mes esa-

" me beiėgiai keršyti mirčiai, betsienio apsaugos karių, kartu su duoti raštu ir t. t. Keturiose mes būsime pajėgūs tęsti tavo 
kriminalmės policijos žmonė- specialaus klubo patalpose (ir | "^“Vnk’ame tau galvą ir pa- 
mis. Tikimasi, kad šių pajėgų ant “Reporterių tilto”) įrengti siliekame tau ištikimi, o tau,

Jaunimas yra tautos ateitis, pakaks palaikyti reikalingai puikiausi televizijos aparatai, Vladai Matuli, tebūnie lengva že-
vai nesustiprino lietuvybės sa- vos pražydėjęs žiedas, tai aud- tvarkai gios pajėgos prižiūri ir kad žurnalistai visus įvykius? melČ!
vo vaikuose, nesudarydavo są- lingu metu reikia daugiau kreip mašinų judėjimą. Apskai- reikalui esant galėtu stebėti iš Tavo istikim»«iygų Imtosios k^ mo^Įs. 1“ ėiuotą, kad kongreso ‘metu XoaviZ perk" i n.,rągl- L, S, K,

Miuncheną užplūsta 100,000 turiose salėse ant specialių sta
auto mašinų daugiau, kaip ]ų stovi 100 rašomųjų m ašinė-, *,„|| ■■■ap cilllit kad būna natūraliai. Privačios ]įų su įvairių kalbų testatūra SIUNČIAME SIUNTINIUS 
auto mašinos nebus įleidžia- žurnalistams, rašantiems raštu. Pigesnėmis kainomis negu

Jaunimas — ateitis

nepratino skaityti lietuviškų mu ir lietuvišku auklėjimu. Jau 
knygų, jie besivaikydami pini- nimas baigęs šiokią ar kitokią 
gą netalkipo lietuviškos mokyk- teoretinę mokyklą, pereina gy- 
los išlaikymo ir neleido į ją sa- venimo mokyklon ir siekia aš
va vaikų. meninių tikslų. Tačiau' be asme-

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, Savininkai

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

Liepos Ir rugp. mėm siais sekmai!, uždarytaSenetnieji lietuviai geriau ninių 'tikslų, jaunimas turi .būti i m08 j miesto centrą ir kai ku-, žurnalistų patogumui yra ir. bet kur kitur !

supranta, kad jaunimas yra tau tinkamai pasirengęs savo tėvy- kitas gatves. Aplamai, mic 
toę ir jų pačių ateitis ir kad ga- nes kilniems tikslams. To šie- stas suskirstytas trimis zono- 
lų gale dabartinėse konkrečio- kiant jaunimas turi burtis vi- mis. Per didžiausią maldinin-

įgaliotieji žurnalistai gauna
specialias korteles ir vadinamą

se sąlygose lietuvybės darbas suomeninėse, kultūrinėse orga- kų antplūdį auto mašinos ne-j "Pressemape’J^ kurioje yra

viena speciali “kantina”. Visi 6 vJ’riškiei"8 kostiumams medžiaga 
. ,....- ... 3U Persiuntimu bei kitom išlai-

— tai mūsų jaunosios kartos nizacijose. Organizuotumas d»- bus įleisti į visas tris zonas, 
paruošimas lietuviškam gyveni- ro gyvenimą suprantamesnį. daug kur bus sulaikyti ir tnam 
nūn ir jo kovoms. Organizuoto jaunimo auklėji- vajai.

_ mas yra mūsų tautos svarbiau-
ai gsnis praei n sias šių dienų uždavinys. Todėl

Kai tapome benamiais ir at- ir yra reikalinga telkti daugiau 
sidūrėme Vokietijoje,* tai pir- , dėmesio mūsų priaugančiai kar
mieji mūsų darbo uždaviniai bu- tai; svetur gyvenančiai. į orga- sustiprinta — sutraukta apie vo mokyklos. Po karo ne visi n’zacinę lietuvišką veiklą, nes 
buvome dar susitelkę stovyklo- jš jos laukiama tautos stiprini-
se, bet jau veikė lietuviškos mo- mo Reikia ruošti ir mokytis ne ...... .kyklos kuriose lietuvių vaikai tik sau, bet ir savo tėvynės atei rlmm P° cijos us ,
mokėsi ir ruošėsi mūsų tautos čiai. *ena M P° altoriumi aikštės
šviesnesnei ateičiai. ' Jei jaunimas bus stiprus, va- vidury.

Ir štai nuo 1945—8 metų Vo- 'mgafl, lietuvybės požiūriu ge-1 Šitokius masinius subuvimus 
kietijojė veikė 76 vaikų darže- ra i įsisąmoninęs, tai tikrai jis labai mėgsta ir kišenvagiai, to
liai. juose auklėjama buvo 2,264 neapvils lietuvių senosios kar- dėl ir jų į Miuncheną daug pri-
vaikai. Tuose darželiuose dirbo tos Jis. aukštai iškėlęs galva, važiavo. Bet jiems gaudyti ir ir paštas bus begaliniai apkrau
148 auklėtojos. Pradžios mo- žengs pirmyn, nesidairys į pa- kriminalinės policijos yra žy- tas. Už tai Miuncheno srities
kyklų buvo 112, kuriose mokė- salius, nesimaudys svetimų įta- mjaį daugiau — atvyko sustip
si per 4,000 mokinių, kuriuos kų papročiuose, bet ryžtingai rjnįmaį jg kitur.
mokė 353 mokytojai. Turėjome dirbs savo tautos labui ir jos 
17 progimnazijų ir 20 pilnų gim ateič’ai. .

daug svarbiausių informacijų,

dom tik $61.50. Pridėjus tiems 
kostiumams dar 17 yardų pamu
šalo $81.50. Galite ir prie atsi
neštų siuntinių dasipirkti visas 
siuntimui prekes žemesnėmis kai-

Pasiruošta "sutikti” ir 
kišenvagius

Ir kriminalinė policija žymiai
500 žmonių. Didžiojoje kon
greso aikštėje įkurta net dvi

kongreso svarbiausios kalbos, norais negu krautuvėse. Be to,
vadovas ir t.t. Reporteriai f o- siunčiam£ iš Anglijos aukščiau- 
, c . ... _ Šios kokybės vaistus, kurie yra 3togiafa! gauna popiežiaus ve- kartus pigesni negu siunčiant iš 
liavos fepalvų raiščius su įrašu Ajnerikos, taip pat galite siųsti
ant rankovės “Presse”; šie re- į? Anglijos ir visas kitas prekes. 
„ -j.- . , Pasiųskite nors vieną siuntinį perporteriai pnleidzMimi Visur, kur t mU8 ir įsitikinsite mūsų siuntimo tik yra kas svarbaus fotogra- pigumu. Express Gift Parcel Co. 
fuoti (pasiremdamas dienraš- šiušės suknelių krautuvė, 3305

čio Draugo specialiu Įgaliojimu, LA 3.2021. Vai.: pinnad. ir ket- daugeliu patogumų pasinaudo- virtad. iki 9 v. v., kitomis dieno
ja ir Jūsų atstovas). m*s 8 v- v-- afha 4090 South

Archer Avė., Chicago 32, III. Tel. 
Ir paštininkams atšauktos ^A 3-3037. Vai.: nuo 9 iki 6 v .v. 

atostogos |SaV' A' & L‘ Kavaliauskas.

TAUPYKIT TEN, KUR MOKAMAS AUKš. DIVIDENDAS

Ant visų tan- 
pymo sijs-tŲ

Ant Bonus 
7 sąskfdtij

4?
Suprantama, kongreso metu

lAiūflinflCū
Ša*, inž, A.Semėnar• Tclevlzijo, • Radijai,

• Fonografai • PlnkAtelffa,
• Elektriniai vlrtnvfa prleialaal
• Elektr. laikrodžiai.
• RaAotnoaioa inaAlnPIAa
• Radijo Ir TV lempntM,
• Vlankioa antenos,
• Baterijos • Dalys,
• Vėsintuvai — Vėdlntnval,
• Elektros lemputės

MIDUM!)
tAVINBS a LOA» 5%

4038 ARCHER AVENDE, CHICAGO 32, ILL 
Phoss: LA 3-471*

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

AUGEST SALDI KAS, Prezidentas

Reporteriai perduoda kongreso Naujus ir vari. automobilius 
įvykius 40-čiai radijo siųstuvŲ parduoda

37-tag Tarptautinis Eucharistinis Kongresas (V)

PASKELBTAS “KARO STOVIS”

Ypatingai dideli patogumai TONY BALAS—HE 4-820C 
paruošti žurnalistams. Maždaug C™™C
100 metrų atstu nuo altoriaus --------------------------
kongreso aikštėje iš plieno ————————
įrengtas vadinamas “Reporte
rių tiltas”. Popiežiaus legato

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. Bendoraltls
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

MEČYS MUŠTE IKIS, Vokietija 
Mūsų specialus korespondentas

Bavarijos vidaus reikalų mi-1 kurie, reikalui esant,
nivterija Eucharirtinio Kongre būtų pristatyti į vietą lėktų-, “J“ ® r kultieji visame pasaulyje. Tam«> laikotarpiui - nuo liepos 31 vara. kongrMO aikjtėje al.

Susisiekimas be auto ir 
tramvajų

■ pamaldas čia vietoje matys apie 
tuojau milij°nas žmonių. Bet jas ma- 

tyli ar bent girdėti nori ir ti

N AIJIOS 13321 S. Halsted St- CL4-56651

so laikotarpiui nuo 
iki rugpiūčio 7—, remdamasi 
Bavarijos policijos organizaci
niais nuostatais, paskelbė bė
dos būklę, kas yra kai kuriais 
atvejais panašu vadinamam ka
ro stoviui. Oficiali bėdos būklė 
pagal minėtus nuostatus skel
biama tuomet, kai vietinės po
licijos pajėgos neturi galimy
bės išpildyti joms pavertų už
davinių.
Eucharistinis Kongresas kaip 

tik ir iškelia tokius sunkius už
davinius. kad ji savo jėgomis 
tikrai negali atlikti jiems pati
kėtų pareigų, ir todėl Bavari
jos vidaus reikalų ministeris 
Goppel Muinrheno policijos pre
zidentui papildomai pavedė 
.3000 policiniu paiėgų. ,Tų ter
pe yra daug įvairių policijos 
rūšių iŠ Bavarijos ir pritariant 
federalinės vyriausybės vidaus 
reikalų ministeriul. V Vokieti
jos pasienio apsaugos daliniai, 
"apsiginklavę” malūnsparniais, 
siųstuvais. teh>fonu bei garsia-

PARDAVIMAS -TAISYMAS

TELEVIZIJOS  ̂

- ir -
kiti namams reikmenys

PRISTATOM 
Visokių Raštų 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LTTWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

[ ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVE„ CHICAGO, ILL. 

