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Raudonasis generolas vadovauja
Kaina 5 centai VoL XJJ

armijai
Ką lenkai sužinojo apie 

Lietuvą dekados metu
SALOMĖJA N ARKĖL10N AITE 

1 Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
Abi kultūrinės savaitės arba dekados, kaip jas įvairiais at

vejais vadina, tiek lietuviškoji Lenkijoje, tiek lenkiškoji Lietu
voje, oficialių pareigūnų žodžiais, “atnešusios gausų derlių”.

Dar nebuvo visiškai nutilu
sios lietuviškos dainos Lenkijo
je, kai Varšuvoje, Lenkijos —
Sovietų Sąjungos draugijos klu 
be susirinkę įvairų lenkiškų po* 
litinių, kultūrinių ir visuome
ninių organizacijų atstovai kar
tu su Lietuvos delegacija “ver
tino jos rezultatus ir laimėji
mus.

Partijos laikraštis Trybuna 
Ludu liepos 4 d. numeryje apra

dos ir nebūtinai “socialinės kū
rybos” bendradarbiavimo srity.

Jau vien iš kuklių spaudoje 
užfiksuotų faktų apie tai, kas 
tos dekados proga vyko ir kaip 
vyko, galima susidaryti įspūdį, 
kad, nors ir sovietiniu palaimi
nimu, lenkai ir lietuviai skirtin
gai supranta “socialistinę sta
tybą”, kurios kitokią versiją 
lenkai pradėjo kurtis nuo praė-

šo t, konferenciją, kurioje, tarp Jua” metų sPa,w Pervemmo
kitų, pagrindines kalbas pasakė 
tos dekados metu pakankamai 
prisikalbėję Lenkijos seimo mar 
šąląs ir dekados rengimo pirmi
ninkas Wycech ir Lietuvos de
legacijos vedėjas K. Preikšas.

Buvę ir “netobulumų”
Peržvelgęs visą dekados eigą, 

lenkas' pareiškė, kad “dekados

Šitai žinant vartant dekadi- 
nius leidinius jau galima pažin
ti, kuris jų parengtas ir ataivež 
tas tarybinių lietuvių, o kuris 
pateiktas pačių lenkų.

Taip, kaip tarybinės Lietuvos 
atstovas Preikšas, kalbėdamas 
ar rašydamas lenkų spaudoje, 
ar kiti visą Lietuvos žydėjimą 
tepradeda tik nuo tarybinio lai-

(Lietuvoje ir Lenkijoje) buvo kotarpio, skųsdamiesi skurdžiu
pirmieji planingi bandymai su
artinti ir atnaujinti draugystės 
ryšius tarp mūsų tautų, ir tie 
bandymai yra pavykę”.

Tačiau, kaip tas laikraštis 
rašo, lenkas nepamiršęs pami
nėti ir kaikurių netobulumų, 
būtent kultūrinė - visuomeninė 
spauda visiškai nepabrėžusi tos 
dekados pagrindinės temos.

Šiuo tarpu, neturint pakanka
mai duomenų, sunku spręsti, 
kaip konkrėčiai ta lenko minė
toji spaudos rūšis apie dekadą 
rašiusi, tačiau įdomus yra fak-

kapitalistiniu palikimu, tai len
kai savo gyventojus visdėlto 
informuoja objektyviau, nors ir 
jie proletariškąjį siūlą veda. 

Vilniaus komunistai nesutinka
Čia ypač turiu galvoje deka

dos proga Varšuvoje išleistą 
leidiniuką “Oni Kultury Litevvs- 
kiej”. Tenai yra rašytojos Lau- 
Gniadowska parašytas įvadas į 
lietuvių poezijos, progos, dra
mos ir muzikos pavyzdžius.

Tas leidinys yra Lenkijos — 
Sovietų Sąjungos draugijos iš-

tas, kad iš Lenkijos gautose ieįs-įaS) jau jįs> Vos epėjo
32-iose laikraščių iškarpose te 
bėra tik viena iškarpa iš kultū- 
dos leidinio. Tai dviejų skilčių 
iškarpa su dviem liet. dainom 
(ftiitologinėm) ir Vinco Kudir
kos eilėraščiu “Troškimas”, at
spausdinta savaitraštyje “No- 
wa Kultūra”, ankščiau buvusiu 
LBukijos kultūros ministerijos 
leidiniu, o dabar laikomu rašy
tojų organu.

(Prie dainų ir eilėraščio įdėti 
ir paaiškinimai. Kalbėdami apie 
Kudirką, redaktoriai, tarp kitų 
dilykų, mini ir tai, kad jis Lie
tuvos tautinio himno autorius. 
Cit ta pačia proga norisi prisi
minti, kad Švedo ansamblio kon 
cerio programoj, rašydami apie 
Švedą, lietuviai mini, kad Šve
das kartu su B. Dvarionu yra 
.autoriais tarybinės Lietuvos 
hitano.)

Tačiau, nežiūrint tam tikrų 
trūkumų, dekados organizato
riai susilaukę gerų darbo vai
sių, ir lenkas linkėjo, kad “te
kančios dekados atneštų dar 
daugiau naudos”.

Lietuvių vardu kalbėdamas, 
Preikštas pakaltino “lietuvišką 
ir lenkišką” buržuaziją, kad ji 
praeityje drumsčiusi santykius 
tarp lenkų ir lietuvių. Ci ši de
kada, anot Preikšo, “prisideda 
prie broliškų santykių sustip
rinimo”.

Skirtingas supratimas
Reikia manyti, kad tie dele

gacijų ir menininkų pasišventi 
mai tiek lenkams, tiek lietu 
viams atneš visokeriopos nau-

KALENDORIU8
Rugpjūčio 20 d.: Šv. Bernar

das; lietuviški: Eimenis ir Ne
ringa.

Saulė teka 6:03, leidžiasi 7.46 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir truputį šilčiau.

WORLD WEEK
Svarbesnieji praėjusios savaitės įvyldal: Kanados atostoginis lėktuvas nukrito netoli Quebec’o ir 79 asmenys žuvo; Chruš- 

čevas įšvyko iš rytinio Berlyno su žodžiu ginkluotis; Lenkijos kariuomenė buvo pašaukta malšinti darbininkų streiko Lodzėje; 
41 amerikietis jaunuolis iš Maskvos festivalio išvyko į raudonąją Kiniją, nors JAV valstybės departamentas draudė. (INS)

jų nurodyti turbūt ir patys kri
tikai varžytųsi.

Pavyzdžiui, rašydama apie 
didvyrišką lietuvių tautos kovą 
už spaudos laisvę, autorė sako: 
“Knygnešių atminimas pasiliko 
Lietuvoje ligi šių dienų. Prie 
tautinio muzėjaus Kaune stovi 
du paminklai — Nežinomo Ka
reivio ir Nežinomo Knygnešio’.’

Kad gi žinotų ji, ta “dobro- 
duszna” rašytoja, kad tų pa-

pasirodyti ir buvo Lietuvoje 
Korsako ir kitų “Tiesoje” už
pultas už tendencingumą ir sub 
jektyvumą bei netikslumus.

Jei komunistaniai kritikai 
randa netikslumų toje įžangoje, 
kurią buvo ketinta jiems įteikti, 
tai ką bekalbėti apie ją, jei ją 
imtų laisvėje esantieji lietuviai 
nagrinėti. Bet visdėlto yra įdo
mių punktų, ties kuriaiB vertė
tų sustoti.

Korsakas labiausiai, matyt, 
supykęs, kad rašytojų išvyki
mas į Sov. Sąjungą praėjusio 
karo metu šio leidinio įžangoje 
pavadintas “emigracija”. Turė
dami galvoje, kad Lietuva yra 
Sov. Sąjungos narė, žinoma, 
Korsakas ir kiti ir negali kitaip 
aiškinti, juk jiems Tėvynė — vi 
sa matuška Roseja, o lenkai tuo 
tarpu, matyt, kitaip į tai žiūri.