Telefonas FRontier 6-1882toriumi yra įrengta radijo ir T.V. Stambaus dydžio 
televizijos būstinės - studijos, p'rk™b'le’T.levizij«'po".'. Isl'ūū 

Miesto susisiekimą tvarkyti ir t. t., — sujungtos Automatiški Stereo Hi Fi
pavesta 5,000-čiams valdiniu- su “Reporterių tiltu". Į Fonografai Conaole 4 grei-
kų, policijos pareigūnų ir pa- 15 speciaJūs reporteriai įvy- Staliniai Stereo Fonogra- i_______________— kius kongreso aikštėje perduos faj po ............. , $33 50

40-čiai radijo stočių ir visoms Maži Radijai po ........... $11.95,
televizijos stotims V. Europo- Hnover Dulkių siurbliai - Į
je Bavarijos radijofono Vado- , eiektKn.ai kaidy' ‘"rTi^Cok^vycė tvirtina, kad ji pirmą kar- tnval po ......... $139.50 _ _
tą įrengė tokio milžiniško mas- '1 Ppdu riektrlnial Saldy- Ra*tin« aHd&rfe luuidlen nuo 8 ral
* a .... tuvai po ...................... $187.50 ryto Iki b vai. vakaro Ir AeAtadleto patogumus įvairiausiems re- J Skalh1nmoi, maSinofl .. ,78>50 „uu. ,kl , VBl.
porteriams. 3G colių gariniai pečiai po $98.50Stipriau rią radijo reporterių Siuvamos mašinos, stalinės
Stabą atsiuntė Vatikanas ir 9'Unoltumai ‘ po" $4.95 
Dublino Radijo. Bet daug re- Stalinės lempos .................  $4.95
porterių yra iš Prancūzijos, Is
panijos, Portugalijos, Šveicari
jos. Fklgijns Olandijos. Luxem 
bUr;o, Anglijos, J 4 Valstybių, 
Kanados ir kitur, viso virš 
1000 žmonių. Reporterių pato
gumui, visi kongreso įvykiai 
tuoj pat perduodami šešiomis 
kabomis (vokiškai, angliškai.

BUDRIK
FURNITURE
3241 So. Halsted St. 

CAIumet 5-7297

\tdnrn pirmad. ir ketvirtadieni 
iki 9 valandos vakaro.

Mii’higon gubernatoriaus pir- - ..i ., . . . . prancūziškai, itališkai, bpamš-,mimuose rinkimiioae laimėjo Jonn * '
Ssninson, 35 m. Čia matyti jin portugališkai), įrengtos p^io programa i« stoties WIIFC,

kalbiais Be to, už Miuncheno Detroiie savo kampanijos vedėjų puikios būstinės su daugybe te 1450 kil. sekmadieniais nuo 2:15ribų rezerve yra laiįtomi taip tarpe. Jis nori užimti šešis termi- j visus pasaulio
r nūs jau buvusio išrinkto gufc. G. . ,, ,

M. Williams vietą. (UPI) kraštus, aparatai žinioms per-
iki 3 valandos po pietų.

pat nemaži policijos daliniai,

/š

S,Z.

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ !

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

lengvais mėnesiniais atmokėjiniais.

BRIGIITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 8-8248
VALANDOS: Kasdien nno 9 Iki 4-3(1; Kt-lvlrtodb'iiinls 9 Iki 8 v. vak. 

Trečiadieniais uždaryta
SS

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI

Pasinaudokite sekančiais mūsų patarnavi
mais: Nariams veltui Iškeikiame čekius. Duo
dame Mone.v Orderius — čekius šeimos M- 
loms apmokėti. Apdramlziame, taupymo sky
rius. Kalėdų ir vakaeiju skyriai. Ankšti di
videndai. Jaunuoliams kolegijos honų sky
rius. Nemokamas parkinimas. Saugios vaultų 
dėžutės Depozltavimas nakti.- Organitaei 
joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
Jtltų naudingų patarnavimų.

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

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų.
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NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESELĖS 
STATYS KOPLYČIĄ

Nukryžiuotojo Jėzaus Sese- trumpą apžvalgą Rėmėjų D-jos 
lių viršininkė, motina Cicilija, istorijos ir tikslo.

„Kardinolas Cushingas rūpi
nosi padėti mūsų seselėms nuo 
pat jų motiniško namo persi
kėlimo j Bostoną 1945 metais. 
Tuo laiku būdamas arkivysku
pu, jis įsteigė Nukryžiuotojo

po kurių tuojau sporto žaidimai •milHllllllllllIlIlllllllIlllHlllllllllllllllllli

PRANEŠIMAS

paskelbė kunigų susirinkime, 
įvykusiame seselių motiniška
me name, Brocktone, birž. 14 
d., kad kard. Cushing raštu 
motinai Cicilijai yra davęs lei
dimą pradėti koplyčios staty
bos planus. Nukryžiuotojo Jė-

LAIVAS “EAGLE” ant Delavan 
Lake, Wisconsin, išplaukia kas 
dieną 12:30 valandą po pietų. Su
stoja šiose vietose:

Dutch Mill, Hiawatha, 
liūgo, Suedish Village

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M O V I N G
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063
R. ŠERĖNAS perk rausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

Jėzaus Seselių Rėmėjų D-ją, mus seselės tikisi, kad neužil-1 paBkyr4 prel. P JQrą, d.j03 pir 
gai galės pradėti statyti kop- j mininku ir paragino visus M. 
lyčig prie motiniško namo, vo diecczljos lietuvius kunigus. 
Brocktone.

Visiems susirinkusiems kuni 
gams motina Cicilija išreiškė 
padėką, ir pastebėjo: “Šią va-

kad jie padėtų atsikeliančioms 
seselėms kuo kas gali. Pats at 
kivyskupas sutiko būti Rėmė
jų D-jos garbės pirmininku ir

su laimėjimais vertingų dovanų.
Veiks įvairus bufetas su užkan
džiais. Šokiams gros geras or
kestras. eLaukiama daug svečių iš kai- 

i myninių kolonijų, kaip Hamil- 
i tono, Toronto, Buffalo, Roches- 
terio ir kitur.

Esant nepalankiam orui, ge- — ■ ■
gužinė nukeliama į sekantį sek- •
madienį, rugpjūčio 21 d.Niagaros pusrasal’o jaunimas

J. G. TELE VISION OO.
2512 W. 47th SU FR 6 1998

I TV. RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Surašinėjimo metu Panlavtnuvi-tatriyiniu,. Sek. uždaryta

Tūlas surašydamas šeimos 
narius klausia šeimos galvą:

— Ar moki tamsta rašyti?

G UAIHVSKAS

BRUNO’S kepykla
3339-41 S. Lttuanica Avenue
Pristatome Į visas krautuves Ir 
restoranus, taip pat Ifialunfila- 
mc į visus artimuosius miestus 

Tel. CLiffside 4-6376

sąrą sueis 15 metų, kai kong- iki šiam laikui tebeina tas pa- 
regacijos motiniškas namas' reigas ir globoja Rėmėjų D-ją.
persikėlė j Brocktoną. Jūsų pa 
stangomis ir padrasinimais tu
rime šį gražų motinišką namą. 
Per šiuos visus metus jūsų 
nuolatinė pagalba ir parama 
padėjo ir padeda mums veikti 
sėkmingai Dievo bei artimo ge-

Tokiu būdu kardinolas norėjo 
užtikrinti nuolatinę paramą 
Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
lėms.”

— Moku.
— O skaityti?
— Spausdintą raštą lengvai

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių motiniškas namas Brocktone, Mass. 1 Pakaitau, bet kai parašo mokytas žmogus, tai brolau, ne- 
įskaitau.

rovei”.
Nukryžiuotojo Jėzaus sese

lių kongregacija yra vienintelė 
iš lietuvaičių vienuolynų, kuri 
neturi tinkamos koplyčios. Se
selių viršininkė pabrėžė: “šis 
kambarėlis, kuriame kongre-

Po to sekė kunigų diskusi
jos apie Rėmėjų D-jos veiklą stovybės vardu. Sekančią die- 
ir kaip sutelkti paramą koply- ną, 9 vai. ryte, Apreiškimo baž 
,čios fondui. nyčioje buvo atlaikytos iškil-

Buvo padaryti sekantys nu
tarimai :

dieninės Mokyklos vedėja, ir rinkimas nutarė prašyti ligšioli- 
V. Leskaitienė, L. Moterų At-1 nį klubo programos vedėją p. Vyresnė3ės klasės mokinys

Perskaitę “Draugą", duoki- 

te jį kitiems pasiskaityti.

CRANE
SAVINOS AND 

LOAN ASSOCIAT1ON

r’iiKite Aosauqos Bonu*

1. Organizuoti ir stiprinti Rė 
mėjų skyrius kur tik galima.

2: Prel. Vasys maloniai pa-

mingos gedulingos mišios ir po 
to išlydėta į Š.v. Karolio kapi
nes, Long Island, N. Y.

“Veltui mūsų vyresniųjų pa
stangos į laimingesnį rytojų,

Juozą Stempužį šią programą toliau išlaikyti privačia jo ini- Paklausta-s mokytojo dėl sie- ciatyva. I kiamo tikslo atsakė į klausimą
Juozas Stempužis sutiko lie- taip:

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OP FREE PARKINGtuvišką radijo programą perim

ti. Dėkodamas už šio gyvojo lie
tuviško reikalo supratimą, susi
rinkimas visų dalyvių balsais 
nutarė p. Stempužio lietuvišką

- - i kvietė Seselių Rėmėiu seimą n^8uoebgsime pamokyti radijo programą perduoti sugacija susirenka kartu atkal- | Aušros Vartų naraniioi i pneaugll°’ nemokesime bū- linkėjimu gyvu lietuvišku žo-bėti maldas, visiškai per ma- ® a ų P rap’J°J ti jauniesiems pavyzdžiu šie- džiu, daina ir muzika, kaip ir
žas, jeigu net dalis seselių su- ’ erV • m- apa 10 ’ kiant tikrojo gėrio”, taip yra ligi šiol, sėkmingai žadinti tau-grįžta į motinišką namą. Kiek- t 3 Perkelti metinę Vaikų die- 
viena seselė turi pirmiausia Marijos šventę motiniš-
stengtis ugdyti savo dvasišką kame name, Brocktone, nuo 
gyvenimą — o mūsų kasdieni- pirm° gegužės sekmadienio į 
nis gyvenimas turi suktis apie paskutinį gegužės sekmadienį. 
Kristų, Kurį turime tabernaku- į 4. Šaukti Seselių Rėmėjų sei 
lyje. Todėl, begalo svarbu, kad kasmet pirmą gegužės sek-
seselės tūrėtų tinkamą koply
čią, kurioje jos galėtų semti 
dvasiškos jėgos ir aukotis Tam 
Kristui, Kuriam jos paaukojo 
visą savo gyvenimą”.

Kviesdama visus prisidėti

madienį, pradedant kitais me
tais.

Brooklyn. N. Y.
ANGELĘ ZVBKIENĘ IšLY- 

prie kaplyčios statybos fondo, DfcIUS Į AMŽINĄJĮ POILSĮ
motina Cicilija baigė savo žo- Liepos m. 22 d., savo bute,dį sakydama, "Mūsų dabarti- Brooklyne, mlr4 Angcl4 Zub. 
nis reikalas didelis, svarbus! 1 - -

— Mano gyvenimo tikslas 
yra tapti žymiu gydytoju. Aš 
noriu būti kaulų specialistu.

— Taip? Tada tam tu turi 
gauti kitą galvą, — tarė jam 
mokytojas.