Lenkai taipgi kitaip pažiūrė
jo ir į priešstalininio laikotar
pio literatūrą. Lietuviai komu
nistai taip augštai ją kėlė, o len 
kai, štai ir sako, kad po talen
tingų rašytojų L. Giros, Jono 
Marcinkevičiaus, Salomėjos Ne 
ries, Petro Cvirkos, ateina kiti, 
bet, “deja, stalininis laikotarpis 
neleidžia tai jaunajai kartai — 
galbūt talentingai ir gabiai — 
išplėsti sparnus. Ligi 20-ojo KP 
suvažiavimo spaudoje pasirodo 
labai daug kūrinių, bet tik kaž
kurios pozicijos išsiskiria iš to 
laikotarpio daugybės vidutinio 
lygio vertės.

Kai dėl “netikslumų”...
Bė abejo, tiems kritikams sun 

ku skaityti ir tous žodžius, kur 
autorė, rašydama apie antrosios 
19 amž. pusės “pagrindinį poe
tą” — Maironį, sako, kad “de
ja, Maironis pas mus yra visiš
kai nežinomas”.

O kai dėl kaltinimų už netiks 
lumus, tai, žinoma, tarybinėmis 
akiniis žiūrint “yra”, bet visų

Komunistų įtaka gerokai 
susilpnėjo Italijoje

ROMA, Italija, rugp. 19. — Italijos intelektualai, kurie bu
vo prilipę prie komunistų partijos, pradeda nuo jok trupėti.
■ ■■ . .'sc", ■ Jie reiškia nepasitenkinimą,

Netikėta mirtis
LONDONAS, rugp. 19. — Di

dikų fotografas Anthony Beau- 
miniklų jau seniai nėra... ir kad champ, 39 metų, buvusio Brita-
juos nuėmė “asmenybės kulto 
gadynėje”. I

Yra ir daugiau panašių “kon
troversijų”, bet jas čia suminė
ti nebūtų vietos. Tačiau, kiek 
jų neimtum, jos rodo vieną da
lyką — Lenkijoj jau kitaip nei 
Lietuvoje. Todėl iš to taško žiū 
rint ir gerai, kad tokios deka
dos vyksta; supykint jos nesu
pykins, bet bent parodys, kad 
“socialistinėje bendruomenėje” 
nauji vėjai, ir laisvesni, ima pū
sti iš Varšuvos.

nijos premjero Chychillio žen
tas, rastas negyvas jo aparta
mente. Policija įsitikinusi, kad 
jis mirė nuo perdaug paėmimo 
miego miltelių.

Druska į Japoniją
LONDONAS, rugp. 19. — Ko 

munistinė Kinija sutiko ekspor
tuoti vieną milioną tonų drus
kos į Japoniją vienerių metų 
laikotarpyje pranešė Peipingo 
radijas.

kad partija neleidžia jiems “lais 
vai galvoti”.

Nuo Italijos Komunistų parti
jos pasitraukė “Unitą” komuni
stinio laikraščio literatūros kri
tikas prof. Carlo Muscetta, ra
šytojas Italo Calvino, istorikas 
Delio Cantimori ir kt. Jie kal
tino komunistų vadą Togliatti, 
kad jis trukdąs partijai “atsi
naujinti”.

Turine ir Genujoje nustojo 
ėmęs komunistų dienraštis “L’- 
Unita” nuo rugpjūčio 1 d. Nebe-

JAV Raudonojo
Kryžiaus pareigūnas 

Belgijoje
BRIUSELIS, rugp. 19. — Ja

mes Micholson, Jungtinių Ame
rikos Valstybių Raudonojo Kry 
žiaus viceprezidentas, atvyko va 
kar į Briuselį aplankyti Belgi
jos Raudonojo Kryžiaus įstai
gų*

TRUMPAI Iš VISUR
• Jungtinių Amerikos Vals- 

tyvių sprausminis lėktuvas, iš 
Guam pakilęs, atskrido į Maro
ko, nuskrisdamas per 22 vai. 50 
min. Kelio ilgis — 11,450 mylių.