4y4y«

nekartą pasisakiusi a. a. Zub- tinę Clevelando ir jo apylinkių 
kienė. Į lietuvių dvasią ir juos informuo

Visą savo gyvenimą ji yra ; ti aktualiausiais lietuviško gy- 
skyrusi lietuviškai mokyklai, venimo reikalais.
Dėstė lietuvių kalbą ir literatu- Kviečiame visus Clevelando 
rą Šiaulių gimnazijoje Vokie- Iietuvius bei N organizacijas ir 
tijoje _ tremties mokykloje ir tolia“ radU° ProSra-
čia Amerikoje, Brooklyno Mai-1 mOraHai lr raaterialiai rem- 
ronio šeštadieninėje mokykloj.
Visa savo širdimi dirbo lietu
viškam auklėjimui. Ji pažinojo

ti.
Edvardas Kalnėnas, 

Susirinkimo pirm.
visus lietuviukus, domėjosi jų
siekimais, džiaugėsi jaunimo K A N A D O J laimėjimais, ir dažnam buvo
aukštų siekių įkvėpėja. Net sa- Welland, Ont., Canada

Susigraužimas yra dorybės 
pirmtakas, kaip aušra yra die
nos pirmtaku.

— J. B. Lacordaire

NE6A INVESTAVIMO SĄSKAITOS

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

Dividendai mokami sausio ir liepos m. 1 d.
.. t ▼. r. Iki » P-P-A.1 1 UAL,, ar .......  • 7. r. 9*1 6 JL*.

6E0TAD............9 v. r. Iki 12 vai. d. Trečlad. uždaryta.
.... PIRMAD. ir KETV.
VALANDOS: antra©, ir penktai*

Jus esate kviečiami į...vo testamente nepamiršo lietu
viškos mokyklos; savo menką 
turtelį užrašė Maironio šešta-

Linksma lietuviška gegužinė
Sekmadienį rugpiūčio 14 d.,

plyčią, įteiksite seselėms gėrės- ---- • ~ I " ^7* «*«$ ra- gražiame Bieliūnų ūkyje, pen-
. iv antru Hvaainiamp namū Knkštanaue, gimusi mybeje, Angele Zubkiene, ne- kios mylios nuo Wellando j Nia-

1168 m 1 r • Radviliškyje. Jos laidojimu rū- sulaukusi grįžimo į tėvynę. garos pusę, rengiama šauni ge-

kienė, tragiškai žuvusio Lietu-Padedknt mums pastatyti ko- . . „ , , . ,. oesca-...... Je ln2' Zub!taus zraona- Is dieninei mokyklai. Ilsėkis ra-

gyvenime. Mes. seselės, jaus- pjnosi ir iš Washing
damos jūsų pritarimą, vilti- ,ono atvykęa g Zub
mi kreipiamės prie jūsų prašy
damos jūsų pagalbos šiame
svarbiame projekte.”- <•»“«. - ,Kun. Albertas Kontautas pa 
aiškino susirinkusiems anie Se 
sėlių Rėmėjų Draugijos stovį 
ir reikalą sutelkti paramą se
selėms. Jisai pabrėžė, kad mo
tiniškas namas tyliai, nuošaliai 
veikia ir žmonės dažnai nepa
stebi tos veiklos, tačiau sese
lių motiniško namo reikalai ir 
išlaidos yra didelės.

Motiniškas namas, Brockto-
A. Zubkiene

Cleveland, Ohio

Irena Banaitienė gužinė Tai Niagaros pusiasalio 
jaunimo šventė atvirame ore. 
Prasidės su pamaldomis 12 vai. 
dienos. Po pamaldų užkandžiai,

Pranešimas Clevelando 
lietuviams

RADIO PROGRAMA

71 -ma ir Hamlin gat.

kus, dr. Zubkaus sūnus. Pa- 
ne, užlaiko noviciatą, rūpinasi šarvota buvo Aramiskio koply- 
pamokomis išauklėti seseles čioje, kur jos artimieji ir pa
mokyto jas, ir globoti senelių žįstami rinkosi paskutiniam at 
prieglaudą, kuri aprūpina pase- sisveikinimui. Prie gėlėmis ir 
nusius lietuvius iš įvairių para- vanikais papuošto karsto kun. 
pijų. Taipogi motiniškas na- J. Pakalniškis sukalbėjo ražan- 
mas turi prižiūrėti visas mo- čių. Jautrias kalbas pasakė Kul 
kyklas jo globoje daro meti- bokienė, Moterų Vienybės p-kė, j prasmingumą Clevelando lietu- 
nes vizitacijas, leidžia biulete- E. Ruzgienė, Maironio Sesta-, vių tautiniam gyvenimui, susi
mus, rūpinasi mokytojų susirin — 1 1 1 ■ ■ " ----
kimais, dalyvaujan įvairių die-
cezijų susirinkimuose, užlaiko 
mokyklų duomenis, dirba Lie- [ 
tuvių Seselių Institute, lanko 
seimus, apmoka seselių kelio
nių išdaidas iir seselių kolegi
jos ir universiteto mokesčius.
Motiniškas namas irgi rengia 
rekolekcijas mergaitėms ir mo 
terims, rengia Marijos raikelių 
šventę ir visą eilę kitų darbų.
^irš to, yra didelių išlaidų są- 
rišyje su Namo medžiaginiu i 
palaikymu — apšildymu, tai- Į 
symais, priežiūra. Tos išlaidos, i 
didele dalimi, apmokamos iš ge , 
radarių aukų.

Be eilinių išlaidų dabar bus
Ir didelių išlaidų sąryšyje su BUMr 9?
koplyčios statyba. Seselės tu- .

41 a t,- •• rx Šen. Kennedy su šen. Johnson sutarė, kad respublikonų preziden-res daug remtis ant Rėmėjų D- tinj„ kftndidataa Nixon tur, rūpintis pirma įstatymų leidimu, o 
jos. Kun. Kontautas padarė tik paskui rinkimine propaganda. (UPI)

Clevelando Lietuvių Radijo 
Klubo Tėvynės Garsų narių su-t. Seniausia Lietuvių Radio Pro- sirinkimas, įvykęs 1960 liepos 3rama Naujoj Anglijoj, iš stoties
31 Čiurlionio ansamblio namuo- WL™’. 1360 Jei9ki* 8ek,’_ , . , , . .1 madiemais nuo 1:30 iki 2:00 vai.e onstatavęs sunkią finansinę pietų. Perduodama: Vėliausių klubo padėtį, nebeleidžiančią to- pasaulinių žinių santrauka ir kūliau vykdyti lietuviškos radijo mentarai, muzika, dainos ir Mag- programos, ir lietuvių visuome- ^utes pasaka. Programą veda
nša 1,1..u j u i Steponas J. Minkus. Biznio reika-nes nes domejimą klubo darbu lai9 kreiptis . Ba|tic Florists _ 
bei ateitimi, priėjo išados, kad Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. tolimesnis klubo laikymasis vi- Broadway, So. Bostone. Telefonas 
suomeniniu pagrindu yra neįma- AN 3-0489. ten gaunamas ir nomas. j Draugas.

Todėl pasirėmęs klubo statu- "goc
tu, susirinkimas nutarė Lietu-
vių Radijo Klubo veiklą sustab- VĖSINTUVAI, TELEVIZIJOS dyti.

Bet atsižvelgdamas į lietuviš
kos radijo programos išlaikymo

SąžinlnK&i ir netrapiai taisau 
UŽ patarnavimu vietoje $3.00, už 
dirbtuves darbą — $10.00 Ir dalys. 

Pigios paveiksimos lempos.
J. miglinas 

2M» W. «»th St. II a. PR 0-1003□

NOW!
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Tel. Rlifcoe 1-1M7
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Penktai, liep. 22 iki antrad., rugp. 7
Pelnas — Universo Karalienės Parapijos naudai.

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

KARUSELES — PONY-JOJIMAS — ŠOKIAI — SCENOS ĮŽYMYBES

KIEKVIENĄ VAKARĄ

ĮSPŪDINGOS RAKETOS - 
FIR E.WO R K S

LĖLIŲ VEŽIMĖLIŲ 
PARADAS

ED PRICE SU SAVO 
ORKESTRU

AUG -RUGP. 3, 4 ir 7

INTERNATIONAL WINDY
CITY POLKA DANCERS- 

ŠOKĖJAI

ROYAL EIRES ORKESTRAS

CALICO KIDS IR 
CALICO TEENS

PROGA LAIMĖTI VIENĄ Iš 10 AUTOMOBILIŲ ! !



£. DTENRAmS DRAUGAS, CKTCAGO, ILLINOIS Penktadienis, 1960 m. rugp. 5

SPORTAS
(Atkelta iš 2 p si.)

iš mūsų puolėjų pasekmę su
švelnino ligi 3:2, prasidėjo ragi
nimai: — Eina, eina, eina! Ir 
tikrai pradėjo mūsiškiai eiti ir 
eiti kiaurai su vartininku ir be 
jo. Kai teisėjas skelbė rungty
nių pabaigą, rezultatas buvo 
6:3 Lituanica naudai. Įvarčius 
mušė: A. Stulga, H. Jenigas, 
M. Mikalauskas, A. Darnusis ir 
J. Kiemaitis. Tai buvo tikrai 
efektinga pabaiga. J. J.

PRIERAŠAS PRIE DAUKŠOS 
STRAIPSNIO

Draugo rugp. 2 d. numeryje 
tilpo Algirdo Daukšos “Atsaky
mas E. Šulaičiui arba terminai 
vietiniai ir sovietiniai”. ,

Gerai, kad to str. autorius 
prisipažino, jog rašant buvo 
karšta, rašyti nelabai norėjosi 
ir buvo galimybė “pro šalį nura
šyti”. Taigi, turint tokį pasiaiš
kinimą prieš akis, nesinori A. 
Daukšos žodžių imti už gryną 
pinigą, bet vistiek reikia bent 
trumpai reaguoti.

Aš buvau it lieku tos nuomo
nėj kad sportinių terminų sri
tyje mums būtina kuo nors va
dovautis. Išeivijoje neesant to
kių terminų leidinio, buvau nu
rodęs okup. Lietuvoje išėjusį, 
kuris, keistu sutapimu, buvo 
priešingas A. Daukšos sugebėji
mų išdavoms.

Tą žodyną aš vistiek esu lin
kęs laikyti autoritetingu leidi
niu, nežiūrint, kad jis išėjo pa- 
verg. Lietuvoje ir jo nemėgsta 
A. Daukša (čia jo asmeniškas 
reikalas). Prie žodyno parengi
mo dirbo apie 20 atskirų spor
to šakų specialistų, o kalbą per
žiūrėjo “Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto Terminologi
jos komisija”. Tos komisijos na
riai knygoje nėra išvardinti, ta
čiau :š kitų šaltinių žinant jos 
sudėtį, galima tvirtinti, jog ji 
yra pakankamai stipri. Jeigu 
jo3 narių vardai A. Daukšai nė
ra žinomi, tai dar nereiškia, kad 
jie negalėtų būti “žinovais”, ka
dangi pasauly bemaž nieko nėra 
pastovaus. Kas prieš 10—15 me 
tų buvo “nežinomas”, šiandien 
gal pasidarė “žinomu”, arba at
virkščiai.

O kad tas žodynas nėra tobu
lybė (kas gi pasaulyje tobu
las?) ir tuom prisipažino jo re
dakcija, dar nereiškia, kad juo 
būtų negalima ar nereikėtų nau
dotis.

Su A. Daukšos nuomone apie 
blogą Sporto laikraščio kalbą 
reikia pilnai sutikti. Atrodo, 
kad ir ten rašto žmonės mažai 
naudojasi žodynais, panašiai, 
kaip pas mus Lietuvių kalbos 
vadovu.

Tarp visos eilės nelogiškų A. 
Daukšos išsireiškimų, ypatingai

prasikiša ta jo str. vieta, ku
rioje sakoma, kad jis dabarti-' 
nės Lietuvos sporto spaudą “iš- 
tvojo” per langą, pamačius dau
giausiai taškų surinkusį žmogų 
vadinant “rezultatyviausiu”. Jei | 
gu taip, tai jis, turbūt, yra lin
kęs ištvoti ir daugelį užjūryje 
leidžiamų laikraščių, kuriuose 
taip gausu (žinoma, ne iš blo
gos valios) kalbos darkymo bei 
yra įtartinos vertės naujadarų. 
Man, o taip pat manau ir dauge
liui prieškomunistiniai nusista
čiusių lietuvių, payergt. Lietu
vos periodinė sportinė spauda 
atrodo mestina ne pro langą, ne 
dėl - “rezultatyviausio” termino 
vartojimo, bet todėl, kad joje 
vis daugiau prasiskverbia bol
ševikinės propagandos.

E. Sukutis
ŽAIBAS PADEGfc NAM£
Žaibas Chicago ję padegė 2% 

aukštų namą, 936 Montana st 
Iš viršutinio aukšto gaisras ne 
persimetė; jį užgesino ugniage
siai. Nuostolių apie $15,000. i

— Kai žmogus ateina į baž
nyčią ir joje ieško išganymo 
ir dvasinio maisto, jis nustoja 
buvęs aristokratas, buržujus 
ar proletaras, nes prieš Dievą 
negalima pasirodyti luominiu 
ar klasiniu pavidalu. Visi laiki
niai ir tušti rūbai nukrinta.

N. Berdiajev

Scrap-Basket Butterfly

Iš Įvairių medžiagų gabalėlių Ifi- 
klrpalte gražių peteliškių, Ir puga- 
minrtlte neparastų antklodę.

No. 141 yra popierinė Iškarpa ir 
Instrukcijos (anglų kalba kaip 
siūti).

Su užsakymu siųskite 25c Šiuo 
adresu —

DHAI GAH PATTKRN DEPT. 
4545 Weat ASrd Street 

< Micago 2*. Illinois

Greitesniam pristatymui prldfiklte 
•1nr i <)e persiuntimui — flrst cinas

1909 INSUREOi 1960

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — £7$,000,000.00 

Atsargos Fondos #6,500,000.00

JtiMin Mackiewich, Chairman of the Board 
Justin Mackicvvich Jr., President

FREE PARKING

STANDARI) FEDEKAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAtlON 

OF CHICAGO > 
j 4192 ARCHER AVI., ChlCAGO 32 

PHONl: Vlrgima 7-1 14 1

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

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS KKAL KSTATE «• uę-MfinFI INO
KKAL ESTATE REAL ESTATE

MARUI LTTE IIt ltlUGHTON PK. 
Mfir. 3x8 kutui).., fiild. gar. S2ft,WOO. , 
M*r. 2\5 kaluli. dilti. gar. M20.5IHI. 
Mfir. 2x4 Ir 2 kamb. gitr. X21,500. 
Meti. 2 apt.. puikius .... $Itt.HIMI. f
Misi. tl kb. Ir kr., tušč. lot. SU.HOO. 
Mfir; 12 ii|it. *13.000 imt. |miJ. įnešti 
*15,000. Sav. iliuis iMtskolg iš 5 54

Prieš pirkdami naniua būtinai pa
tikrinkite mna.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA S-SS84

MISCELLANEOUS

HEATING SERVICES
Nemokamai apakaičiavima-

Geriausių žinomų firmų I.ENNOX. 
TIMKKM. WKIL-McLain, REPUB 
LIC, KEWANEE pečiai, oro vėaln 1 
t u vai (air condltlonlng) visokių d y 
ližių. Instoliuojame karšto vandene 
garo ir Šilto oro sistemas Taip ps 
pakeičiame visas į gazą arba alyvų 
išbarti niuoae Jūsų namuose ir 1 sta
tomus naujus

Visų rūšių skardos darbai. 
DARBAS GARANTUOTAS

šaukite 24 vai.
Tel. CLearwater 7-6675

BRIGHTON l'Alik: Mūr. 2 po 4
kb.. guzu šildomas. *18,500.

Mūr. naujus 5 5^ kb., mažus įmok. 
$19,500.

Meti. 3 butai 6—5 ir 4 kb., ap
sauga nuo potvynio.

Mfir. 3 bt. po 4 kb., geras na
mas. $20,500.

Mūr. 2 bt. po 6 kb. (3 mieg.).
$20,500.

Valgykla su didute klijentflra.— 
$5,000. —

Gage Parke: mūr. 2 po 5 kb. ir 1 
šlld. kb. porčiuje, & $126, paj. į
mėn. ir savin, butas.

Mfir.- 4 kb. centr. gazu fiild., 80 
p. lotas. $11,000.

Mfir. bung. 3 mt., 6 kb. ir 2 kb. 
rūsyje, gražiai įrengtas. $21,500.

Mūr. 1 14 a. 2 gražūs būtai: 6 ir 
3 kb. centr. šildymas, 20 p. skl.

Marųuette Parke: Mūr. 3 bt.: 6 
— 4 ir 2 kb., centr. šildymas,
gražūs butai.

Mūr. 12 butų, savininkas duos 
paskolų.

ltoaelundc: Mūr. S bt.: 7—4 ir 
2 kb. centr. šlld., mūr. garažas, 
33 p. ski.

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390 •

KAZYS ČESNAUSKAS
6801 So. Talman Avė. 

CHICAGO 29, ILL.
• HE 6 2812 ir GI 8-4938
• Generalinis kontratorlua 
naujų namų statybai, Įvai
riems remontams Ir namų per
tvarkymams • Turime didelį 
patyrimų namų statyboje. 
Patys atliekame cemento Ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

PIGIAI IR GERAI
DAŽOME
Iš LAUKO IR VIDAUS 
Tel. LAfayette 3-4264

IŠNUOMOJAMA COR RENI

Mūrinis. 3 mieg. Brighton p., nau
jas. $20,000.

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

.Mūrinis (I kamb. Gage p. $17,500.
Mūrinis 7 kamb. M> p. $18,800
Mūrinis 3x5 Brighton p. $29,500.
Mūrinis 0 metų Gago p. $17,500.
Medinis 5 kamb. M p. $12,800.
Medinis (i kamb. M. p. $13.500.
Medbiis 2x4 k. M. p. $20,000.
Mūrinis 2x4. Gage p. $23,900. ..
Mūrinis 2x5,' Gage p. $29,500.
Mūrinis bevelk naujas, 2x6, atski

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

tai, G. Parke, $26.000.
Mūrinis (i kamb., arti mūsų įstai

gos. 30 p. lotas, $17,900.
Medinis 5 kamb. ir ekstra -25 p. i 

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

plūs sav. butas, $22.000
Mūrinis 12 apurtmentų latiai gra

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

MARQUETTELAND
2517 W. 69 St. PR 6-0956

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS & ASSOCIATES 

2405 W. 5lst Street 
WAIbrook 5-5080 
Vak PR S-RB7S

Trečiadieniais uždaryta

REAL ESTATE

l1/] aukšto įiajamy mūr. — 5 
ir 3 kamb. Alyva karštu vand. 
šildymas. Garažas. $136 mėn. pa
jamų ir sav. butas. Arti 55-os ir 
Sawyer. Tik $25,250.

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

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

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

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

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

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

2 namai — 6 kamb. mūrinia 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

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

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

Ofiso ir namų telefonas:
PRospect 8-2013 

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

H VIKOŪ“ Heating Co.

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI

TURIME LAUKIANČIŲJŲ BĄRAJSA

BELL-VARPAS Mesi Estete 
6455 S. Kedzie — PRospect 8-2233

Išnuom. 6 didelių kamb. butas
Brighton Parke, 1-me aukšte. Tel. I
VI 7-1047, iš ryto iki 12 vai., po
pietų nuo 5 vai.““ ■

Išnuom. 4 kamb. apstatytas bu
tas, šeimai arba viengungiams.
________ LAfayette 3-6592

Išnuom. didelis kamb., Sheridan 
Rd. ir 6800 North. Tik 1 blok. 
nuo ežero ir 20 min. “Elevat.” 
traukin. nuo “down-town“.

Tel. RO 1-4763————-------------- -- -- - |
Išnuomojamas kambarys, su 

vonia; atskiras įėjimas. Virtuvė 
rūsy. H K 4-6422.

MARUUETTE PARKO CF.NTRE
Skubiam pardavimui gražus mūr.

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

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

7 kamb. apynaujis mūr., 2 auto 
garažas. 40 pMų sklypas. $22,600.

Visai naujas mūr., arti lietuviškos 
mokyklos. 3 miegam. Iškelti vamz
džiai. Šildymas gazu.

(i kambarių namas Ir geras gara
žas. Arti mokyklos. $14,540.

Arti lietuviškos mokyklon. Gražus 
0 kamb. mūrinis. Naujas gazu fiildy- | 
mas. Garažas. $22,200.

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

Naujas, 2 po 554 mūr. po 154 vo
nios kiekviename imte Atskiri šil
dymai gazu. Kimias oaslūlymas.

Gražus 154 aukšto mūras. 6 Ir 
4 54 kamb. butai. 40 pCdų sklypaą, 
šalia mūro garažas. $29,360.

Senutė parduoda gerų ir pelnin- j 
gų namų. 14 kamb., 3 vonios. Centr 
gazu fiild., 2 garažai, platus sklypas, 
geležlnč tvora, visi valdui — už 
$26,000.

KITUR: 5 butai ir krautuve. 
Pelningas mūr. namas. *16,900.

Brighton Parke. Modern. (rengtas > 
3-Jų butų mūr. 2 auto. mūr. gura- , 
žas. $28,000

Pelningas restoranas. Dideles įa- j
talpos. Gerai Įrengta vieta, 5 metų ! 
"lease". Arti Callfornla ir Archetį 
Tik $2,300.

Taverna Ir pulkus didelis butas. 
Gražus mūro namas. ' Geri jrengl- 
mai. šalia aptvertas platus sklypas. 
Tik $23.000.

Beverly Hllls. Puikus 6 kamb. mū
rinis. Platus sklypas. Gazu šildymas. 
Maži taksai. $25.000.

3-Jų butų mūrinis. Moderniai ; 
jrengtas namas. 2 po- B kamb. ir 6 
kamb. butas. Atskiri gazu šildymai. 1 
Galite siūlyti $19,800.

Žaliajam priemiesty. 6 m. namas.
3 erdvūs mieg. Didžiulis nailonas. 
Modern. virtuve. Sausas hclsmentas. 
Platus lotas. Prašo $15,600.