• Prezidentas Eisenhoweris 
praleidžia savo laiko 80 procen
tų, kaip rašo “U. S. News and 

pakelia nuostolių. Dabar komu- j World Report”, užsienio politi- 
nistams liko tik du jų oficialūs l kai. Jo ambicija siekianti baig- 
laikraščiai — vienas Milane, ki- ti šaltąjį karą su sovietais prieš
tas Romoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinių Amerikos Valstybių ir Britanijos politikai teo
rėsi ryšiumi su raudonųjų perversmu Sirijoje, kurios armija 
pateko į komunisto gen. Bizri rankas. Izraelis bijo Sirijos puoli
mų. Raudonųjų sustiprėjimas Sirijoje sudavė smūgį Vakarų po
litikai Artimuose Rytuose. Tai smarkiausias Vakarams smū
gis Artimuose Rytuose Egiptui paėmus Suezo kanalą prieš 
metus. Turbūt ir kitos Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) valstybės aptars sąjunginę strategiją Artimuose Ry
tuose, įskaitant Nato narę Turkiją ir Bagdado pakto narius. Si
rijos ir Egipto armijos yra egiptiečių karininkų vadovybėje. Ir 
abiejų kraštų armijos daugiausia turi sovietinių ginklų.

— Jordano specialus teismas Ammano mieste vakar pas
merkė mirti tris jordaniečius ,kad jie šnipinėjo Izraeliui ir su
teikė priešui karinių paslapčių.

— Vengrijos komunistini# režimas nužudė kunigą Laszlo 
Mindszenti, kuris dalyvavo praėjusių metų spalio mėn. prieško- 
munistinėje revoliucijoje, kuria norėta atstkraryti komunistinės 
vergijos.

— Neto Yorko arkivyskupas ir kardinolas Spellmanas va
kar atvyko į Romą.

— Senatorius William F. Knowland (respublikonų vadas 
senate) bandys įtikinti senatą, kad balsuotų ui prezidento Eisen- 
howerio S bilionų dolerių užsieninės pagalbos programą.

— JAV atominės energijos komisijos pirminikas Lewis L. 
Strauss įsitikinęs, kad Sovietų Rusija yra atsilikusi Amerikos 
užpakalyje atominės energijos išvystyme. Bet jis prisipažįsta, 
kad galįs ir suklysti.

— Prosovietinės pajėgos Sirijoje paėmė ne tik armijos, bet 
ir policijos vadovybę. Trylika augštų Sirijos karininkų atsista
tydino arba buvo pašalinti iš pareigų ir keletas iš jų pabėgo į 
Berutą, Bebattą, kai prezidentas Kuwatly paskyrė raudonųjų 
gen. Birzi Sirijos armijos štabo viršininku ir armijos vyr. va
du. Iš Beiruto, Lebano sostinės, pranešama, kad gen. Bizri areš
tavo 20 rr SO Sirijos karininkų, įskaitant, du generolu.

— Prancūzijoje diplomatai įsitikinę, kad Suslov netrukus 
bus Nikitos Chruščevo įpėdiniu.

— Prezidentas Eisenhouieris vakar pasišaukė valstybės 
sekretorių Dulles į Baltuosius Rūmus ir svarstė užsieninės pa
galbos fondų reikalus ir Sirijos paskutinius įvykius — raudonų
jų karininkų įsigalėjimą ir posūkį į Maskvą

Sulaikė laivus
I pasitraukiant" jam iš Baltųjų 

- Rūmų 19.61 m. sausio 1 d.

KAIRAS, Egiptas, rugp. 19. 
— Egipto policija vakar sulai
kė du norvegų laivus Suezo ka
nale. Laivai veža Izraelio pre
kes.

Audra su perkūnija
DALLAS, Tex., rugp. 19. — 

Audra su perkūnija vakar smo
gė į pietų Texas. Vienas asmuo 
žuvo. Audra sužalojo pastatus. 
Lietus užtvindė gatves..

Ginkluoti darbininkai
atliko pratimus

BERLYNAS, rug. 19. — Gink 
luotos grupės pašauktos iš dirb
tuvių ir raštinių Hallėje, ryti
nėje Vokietijoje, vakar atliko 
manevrus. Rytų Vokietijos ži
nių agentūra ADN pasakė, jog 
grupės, ginkluotos moderniškais 
ginklais, atliko pratimus prieš 
“ginkluotus provokatorius”, ku 
rie neva buvo paėmę kelias vie
tas Hallės mieste.

10,000 amerikiečių
pamatys Lenkiją

NEW YORKAS, rugp. 19. — 
Lenkų kelionių ekspertas, kurie 
ką tik baigė lankyti JAV, įsiti
kinę, kad 10,000 amerikiečių 
1958m. aplankys Lenkiją.

Politikai spėja
BONNA, Vokietija, rugp. 19. 

— Chruščevo kaltinimai Vokie
tijos kancleriui Adenaueriui, 
spėja politikai, daugiau Adenau 
eriui rinkimus laimėti padeda 
negu kenkia.

• Kanados keleivinis lėktu
vas, perskridęs Atlantą, nukri
to per 15 mylių nuo Quebecko į 
pelkes. Tai įvyko rugpjūčio 11 
d. Žuvo viso 79 asmenys. Prie 
vietos, kur nukrito lėktuvas, 
prieiti labai sunku. Pirmieji lėk 
tuvą pasiekę galėjo pasakyti, 
kad jis vis labiau grimsta. Kas 
yra nelaimės priežastis — neiš
aiškinta. Manoma, kad galėjo 
būti žaibo kliudytas. Buvo tuo 
metu audra.

• Vokietijoje birželio mėn. 
žuvo 1,229 asmenys susisiekimo 
nelaimėse, o sužeistų buvo 38,- 
351. Per šių metų pusmetį ne
laimių buvo 10 proc. daugiau 
nei pernai tuo pačiu metu.

Sovietų Rusijos 

jėga stiprėja 

Artim. Rytuose
BEIRUTAS, Lebanas, rugp. 

19. — Prosovietiniai karininkai, 
vadovaujami gen. Afif Bizri, Si
rijos armiją jau turi savo ran
kose, vakar pranešė patikimi 
šaltiniai.

Generolas Afif Bizri yra ko
munistas. Prieš komunizmą nu
siteikę karininkai areštuojami.

Sėdėjo su komunistine klika

Sirijos premjero Sabri Assa- 
li pozicija sustiprėjo. Assali 
linksta į Maskvą. Prezidentas 
Shukri Kuwatly pirmą kartą sė 
dėjo su komunistine klika ir 
praėjusį šeštadienį prezidenti
niu dekretu Bizri paskyrė armi
jos štabo viršininku ir kariuo
menės vyriausiu vadu, pake
liant jį iš pulkininko į genero
lo laipsnį.

Bizri yra 43 metų amžiaus ir 
Artimuose Rytuose yra žinomas 
kaip kairiausių pažiūrų vyras 
Sirijos armijoje.

Iš Damasko į Kairą

Iki šiol prezidentas Kuwatly 
Sirijos armiją bandė išlaikyti 
kairiųjų ir dešiniųjų pusiaus
vyroje. Bet dabar Kuwatly pa
sirašė dekretą, kuriuo Bizri lie
ka Sirijos armijos galva. Sako
ma, kad prezidentas Kuwatly iš 
skrido į Egiptą. Nasseris jį pa
sitiko aerodrome.

Kuwatly staiga vakar atsk
rido iš Damasko į Kairą. Jis ten 
ilgai kalbėjosi su Egipto prezi
dentu Nasseriu; paskiau nuvy
ko į Aleksandriją patikrinti 
sveikatos.

f
Sirija dar labiau palinko į 

Kremliaus politiką. Raudonųjų 
vadui paėmus Sirijos kariuome
nę į savo rankas, Sovietų Sąjun 
gos pozicija sustiprėjo Arti
muose Rytuose.

• Sirija, kurios kariuomenė 
pateko į komunisto gen. Bizri 
vadovybę, turi 72,234 kv. my
lias žemės plotą ir 3,856,000 gy
ventojų. Sirija daug toliau nuė
jo už Egiptą bendradarbiavime 
su sovietiniu bloku.