K. VALGIS REAL ESTATE
2655 VVest 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

Flattery For Women

J,
NOTOtUIDE j/ Į,

Popietinė Rilkneip.
No. IU5« RII PHDTD-OilDE ln»-

triikc.ljoni (miglų kalini), popierinę 
ISkarpų galite gauti Alų dydžių — 
Hin-g: 34. 36, 40. 42, 44, 46. 4X.
Per krūtinę 86 iki 50. Bize 36, per 
krūtinę 3*. reikia 51/, jardo 35-co. 
II0 medžiagos: 54 Jardo klilrtlngoa 
spalvos medžIagoH,

Hiųsklte 3fic kartu hu užsakymu. 
Pažymėkite kokio dydžio.

DRAUGAS PATTFRN DEPT. 
4A4S Wra* 4An$ du-en 

<*lcs*n M. nitnoto
Greitesniam pristatymui pridekite

dar po lOo ui kiekviena Ukacpą per
siuntimai — flrst otass.

1356
34-48

MARQUETTE PARKE 6 metų 
2 x 4 54 mūras. 2 auto mūr. garažas. 
Kaina $41,000.00,
MARQIETTE PARKE 2x5 54 mū
ras. autom, alyvos šiluma. Plytelių 
sienos virtuvėje ir tualete. Garažas. 
Kaina $29,300.00.
Marųuetu- Parke 10 metų mūras, 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių Jrengimų. Kaina 
$41,500.00.

Dt-1 ligos turi skubiai parduoti 2 
metų 554 kamb. mūrinj bung., pir
mas geras pasiūlymas užtikrins fij 
pirkinį. Daug priedų.

54417 S. Ki'nneth 154 aukšto nau
jas mūras. Visi moderniškiausi Įren
gimui. Vienus butas 4 54 kam. neša 
$125.00 nuomos. Antras butas — 
554 kamb. 3 mieg. rniūkiam rimto 
pasiūlymo.

į vakarus nuo Marųuette Paa-ko 
I 54 aukšto 7 metų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik $28,000.00.

I vakaras nuo Marųuette Parko 
nepaprastai gražus ir geras biznis. 
Metinė apyvarta virš $80.000.00 
gryno pelno virš $30.000.00. Reikia 
suaugusius Šeimos šj blznj gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Brighton Parke. Pulki taverna su 
sale. 7 kamb. butas Ir Salia 50 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rifntam pirkėjui labai prieinamom 
sąlygom.

MARGVETTE PARKE 6 butų 
mūras. Namas neša geras pajamas. 
Laukiam pasiūlymo.

M.AIUJi ITTE PARKE 8 butų 
liuksus mūras. Laukiam pasiūlymo.

Gage parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — IN8BRANGE —' 

NOTARY PUBLIC 
2501 Wem «»th SU Gilezgo, III. 

Visi telefonai HEmlock 6-3500

i'nikus mūrinis ant plataus akly- 
po 2 po B kamb., 3 -maž. garažas
Tik $26.600.

Hrlgliton Parke: .Mūr. 3 po 5 
kamb. Centr. šild,, 2 niafi. gar. Arti 
susisiek, ir mokyk. $26,000.

Mistinis, 8 butai. 6—6—5 kamb 
Geros pajamos. $16,006.

Marauette l’arke: Mūr. i) kamb. 
(3 inleg.) bungalow. Platus sklypas, 
erdvus kamb. $18,500.

Netoli Chicague 2454 akro žemes 
su trobesiais. $7,B00.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE —, IN8URANCK

4259 So. Maplewood Avo.
CL 4-7480; Rm. TA 7-2046

SHUKIS REALTY
6433 S. Pulaski St.

Tel. LUdlow 5-5900
Parduoti, pirkti kr ižmalnytl na

mus galite Čikagoje ar jos prlemles 
čluose.

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

Kreipkitės į mūsų raštinę, kur 
gausite geriausia patarnavime

IiABAI ŠVIESUS
2 butai po 4 kamb. Brighton Pk. 

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

VAISIŲ FARMA
74 akrai, Mlchlgan, tik 54 mylios 

nuo ežero. 8 kamb. gyv. namas Ir 4 
kamb. išnuomavimui. Vištide. Visi 
moderniški vaisių farmai reikalingi 
įrengimai. Metinių pajamų apie 
$12,000, įmokėti $8,000.

GALIMA MAINYTI
Visai naujas mfir. Marąuctte Pk., 

prie pat parko ir mokyklos. 2x5 54-
154 AUKŠTO MCR. — 123,500
Netoli Marauette Pk. kolonijos: 

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

GRAŽIAI UŽLAIKOMAS
6 didelių kamb. mūr. bungalow 

geriausiam stovyj ir puikioj vietoj. 
Autom, šildymas gazu. Io.bal šva
rus rūsys, pastoge. 2 auto garažas. 
34 pėdų sklypas. $20,000.

200 AKRŲ CKJg WISUON8INE
285 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 mln. pajamų. Galima 

mainytk

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 Ist Street
TeL WAIbrook 8-6015

įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas Ir 
alyvos “conversion burners”, 
vandens “boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ., Chi
cago, Iii. Vi 7-3447 — D. Zu- 
iutuskas. Cicero tel. OL 2-2017 
— V. fttuopys.

yiimiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiĮ:

§L. STAŠAITIS & Co 1
| GENERAL CONTRAl’TORS =

Į ■ Statome gyv. namus Ir įvairius =

3
“pastatus. Tam reikalui turime = 
_»ulkių sklypų. E
2 Atliekame namų =
Z bei atnaujinimus
“ Administruojame namus ir nuo- ~
3navybes. Kreiptis 5-8 vai. vakaro. =

5 2456 WE8T 69th STREET =
= Tsl.: ĮSTAIGOS UA 5--7SO E

NAMŲ IN S-hzOM E
shiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir;

PASKUTINE PROGA!
Netoli Mnrųuetto Parko parduo

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

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

MODEL HOME 
77th & WHIPPLE ST.

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

F. PETRAUSKAS CO., Builders 
PRospect 8-8792

ŠILDYMAS
A. StenčiatiHkaa instuliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tol. GRovehill 6-7875

GERAS IMVESTMENTAS
Parduodamas didelis mūrinis 

namas ant 3 lotų (75x125). Tile 
sienos ir lubos (porcelano plytų). 
Tai buvusia Juciaus valgyklos na
mas, dabar yra didelė rakandų 
krautuvė, kuri turi kitą biznio 
vietą. Agentai gaus pilną komisą. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės į Budrikė krautuvę, 3241 So. 
Halsted SL Telef. VIctory 2 9542

JUOZAS ŽEMAITIS
HEATING CONTRACTOR
Įstatomo šiltu oru pučiamus 
pečiiiB, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus. Ir skardos darbai 
(sheet metai work)

CICERO HEATING ANTb 
SHEET MĖTAU

’ 2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, III.

LA 3-6622. Rra. OL 6-0412

D fi M E 8 I O I

# kamb. namas, arti 68rd Ir Pu- 
laskj. Rezidencija arba Išnuom., 
ekstra sklypas. Gazu npfilld. Nuo sie
nos Iki s kilimai. 2 pilnos plytelių 
vonios, plyt. virtuve, spinteles. Arti 
2 mokyk, Sav.

BEUance 5-1995

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

SOUTH SUBURBAN
KP.Al,TV & IH IUKI.KS. INC. 

GENERAL CONTKAUTORN, 

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

CHICAGO 20. ILL,

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

(Gutters & DotvnMpouts)
DEDAME VARIO — 'COPPHR- 

ALLOT” METALO RINA8 ir VAND. 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS už 
tokią pat kainą, kaip Ir "galvanl- 
'.ed”. Jų niekad nereikia dažyti Ir 
Jie ištveria neribotą talką.

VISOKIUS STOGUS taisome lr 
atremontuojame Garantuojami S 
metama.

Dt MTRAl KILS IR "SMOKI 
'ITACKS” Išvalome, atremontuoja- 
me ir atliekame ‘‘tuokpointin**'.

NAMŲ KINAS IŠVALOME Ir pa 
talHome, Išnmaliname Iš vidaus Ir 
nudažome. Bua kaip naujoa.

Mūru firma' yra didžiausia žloj 
«rlty, atliekame darbą kuo (erlau- 
dal už žemiausias kainas visame 
įmest". Visas mfisųadarbas garan
tuojamas Esą ra p pilnai apsldraudę. 
Kreiptis galima dieną ar naktį Ir 
"kmadienials. Telefonai —

I.Awn<l*]e I-SO47 arba 
KOoksreU S-B77S

Holai Jums patarnausima

PELNINGAI INVESTUOSITE 
PINIGUS

nusipirkdami netoli Chlcagos gra
žiuos Lcmonto apyllnkžae, ąžuolais 
apaugusj sklypą ar didesni žemfls 
plotą. Kai kurie iš Jų yra au. tvenki
niais. Teirautis —

CI<earwa»er 7-73SS

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegano”. ne- 

sens tarnų ir kitokių kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street
Chicago, Illinois

Tel. — ST 3*2150

Perskaitę “Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti

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

V. ŠIMKUS
2616 W. 71 sf Street. Tel, PR 8-4268 Ir TE B-S53I

PARDUODAMAS SKLYPAS 
2848 W. 68rd St 

PRospect 8-7468

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

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 12 iki 6 vai. 3-jų mieg. kamb. 
“ranch” namas, alyva apžild., 6 
m. senumo. Ąžuolinės grindys. 
Naujai dekoruotas. Alumin. žiem. 
langai ir sieteliai. 20 x 22 p. ga
ražas. Skalbiamoji ir džiov. maž. 
Sklypas 100 x 674, idealus mažam 
ūkiui. Savininkas iškeliamas, turi 
parduoti už $16,500. Skambinti 
KEUogg 2-3596 arba POrtaknouth 
7-6896.

16810 S. Havre Avė.
Thiley Purk, I1L

9‘/j kamb. bungalou' su visais 
baldais. Už 3>/2 kamb. butą gau
nama $110 per mėn. 6 kamb. sa
vininkui. Alyva iildoma. Parduo
da dėl senatvės (81 m. amž ). 
Kaina $17.200. 5511 We»t 64th
Place. LUdlow 5-3275.

generalcont r a c t o R~1
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KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-i 4

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
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'iittinkilp “Dranga”

Pirkit Apsaugas Bonus!
Apsimoka skelbtis "DRAUGE“ 

bm Jis plačiausiai akaitoman lietu
vių dtenražtis. Gi skelbimų kaino* 
visiems prieinamo*.
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Labiausiai perkama 
knyga Maskvoj

MASKVA. — Neseniai Mask
voj pasirodžiusi Tejefono abo-i 

i nentų knyga buvo tuč tuojau iš
parduota (15,000 egz., kaina 13 
rlb.). Paskutinį kartą telefono 
knyga buvo pasirodžiusi prieš 
šešerius metus

Šiuo metu išleistoji knyga tu
ri 892 psl. • 636 puslapiuose tel- 
po 100.000 abonentų. Įdomu, 
kad Chruščevo telefono numerio 
knygoje nėra; taipgi nėra nei 
užsienio diploinatų nei žurna
listų.

— Koks malonus yra laimė
jimas, bet koks brangiai kai
nuojantis ! —Buff lers

ELENA JASAITIS
(AUGUSTAITYTE)

Dailininkui a. f a. J. VIENOŽINSKIUI 
mirus, gilią užuojautą liūdesio valandoje 
dukrai Nijolei Čepulkauskienei bei kitiems 
giminėms reiškia

Valeškos Bažnytinio 
Meno Studija

Netekus brangios mamytės 
A. -J- A.

VIKTORIJOS ČAPLIKIENĖS, 
dukras Gražiną ir Birutę su šeimomis nuo
širdžiai užjaučiame.

S. B. Ulozai,
0. V. Taseckai

John Bailey, Connecticut vals
tybės demokratų partijos vadas, 
proteguoja kaklaryšius, ant kurių 
įrašyta, kad prezidentu reikia 
rinkti Kennedy. (UPI)

Amerikoj keliauti geležinke
liais yra labai saugu. Apskai
čiuojama, kad sau’iau 13 kar
tų negu lėktuvu ir 45 kartus 
negu automobiliumi. 1959 m. 
žuvo tik vienas keleivis gele
žinkelių katastrofoje iš 350 mi- ■ 
lijonų pervežtų keleivių.

Gyveno 7252 S. Whipple 8t.
Mirė rugp. 4 d., li#G«», 7:30 vai. ryto. sulaukus 71) m. amž.
Gimė 1/n tuvoje. Kilo iš Vibkaviškio apskričio.
Amerikoje išgyveno lu m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Valerijus, marti 

Elena; ir Jynas. marti Birutė,, duktė Agnė. žentas Dr. Juozas 
Kižys, 3 anūkai: Algirdas, Jūratė ir Audronė, 2 seserys: Juozė 
Vaičiūnienė, jos sūnus Jonus, ir Brigita Natkevičienė, brolis 
Jomis Augustaitls su šeima. Vokietijoje, sesuo Elzbieta Kudir
kienė su šeima Lietuvoje, brolio sūnus Jurgis Augustaitls, se
si rs duktė Stasė Mitdellenė, kiti giminės, draugai ir pažįstam).

Kūnas pašarvotas Mažeikos ir Evans koplyčioje, tt>45 8.
Western Avė.

Iziiidotuvės įvyks šešt., rugp. 6 d., iš koplyčios 9:30 vai.
ryto bus atlydėta į švenč. P. Marijos Gimimo parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos puniuldos už velionės sielą. Po pamaldų 
Ims nulydėta į šv. Kazlmleno kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai.

Laidotuvių di rok toriai Mažeika ir Evans. Tel. RE 7-8600.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 
A. -Į- A.

Dipl. Miškininkas 
MEČYS JAMEIKIS
Jau suėjo penkeri metai kaip 

negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų 'arpo mylimą vyrą ir tėvelį. Už
geso jis 1955 m. rugpiūčio mėn.
10 dieną.

Už jo sielą mes užprašėme šv. Mišias, kurios' bus atna
šaujamos Roekford’e, Illinois, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
rugpiūčio mėn. 10 dieną, 8 vai. ryto, ir Čikagoje, Marąuette 
Parko lietuvių bažnyčioje, rugp. mėn. 6 d., 6 vai. ryto. ir rugp. 
men. 10 d., 8 vai. ryto, kurias atnašaus kan. V. Zakarauskas.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus bei pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose, kad gailestingasis Viešpats su
teiktų jam amžiną ramybę.

Nuliūdę; Žknona Kazė, sūnus Saulius, duktė Dalia ir 
sesuo Marija Šalučkienė su Sekma

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Ds.sirtnk’"”>«> Mieste

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

— Amerikoje 1869 m. buvo 
užpatentuotas elektrinis baisa-- 
vimų registratorius.

uiiiitiiiitiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitniiiimiiiiii 
GUŽAISKU BEVKKLY HILUS

G ft L I N Y C I A
Gerl&unlos gėlCs d€l vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų

2443 WEST 63rd STREET 
TeleL: PK 8-0838 ir PK 8-0834

L. B. Chicagos apygardos pirmininkui
JONUI JASAIČIUI

ir artimiesiems, jo rųotinai 
A. t A.

ELENAI JASAITIENEI 
staigiai mirus, gilią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi

L B. Chicagos apygardos 
valdybos nariai

Vicuerių Metų Mirties 
SLR ARTI S

A. A.
VINCENTAS MITKUS
Jau suėjo vlcnort metai, ka4 

ni gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrą 
Vincentą Mitkų.

Netekau savo mylimo vyro 
1969 m. rugplūčio 7 d. Nors 
laikas tęsiasi, bet aš Jo nl-kinl 
mgalėsiu užmiršti. Lii Gailes
tingas IticvuH suteikia Jam 
amžiną ramybę.

I’ž jo sielą užprašiau 3 šv. 
Mišias šv. Kazimiero parapijo
je. izis' Angeles, Calif., rug- 
piūčlo 7-tą Ir dvejas šv. Mi
šias. rugplūčlo 8-tą d., su eg
zekvijomis.

Maloniai kviečiu visus gimi
nes, draugus, kaimynus Ir pa
žįstamus pasimelsti už a. a.
VimtsiBo Mitkaus sielą.

Nuliūdus: žmona — Emilija 
Mitkiene.

-s

BARBORA GUDAITIS- 
FOKTAS

Gyv. 7133 Ho. Spauldiiig Avė.
Mirė riigjilūčio 4 d.. 1960,

2:20 v. Iš ryto. sulaukus 72 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Gel

gaudiškiu kaimo
Amerikoj Išgyveno 38 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Wllllum, sūnus Krank, 
marti Anna. duktė Heb n Keed 
ir žentas ('baries: 5 anūkės, 7 
proanūkat ir kiti giminės,* 
draugai Ir pažįstami.

Velionės sūnus a. a. Joseph 
Gudaitis mirė prieš 3 mėne
sius.

Kūnas pašarvotas penktnd., 
7 vai. vakare P<tkaiis Mar- 
»iu>tt<- Kunernl Home koply
čioje. 2633 VVest 7lst Ht.

Tjitdotuvės įvyks plrmadlenĮ, 
rngplūėio 8 ii., Iš kopl.M'km 
8:30 vul. ryto bus atlydėta į 
Gimimo Panelės Marijos šven
čia tįsios tiara (lijęs lii.žnyėių, 
kurioje Jvyks s" dalingos pa
maldos už velionės si< lą. I'o 
pamaldų Ims nulydėti į šv. 
Kazimiero kapini s.

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

Nuliūdę: 
tč. marti,
irrosnūkal.

Vyrus, sūnus, duk- 
ženins, anūkės Ir

leidot, dlrekt. Petkus ir Sū
nus. Tel OH 6-2«4f»

L. B. Chicagos apygardos spaudos ir in
formacijos vedėjui

JONUI VAIČIŪNUI
ir artimiesiems, jo tetai

A. t A.
ELENAI JASAITIENEI 

staigiai mirus, reiškiame užuojautą ir kartu 
liūdime.

L B. Chicagos Apygardos valdybos nariai.

Vienerių Mėty 'Mirties Sukaktis
A. + A.

STANISLOVAS KANAPACKIS *
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą tėvą, kurio netekome 1959 m. rugp. 7 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą užprašytos 3 šv. Mišios su egzekvijomis rugp. 

mėn. 6 d. 8 vai. ryto Švenč. P. Marijos Gimimo parap. bažny
čioje. Taip pat šv. Mišios bus atlaikytos už velionies sielą Švenč. 
Panelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje sekmad., rugp. 
7 d. 7 vai. ryto ir TT Marijonų Vienuolyno koplyčioje, Chicagoje, 
7 vai .ryto rugp. 7 d.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Stanislovo Kanapackio sįelą.

Nuliūdę VAIKAI

KAZIMIERAS KASILAUSKAS
Gyveno 3356 South Halsted Street, Tel. VIrginia 7-8621.
Mirė rugp. 3 d., 1960 m., 10 vai. ryto. sulaukęs pusėn amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., gilelių parap.. 

Lentinės sodžiaus. Amerikoje išgyveno 48 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika (Brazaus

kaitė), sūnus Jonas Kaailauskas, marti Bcmlce, anūkė Phyllis, 
švogerka Marijona Butkus, jos vyraW Juozapas, mirusio pus
brolio Jono Galdiko šeima, kiti giminės, draugai Ir pažįstami. 
Lietuvoje liko 2 broliai ir sesuo ir Jų šeimos.

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

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

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

Nuliūdę lieka; Žmona, sūnus, marti ir anūkė.
Laid. direktorius P. X Ridiku, Talei. Y Arde 7-1911.

Mus pasiekė skaudi žinia, kad bu

vęs Lietuvos Meno Mokyklos įkūrėjas ir 

jaunosios dailininkų kartos auklėtojas 

PROF. JUSTINAS VIENOŽINSKIS 

po sunkios ligos mirė Lietuvoje.

Lietuvių Dailės Institutas reiškia gi

lia užuojautą

A. -Į- A.

JUSTINO VIENOŽINSKIO
Chicagoje gyvenančiai dukrai ir gimi

nėms.

LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTAS

Laidotuvių Direktoriai

MOHKMVANS
•848 SO. WESTERN AVK.

TRYS MODERNI8KOS 
AIR-CONDITIONBD KOPLYČIOS

REpnbHt T-Uet
maIinomi vm*A

UpabHs T-8601

J. F. EUDEIKIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

i (i i

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

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

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesl 7ls» St. Telef. GRovehilI 6-2345-5

1410 S. 50th Ava., Cicero, T0wnhall 3-2108-06
.AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite I 

John Savickas 
Monuments 

11849 So. Kedzie 
Avenue,

Chicago 43, III.
Jūsų |taxlrlnklmiil dl- 

dKaiisiw> rinkinys rmIavų
(tavyzdžlų. __

Dėl susitarimo (appolntment) galite pašaukti kiekvieno laiku.
Telefonai: BE 8 3632 arba BE 8-4718 

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

TROOST-PACHANKIS 
MONUMENTS

6819-21 So. Western
Ali Phones GR 6-3745
John W Pachankia Patek.

Viae-Fre» id<-nt
C Vitkauskas Vitkus

List riet Mnnager
GRAŽIAUSIU PAMINKLU 

PASIRINKIMAS
— o —

Atdara kasdien ir sekm.

nuo 9 v. ryto iki 5 p.p.

Ambalansų patarna

vimas dieną ir naktį

Reikale šaukite mus. t

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos i r 
Roselando dayse ir 
tuojau patarnausime.

ė
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ' DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAf.y.H* 3-3372

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. Y Arda 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
718 WKNT 18th STREET Tel. SEeley 8-8711

J POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED STREET Tel. YArds 7-19li

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1416 S. 50th AVĖ. CICERŲ, ILL. Tel. Ol.ympic 2-1008

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WKST 69th STREET Tel. REpnbMc 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrghHa 7-6672

VANCE FUNERAL HOME *

1424 b. 50th AVĖ. OLytmpk 2-5245 Ir TOunhall 8-9687
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X A. L. Mont<‘s»ori D-jos 

veikla gana atsargiai plečiama 
toliau. D-jos valdyba liepos 20
_ 30 d. buvo suorganizavusi
10 dienų stovyklėlę prie Paw 
Paw ežero keletai priešmokyk
linio amžiaus vaikų. Vadovavo 
M. Varnienė ir D. Petrutytė. 
Vaikai ir jų tėvai labai paten
kinti ir dėkingi iniciatoriams 
už sudarymą progos mažie
siems vaikučiams (kurių tėvai 
negali išvažiuoti iš Chicagos) 
pabuvoti gamtoje. Prie pasku
tiniojo laužo liepos 28 d. susi
rinkę vietos lietuviai apdova
nojo” vaikučius dovanėlėmis.