• Sumažėjo automobilių eks
portas. Jungtinių Amerikos Vai 
stybių automobilių eksportas 
šiemet sumažėjo 40 procentų, 
palyginus su pernai. Padėtis ro
do blogėjimo ženklų ir toliau. 
Kviečių eksportas irgi suma
žėjo.

Moterų konferencija Ciceroje

Prancūzai nori
pakelti eksportą

PARYŽIUS, rugp. 19.—.Pran
cūzijos pastangos pakelti eks
portą į užsienius sekamos dide
liu dėmesiu.

Prancūzijos vyriausybė skati
na prancūzus mažiaus suvarto
ti, daugiau eksportuoti. Tam 
reikalui dar labiau numušė fran
ko vertę.

Dirbančių skaičius

CICERO, III., rugp. 20. — 
Amerikos Lietuvių Rymo Kata
likių Moterų Sąjungos 27-tas su 
važiavimas prasidėjo vakar 10 
vai .ryto pamaldomis šv. Anta
no-parapijos bažnyčioje.

Šv. mišias atnašavo vyskupas 
Vincentas Brizgys, asistuojant 
kun. Aleksiejui ir kun. Vilkai
čiui. Mišių metu giedojo solistė 
G. Giedraitienė.

ALRK Moterų Sąjungos su
važiavimo pirmoji sesija prasi
dėjo vakar 12 vai. šv. Antano 
parapijos salėje. Suvažiavimą 
atidarė centro pirmininkė J.

WASHINGTONAS, rugp. 19. Mack- Prezidiumą sudarė pir-
— Jungtinių Amerikos Valsty-,pirmininkė M.Kacevičienė, 
bėse liepos mėnesį buvo pats vicepirmininkė Charlotte, iždi- 
didžiausias dirbančiųjų skaičius ninkė J. Smith, sekretorė V.
— 67.2 mil. Bedarbių buvo 3 Lone.
mil., arba 300,000 mažiau nei Konferencija baigsis šį ket- 
prieš mėnesį. virtadienį.
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Aziatiškoji influenza
Jau vien tik žodis “aziatiš- 

kas" žmogaus vaizduotėje pa
draiko giltiniškų šmėklų šešė
lius. Mat literatūroje prisiskai- 
čius ir pasakose prisiklausius 
visokių baisių dalykų apie azia- 
tiškus hunus, aziatišką čumą 
(marą) ir aziatišką cholerą, — 
žmogaus pasąmonėje įstrigę bai 
sūs vaizdai gal niekad neiš
nyksta.

Ir senieji lietuviai dar neuž
miršo to baisaus laiko, kai po I 
Pasaulinio karo ispaniškoji in- 
fluencos epidemija siautė po vi
są Ameriką. Milionai žmonių sir 
go ispaniškoji influenza ir daug 
jų mirė. Vien tik Chicagoje nuo 
ispaniškos influenzos tuo metu 
išmirė apie 3,000 lietuvių. Vai 
daug raudų tada buvo!

Dabar laikraščiuose kažkieno 
ir nežinia kokiam tikslui jau būg 
nijama, kad iš Azijos į Ameriką

Komplikacijos

Rimtesnės komplikacijos- be, 
sergant aziatiška influenza, bū
na plaučių uždegimas, ausies už 
degimas, sinusitas ir nefritas. 
Bet tokių komplikacijų labai re
tai pasitaiko, išskyrus tik pas 
senus, jaunus vaikus arba fizi
niai nusilpusius.

Reikia žinoti, kad ne visi jau 
būtinai ir serga, kurie tik azia- 
tiškos iųfluenzos virusais (mik
robais) užsikrečia. Laike epi
demijos tai apie 15 — 20% už
sikrėtusių aziatiška influenza 
suserga; toks susirgimų nuo
šimtis šiemet buvo Japonijoje. 
Reikia tikėtis, kad toks nuošim
tis bus ir Amerikoje.

Kaip gelbėtis?

Pajutus augščiau minėtus, lyg 
į slogą panašius simptomus, kai 
tik pradeda galvą skaudėti, dre
bulys nukrečia ar bloga darosi,

žiūroje ir tik jo įsakymų klau
syti, kol pasveiksi. Vaistus rei-l 
kia vartoti tik tokius ir tiek, ko- ' 
kius ir kiek daktaras prirašo, j

Apie skiepus prieš aziatišką 
influenza nieko tikro nėra ži
noma. Tik ateitis parodys, kiek 
tie skiepai (monovalent vacci- 
ne) bus geri ir efektingi. Tuos 
neva skiepus prieš aziatišką in
fluenza dabar gamina net šeši 
fabrikantai, smarkiai garsinda
mi tuos skiepus per radiją ir 
spaudoje. Žinoma, čia milionu- 
kai kvepia... O kas žmones 
baugina tąja aziatiškąja influ
enza — irgi neaišku.

Seniau lietuviams būdavo sun 
ku ištarti žodį “influenca”, tai 
ku ištarti žodį “influenza”, tai 
Skaitytojai težino, kad aziatiš
koji “pliurzė” yra tik šešėlis is
paniškosios “pliurzės”, tad nė
ra ko perdaug baimintis dėl be
artėjančios aziatiškosios “pliur
zės” ir nereikia jos labai bijoti.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia E. G. — Kas sukelia 
kaulų sąnarių traškėjimą? Pas
kutiniais metais tas reiškinys 
mane vis labiau vargina. Daž-

atslenka aziatiškoji influenza. reikia tuojau mesti darbą, eiti, nai net visai lengvai koją ar
Perdaug ir pergarsiai būgnija
ma apie tą aziatišką “pliurzę”, 
o žmonės mano, kad tai yra la
bai rimtas dalykas ir be reikalo 
būgštauja.

Baimė kartais iš kaktos akis 
ir iš galvos protą varo. Žmonės 
įsivaizduoja, jog, jei ispaniškoji 
influenza buvo baisi, aziatiškoji 
influenza turės būti dar baises
nė ... Visiškai be reikalo žmo
nės nervinasi. “Draugo” skai
tytojai tesusipažjsta su aziatiš- 
kos influenzos charakteristika, 
tai nereikės baimintis.

Simptomai

Aziatiškos influenzos simpto
mai yra panašūs slogų simpto
mams: iš posies šnervių teka 
skysčiai, galvą skauda, darosi 
silpna, kosulys gerklę kutena, 
raumenis skauda, temperatūra 
pakyla iki 104 laipsnių, kartais: 
jaučiamas slegiantis dvasios ir 
kūno nuovargis. Liga pasireiš
kia staiga. Taip tęsiasi nuo tri
jų iki 5 dienų. Stipresni trum
piau ir lengviau serga, silpnes
ni — sunkiau ir ilgiau lovoje iš
guli. Persirgęs dar visą parą 
žmogus jaučiasi silpnas. Bet 
paskui, gerai užsilaikant, grei
tai sustiprėja ir po savaitės ga
li grįžti prie savo darbo.

Normaliai nuo aziatiškos in
fluenzos niekas nemiršta. Iš 
viso nuo komplikacijų miršta tik 
apie 2%, jei sergant influenza 
dar kita liga prisikabina. Tai 

‘labai mažas mirtingumo nuo
šimtis — nė kiek ne didesnis, ne 
gu nuo paprastų slogų su komp
likacijomis.

KAZYS ČESNAUSKAS
8444 SO. TBOT ST.

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
Olbson 84038

• Generalts kontraktorlus nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dtdelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 

i atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavlmat nemo
kamai.

namo ir lovon atsigulus ilsėtis 
bei savo kūno energiją kiek ga
lint taupyti. Jokio aspirino nei 
kitokių vaistų neimti, nes toki 
vaistai gali tik labiau pakenkti 
ir ligą sukomplikuoti. Kad ap
sisaugotum nuo komplikacijų, 
geriau yra būti

ranką pajudinus, vienas po kito 
beveik visi sąnariai sutraška. Ar 
tai reiškia, kad kaulams trūks
ta kokinų nors druskų ? Ką šiuo 
atveju patartumėt daryti?