Bandymas yra pavykęs ir lin 
kėtina, kad Montessori D-ja ki 
tais metais suorganizuotų mū
sų mažiesiems stovyklėlę pla
tesniu mastu ir ilgesniam lai
kui.

X Juozas F. Gribauskas, Šv. 
Antano taupymo ir skolinimo 
bendrovės vedėjas, Cicero, su 
šeima šiemet vasarojo Chris- 
tiana Lodge, Edwardsburg, 
Mich. Juos tenai aplankė b-vės 
tarnautojos Stefania Bell, He- 
len Gedmint ir kaimynas Povi
las Putrimas. Po maloniai pra
leistų trijų savaičių atostogų 
liepos 31 d. Gribauskai sugrį
žo namo, o rugpiūčio 1 d. Juo
zas Gribauskas savo įstaigoje 
energingai ėmėsi savo pamėg
tojo darbo.

X Elena Juknevičienė, Vyr. 
Giedrininkių pirmininkė Chica- 
goje, Bronius Krokys, Roche- 
sterio At-kų sendr. pirminin
kas ir kiti išplatino visus gau
tus liet. ženklus automobiliams 
ir surinktas aukas atsiuntė At- 
kų Jubl. kongreso išlaidoms 
padengti. Atrodo, kad į kong
resą neatvažiuos nė vienas au
tomobilis be lietuviško ženkle
lio.

X Algis Miliūnas, kurio se
suo ir kiti artimieji gyvena 
Chicagoj, šiomis dienomis bu
vo paskelbtas žuvusiu Kolum
bijoj, kur jis, skraido lėktuvu 
purkšdamas medvilnių planta
cijas. Paskambinus į Kolumbi
ją pasirodo, kad Algis svei
kas, tačiau jo lėktuvas buvo 
nukritęs ir nors buvo manyta, 
kad žuvo, jaunasis lakūnas iš
sigelbėjo. Malonu, kad iš Ko
lumbijos atsiųsta žinia apie 
mirtį nepasitvirtino.-

X Sol. ValenMnos Kojelienės 
koncertas įvyksta 1961 m. sau
sio 29 d. New Yorke, Town- 
hall salėje. Solistė tam kon
certui stropiai ruošiasi. Suda
ryta nauja, labai plati progra
ma, apimanti visus pagrindi
nius muzikos periodus, prade
dant Mozartu ir baigiant Res- 
pihi. Į programą taip pat įt
raukta lietuvių kompozitorių 
kūriniai.

Koncertą ir vėl administruo
ja Columbia Artistą Manage
ment, Ine.

X Dr. Antanas Rudokas ir 
žmona Stefanija grįžo gerai 
pailsėję ir maloniai praleidę 
atostogas Jonės ir P. Linkų va
sarvietėje. Dr. A. Rudokas ne 
tik pasižymi savo didele pa
triotine veikla, bet jis ir prak
tiškai gyvenime palaiko tik lie 
tuvius prekybininkus ir viską 
tik pas juos perka. Tai gražus 
pavyzdys visiems.

X Dail. Povilas Kaupas il
gesnį laiką praleido gražiose 
Wisconsin apylinkėse ir nupie
šė eilę paveikslų. Dailininko 
darbais lietuviškoji visuomenė 
labai domisi ir jo kūriniai puo
šia daugelio asmenų butus.

X Vokietijos Gen. Konsula
tas Chicagoje pereitą savaitę 
Palmer House viešbučio vienoj 
salėj suruošė popietę firmoms, 
kurios prekiauja su Vokietija.
Iš lietuvių dalyvavo Mickpal 
Co. atstovai Kazimieras Micke
vičius ir dr. Balys Paliokas. 
Svečiai buvo vaišinami tik vo
kiškais valgiais ir gėrimais.

X Don Vama« postas rug
sėjo 11 d., sekmadienį, Jack 
Ranch (141 ir Kostner ave.)> 
sodyboje rengia kukurūzų ke
pimo festivalį. Pradžia 12 v. 
dieną. Kviečiami visi nariai su 
svečiais. Įėjimo mokestis ne
renkamas.

X “Sėjos” metinė gegužinė 
rengiama rugpiūčio 28 d. May- 
wood Grove, prie Lake St. ir1 
First Avė. — šiaurvakarinėje 
Chicagos dalyje.

X Chicagos Lietuvių Kęstu
čio Pašalpos Klubo mėn. narių 

•susirinkimas įvyks penktadienį, 
rugpiūčio 5 d., 7 v. v. Holly- 
wood svetainėje.

X Elzbieta Samienė, plačiai 
žinoma visuomenės veikėja, iš-i 
vykus į ALRK Susivienijimo' 
seimą Wilkes-Barre. Pa. Grįš 
šios savaitės pabaigoje.

X Walter Wasilauskas, 5629 
So. Laflin St., sunkiai serga ir 
randasi Evangelical ligoninėj, 
5421 So. Morgan. Linkime svei 
katos.

X Dr. A. Jenkins su šeimy
na ir uošviene p. Karčauskiene 
išvyko atostogų į Wisconsin 
valstybę. Grįš kitą savaitę.

X Elena Jasaitienė staiga 
mirė šį ketvirtadienį. Laidoja
ma šeštadienį iš Marąuette Par 
ko lietuvių bažnyčios.

X Šv. Pranciškaus seserų 
rėmėjų 5-to skyriaus susirin
kimas įvyks rugpiūčio 7 d. 2:30 
v. p. p., 6728 S. Campbell Avė.

X ' Už a. a. adv. Liongino 
Indreikos sielą, minint jo mir
ties 10 m. sukaktį, gedulingos 
šv. mišios bus atlaikytos Gi
mimo Šv. P. Marijos parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke, 
rugpiūčio 9 d.

X Už mirusius ateitininkus 
rugpiūčio 15 d. 7:30 v. v., tėvų 
jėzūitų koplyčioje, rengiama 
susitelkimo valandėlė.

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

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

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

Visi prašomi atsilankyti.
(Pr.)

Teisininkai apie pavo
jus KUBOJE

Amerikos Teisininkų Sąjun
gos komitetas Chicagoje įspė
ja visuomenę, kad komunistai 
Kuboje daro prietiltį į JAV. 
Čia Sovietai lengvai gali įsteig
ti radaro stotį, kuri sektų ame 
rikiečių raketų bandymus Cape 
Canaveral bazėje. Teisininkai 
pataria organizuotai aiškinti 
komunizmo pavojų aukštesnė
se mokyklose, kolegijose, orga
nizacijose ; kalbėtojais galėtų 
būti kivečiami tam tinkami ad
vokatai. Advokatų komitetas 
prašys savo organizacijos cen
trą, kad šio pranešimo 25,000 
nuorašų pasiųstų įvairioms bi- j 
bliotekoms ir draugijoms, i į

UŽMUŠTA ATOSTOGAUTOJA
Iš Baltimorės į Chicagą at

vykusioj! atostogų Ka'herine 
Reąueard, 64 m. amžiaus, žuvo 
automobilio nelaimėje paeže-, 
rėš kelyje. Mašiną vairavusi 
Marguerite Norris, 59 m., pa
sakoja, kad kelias buvo šlapias, 
prieš ją važiavusios mašinos 
staiga sustojusios. Jai šokus 
ant stabdžių, mašina buvo nu
blokšta į šalį ir atsidaužė į 
stulpą. Kiti tame automobily 
važiavusieji sužeisti lengviau, 
bet Anghild Skivencs, 64 m., 
paguldyta Weis ligoninėn. At
rodo, kad jos šonkauliai su
laužyti.
NAMAI ANT VIEŠKELIO
Architektai Chicagoje pla

nuoja pastatyti didžiulius rū
mus, su nuomojamais aparta
mentais, ant miestą kertančių 
ekspresinių kelių. Tuo tarpu 
dar tik norima gauti principi
nis Illinois valstybės ir Chica
gos miesto sutikimas, o jau 
tada bus einama prie konkre
čių planų. Namai būtų 15—19 

1 aukštų, su 10 apartamentų 
kiekviename aukšte.
. SUGAVO STAMBŲ VAGĮ .

Chicagos policija areštavo 
Sterling Thomas, 23 m. am
žiaus laikrodžių pardavėją, ku 
ris įvykdęs apie 60 įsilaužimų 
daugiausia Chicagos šiaurėje, 
išnešdamas įvairių vertybių už 
daugiau kaip $150,000. Polici
ja jį įtarė, kai jisai tų pačių 
metų laikotarpy nusipirko an»- 
rą Cadilacą, užmokėdamas gry 
nais. Jį sulaikė, kai jisai per
važiavo raudoną šviesą.

LABDARAI SURINKS 
$15 MILIJONŲ

Chicagoje pradedamas ben
dras Raudonojo Kryžiaus ir 
Bendruomenės Fondų aukų va
jus, kurio metu tikimasi su- 

' rinkti $15.357,752. Vajaus va
dovybėje sutiko dalyvauti gu
bernatorius Stratton ir mėras 

i Daley.

ŠOKIAI IR ŽVAIGŽDĖS

Vasaros festivalis su Šokiais 
gatvėse organizuojamas rugp. 
10 d. nuo 7 vai. iki 10 vai. v. 
Cullerton gatvėje tarp Damen 
ir Wolcott, nelabai toli nuo 
Cermak, Chicagos pietvakarių 
daly. Organizuoja vadinama 
Chicagos Širdies Bendruomenės 
Taryba. Pasivadinusi “širdies”, 
kadangi ji susiorganizavusi Chi 
cagos miesto viduryje. Grieš 
trys orkestrai, dalyvaus radijo, 
televizijos žvaigždės. Įėjimas 
visieųis laisvas.

PRIGĖRĖ 12-TOŠ GATVĖS

> PAPLŪDIMY
Ties Adler planetarium Chi

cagoje prigėrė Victor Ramos, 
27 m., besimaudydamas au sa
vo broliu. Paplūdimio sargai 
jo kūną surado netoli pakran
tės uolų.

Amerikoj yra 50,000 Vengrijos sukilimo dalyvių, kurių du ats
tovu Joseph Boscay ir Leslic Korcsok sveikina respublikonų par
tijos pirm. šen. Thruston Morton respublikonų konvencijos metu. 
Tuo metu buvo parodytas filmas "Revoliucija Vengrijoj”, kurį 
gamino Prudential draudimo bendrove. Filmas trunka pusvalandį.

CHICAGOS ŽINIOS
MIRTIS BEVAIRUOJANT 

MAŠINĄ

Širdies ataką gavo bevairuo
dama mašiną Agnės Larkin, 
52 m. amžiaus, gyvenusi 8004 
S. Paulina st., Chicagoje. Mirė 
nugabenta į Little Company 
of Mary ligoninę. Mašina, per
šokusi per kelio linijas skirian
tį paaukštinimą, pasiekė antrą 
pusę ir sustojo pakrašty. Su ja 
važiavęs vyras buvo lengvai su 
žeistas; taipgi nugabentas į tą 
pačią ligoninį.
PASIDARĖ “SUBMARINĄ”

Vienam žmogui plaukti sub- i 
mariną pasigamino čikagietis 
Isadore Portnoff, 40 m. amž. 
Tas jo submarinas, nuleistas į 
vandenį, deja, pasiliko pavir
šiuje, nepasinėrė. Jo konstruk
torius tikisi per porą dienų su
tvarkyti, kad tas įtaisas galė
tų nerti po vandeniu.
VIESULAS IR PAVOJINGA 

BANGA

Vienas meškeriotojas ties 
Chicaga prigėrė ir du buvo 
nuotykingai ištraukti statybos 
gerve. Audra ir viesulas suda
rė ežere bangą, kuri juos pa
gavo. Chicagos uostuose van
duo buvo pakilęs net iki ketu
rių pėdų aukščiau nuolatinio 
lygio. Daug kur išversti telefo
nų ir elektros stulpai. Audra 
sukliudė ir tiems, bandžiusiems 
nuplaukti į Michigan City. Nei 
vienas numatytos vietos nepa
siekė.

DĖL ŠUNS NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ

Milton Klinka, 65 m. amž., 
prisipažino, kad jisai mirtinai 
peršovė Ričardą Reynolds, 21' 
m., su kuriuo drauge gyveno 
apartamentiniuose rūmuose, 
2142 N. Halated, Chicagoje. 
Policijos tardomas aiškinosi, 
nušovęs todėl, kad Reynolds 
šuo vis jį varginęs savo lojimu 
ir kad įtaręs velionį pavogus 
du jo čekius.

LABIAUSIAI ĮSKIEPYTAS 
MIESTAS

Chciagoje yra daugiau įskie
pytų nuo polijo, negu bet ku
riame kitame pasaulio mieste. 
Nuo 1955 m. jau buvo panau
dota 7,870,000 skiepų dozių. 
Nors šiuo metu mokyklos yra 
atostogose, tačiau kasdien Chi
cagoje nuo polijo vis įskiepija
ma po 3,500 — 5.000 žmonių.

DAUGIAU PATALPŲ 
MOKSLEIVIAMS

Naujiems mokslo metams 
prasidedant Chicagoje bus ati
daryta 11 naujų mokyklų ar 
naujų priestatų. Iš viso susi
darys 11,550 naujų vietų mie
sto mokyklose.

KULTŪROS TURTAI SENAME 
LONDONE

Mūsų korespondento, besilankančio Europoj su 
"Draugo" ekskursija, laiškas iš Paryžiaus

Atlantas jau nugalėtas, jį per 
skridome per 7 valandas. Skri-j 
dome vidutiniškai 2—3 mylių
aukštyje, 500 mylių į valandą., graikų, romėnu, egiptiečių. Iš Chicagos išskridome nedide- pvz atyrfti pUnai iaikę 
Uu italų lėktuvu. Kokio., vab-'vartai vaizduoją mitologinius 

jų devus — liūtai žmogaus gal
va. Kupina freskų, vaizduojan
čių minėtų senovės tautų gy
venimą. Atvežti faraonų kapai.

tybės lėktuvas, toks ir patar 
navimas, ta kalba ir pranešė
jas kreipiasi į keleivius.

Londonas
Londone išbuvome dvi die

nas. Aplankėme eilę muzėjų, 
bažnyčių, Westminster kated
ra padarė didžiausią įspūdį; jo
je guli: visa anjlų didybė, ga
lybė, išmintis ir sugebėjimas. 
Čia vainikuojami karaliai, lai
dojami didikai. Altorių ir ant
kapių figūros milžiniško dydžio. 
Antkapių figūros jausmingos: 
jos liūdi, verkia, kitos sargy
bos eina prie kopų, jos visos it
gyvos, rodos tik stos ir tars ' Moterys dėvi praktiškus, -dau-
žodį — pradės pasakoti iš savo 
gyvenimo — iš amžių praei
ties...'

Akys raibsta nuo smulkios 
ornamentikos. Jos apstu, kaip 
viduje, taip ir iš oro. Pilna žo
džio prasme, šedevras. Kated
ra yra anglų gotikos stiliaus.

TAPYBA IŠ... GRUDŲ

Garbės diplomą už savo ta
pybą gavo moteris H. Oppen- 
heim, sukūrusi duonos kepalą, 
kurį sudėstė, iš įvairių spalvų 
grūdų. Jos ir 71 kitų tapyba 
išstatyta Mandel Brothers par
duotuvėje.

IEŠKO MOKYTOJŲ DĖL 
KONGO

1 Chicsgą stvyko Kongo ka- i tuvo , Frankfurt,? JaVbu7o-1 mlrė ViU<™Pt tallkų diecezijos generalinis vi- me j,lpę į lsktuvą motonii 
karas kun. M. De Wilde D’Est- sugedus, laukiame kito. 
mael ir čia ieško ryžtingų mo
kytojų, kurie vyktų darbuotis 
ten esančiose misijų mokyklo
se. Jis tvirtina, kad jokio pa-
vojaus ten nebūsią, ir dabar Lenkijos prekybos laivynas 
joks katalikų misijų žmogus giuo metu Lenkija turi 
nenukentejęs per sąmyšius 131 prekybos ]aivą. šis laivy-Katangoje paskelbus neprik- na3 turi 722,000 tonų transporlausomybę.

MIRĖ DĖL CIGARETĖS

Adrian Potel, 67 metų am
žiaus moteris, mirė Cook Ap
skrities ligoninėje sunkiai ap
degusi. Ji sekmadienį, gulėda
ma lovoje, rūkė ir nuo cigare- 
’ės, turbūt, jai prisnūdus, užsi
degusi .lova ją mirtinai apde
gino.

PLAČIAI SKAITOMI 
laikraščiai!

Chicagos dienraščiai yra pla
čiai skaitomi. Pvz. antradienį 
dienraštis “Daily News” trijų 
valandų laikotarpy išleido net 
aštuonias laidas. •

MAŽĖJA SALICNŲ

Kitados Chicagoje buvo 10,- 
000 galiūnų. Dabar jų skaičius 
sumažėjo visu tūkstančiu. Ma
žėja ir naktiniai klūbąi.

VYTAUTO ALANTO 

įdomiausias romanas
TARP DVIEJŲ 
GYVENIMŲ

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

462 pg|. Kaina $4.50 dol.

Išleido IJet. Knygos Klubas.

GandamsDRAUGE 
4M5 W. 6Srd St, Ghlcago 29, III.

Britų muzėjus

Čia sukrauta senovės kultū
ros liekanos: asirų, babilonie-

Viename kape guli moteris, ant vo iš Vilkaviškio. Buvo advo- 
kaušo dar likę plaukų, 3 — 4 katas. Buvo nevedęs, gyveno
tūkst. metų senumo. Žodžiu, 
aplankius Britų muzėjų, susi
darai labai aiškų senovės tau
tų gyvenimo vaizdą.

Žmonės
Anglai: lėti, mažakalbiai, 

daugelis vyrų nešioja ūsus, ne
šasi lietargius, dėvi “katilo- 
kus”, t. y. konservatizmo, di
dybės ir prabangos ženklas.
giausia sportinius drabužius.

Londone maža naujos staty
bos — miestas teikia vaizdą se 
nelio laukiančio atramos.

Ekskursantų nuotaikos
Iki šiol vis dar visus keliau

ninkus lydėjo sėkmė, tad ir 
šypsnis puošia visų veidus. 
Viešpatauja susiklausymas, pa 
garba, vienas kitam. Vienas ki 
tam visur padedame. Jei iki 
galo kelionės mus lydės ši nuo
taika, būsime laimingi. O vidi
nis susiklausymas ir draugišku 
mas kelionėje — toli nuo na
mų, yra labai reikalingas.

Padarėme daug nuotraukų, 
vieną kitą pasiųsime ir Drau
gui, iš Vokietijos.

Šias eilutes rašau iš Pary
žiaus aerodromo, laukiame lėk-

Z. Juškevičienė 

Paryžius, 1960 m. liepos 31 d.

tinio kapaciteto; iki 1956 m. 
užplanuota prekybos laivyną 
padidinti iki 206 vienetų ir
l, 250,000 tonų kapaciteto. 1959
m. Lenkų prekybos laivynas 
atliko 27,5% bendro Lenkijos 
transporto, t. y. 5,6 milijonų 
tonų. 1956 m. Lenkijos komer
cinis laivynas pajėgsiąs ištrans 
portuoti 10,3 mil. tonų.
MiiiiiiniiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

F.RIJ PREKYBININKAS, JleAkau 
gyvenimo draugPs, nuo 80 Iki 87 
metų. lėliškus siunti tik su fotogra
fija. Paslaptis, garantuota. DRAU
GAS, Adv. IMI T, 4545 W. «3rd St., 
Chloago 29, III.
MiiimiiiHiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiin

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Birutė šlepetytė - Vensr 
kuvienė, Pasaulio Katalikių 
Moterų centro valdybos narė 

ir Paryžiaus Ateitininkų Drau
govės ilgametė pirmininkė, 
rugpiūčio 5 d. laivu Liberte at
plaukia į New Yorką. Rugsėjo 
mėn. pradžioje atstovaus mi
nėtas organizacijas Jubilėjinia- 
me Ateitininkų kongrese Chica
goje.

— Vincas Aušrota, Newtown, 
Conn., mirė liepos 26 d., sulau
kęs 62 m. amžiaus. Kilimo bu-

nuošaliai ir į lietuvių veiklą ne 
sijungė. Palaidotas liepos 31 d. 
Stamford, Conn., šeimininkų, 
pas kuriuos anksčiau , gyveno. 
Californijoj velionis turėjęs 
brolį.

PRANCŪZIJOJE
— Lietuvių Tautinių šokių 

grupės šokėjai dalyvavo brolių 
skulptorių Martel suruoštame 
priėmime, vaišėse. Broliai Mar 
tel jau nuo senų laikų mūsų 
šokėjams parodo daug simpa
tijos, mielai suteikdami patal
pas šokių repe’icijoms. Vaišių 
metu, kur dalyvavo daug sve
čių, mūsų šokėjai, atsidėkoda
mi mieliems skulptoriams, pa
šoko keletą tautinių šokių, su
silaukdami gražių atsiliepimų. 
Lietuvių liaudies dainų padai
navo Br. Vrublevičius. šokėjai 
yra: J. Huebneris, P. Klimas, 
jr., Martinkaitė Ada, A. Mon- 
čys su žmona Florance, L. Pa
bedinskas, O. Pagnier, A. Pa- 
rokaitė, A. Venskus, Br. Vrub
levičius, E. Žilionytė. šokiams 
vadovauja L. Pabedinskas, 
akordeonu groja B. Venskuvie- 
nė.

— A. a. Ona Adomaitienė

VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 
LIETUVON AR SIBIRAN 

GALITE UŽSISAKYTI

Community Vaistinėje

Kazimieras Kareckaa, R. Ph., vais
tines savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos. *

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių valstlnB)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois 

Telefonas: OLymplc 2-0951