Atsakymas E. G. — Tokio 
kaulų traškėjimo priežasčių yra

daktaro prie- ne viena, bet gana daug, ir jas

visas čia įvardinti neįmanoma. ( 
Kaulų traškėjimo kaltininku bū
na ir hipervitaminoeaa, kai žmo 
gus perdaug vitaminų be reika
lo priryja. Tamstos kaulams ne 
kokių nors druskų trūksta, 
bet tam tikrų lubrikantų. O 
kokios priežastys neleidžia są
nariuose natūraliems lubrikan- 
tams atsirasti, tai gali išaiškinti 
tik gydytojas, stropiai ištyręs. 
Be asmeninės gydytojo pagal
bos tamstai vargiai pavyks kau 
lų sąnarių traškėjimo priežastį 
surasti ir tinkamai pasigydyti.

Klausia V. D. — Esu 46 metų 
amžiaus ir visą gyvenimą sergu 
nepagydoma liga, vadinama 
“Psoriasia”. Kartais toji liga 
kamuoja mane daugiau, kar
tais mažiau; priklauso nuo me
tų laikotarpio. Kai gaunu dau
giau saulės spindulių, vasaros 
metu toji liga beveik pranyksta. 
Prašau patarti, ar galėčiau žie
mos metu vartoti dirbtinę “sau
lės” lempą, vad. “Sun lamp”, ar 
tai nekenktų mano sveikatai, ir 
kaip tą lempą geriau naudoti.

Atsakymas V. D. — “Saulės” 
lempos spinduliais švitinimas 
yra saugus tik specialisto radio
logo priežiūroje. Šiaip eiliniam 
žmogui, nieko nežinančiata apie 
helioterapiją nei apie spindulių 
radiaciją, tokia lempa gali pa
kenkti sveikatai, gali net vėžį 
odoje iššaukti arba akis'Suga
dinti.

Atsakymas J. «L — Kadangi 
mes jokioms agentūroms, ku
rios užsiima vaistų siuntimu So

vietų Sąjungon, iteatstpvauja
me, tad nuo savo nuomonės pa
reiškimo apie jūsų laiške mini
mus vaistus esame linkę susi
laikyti. Mūsų uždavinys šiame 
skyriuje gvildenti klausimus, 
kaip nuo ligų apsisaugoti, o ne 
apie vaistų farmakopeją kal
bėti.

NUO U2SISENĖJUSIŲ *
SKAUDANČIU 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurte kenčia nuo 8ENŲ, 

ATVIRŲ IR SKACDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes Jų uisisenėjualos žalždoa 
niežėjimą Ir skaudėjimą, senų atvl 
ra Ir skaudžių talždų uždekite 
I.EGUEO Olntment Joe gydymo 
ypatbyea palengvins J ubu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P80RIA- 
818. Taipgi paiallna peršėjimų ligos 
vadinamos ATHBETE.S FOOT-, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpplrščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
dilūstančlos suskilsios odos dedlr- 
vtnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gydučie nuo iš
viršinių odos Ilgų. Be
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et. $1.26, Ir $8.60.
Pirkite valstlnėeeChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllvraukee. Wlsc., Ga 
ry, Ind. Ir Detroit, Ml
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order |

Ofiso Ir buto tel. Ol.ympžc 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečlad. 

Ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

VOYTOJAS ir chirurgą?
IETHVI8 GYDVTOJAB.

3925 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P P-

• s* •

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiua 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7(715

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga 1800 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—S V. 
NUO PIRMAD. IRT PENKTAD.

8:45 Iki 9:80 vai. ryt® 
ŠEŠTAD. 8:80 iki »:S0 ryte 

SEKMAI*. 8:80—9:80 v. r. » stoties 
WOPA — 1400 kll.

7189 So MAPT.EtVOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nanįafl epedalna didelis 

sunkvežimi* m pilna ap- 
dranda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. tERCNAS
1047 W. 67th PI., Chicago,

III. YVAIbrook 5-8063

LEGULO, Department D.,
8618 W. Eddy SU Chicago 34, UI,

Tel. ofiso Ir buto OBymplo 1-4151
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St„ Cicero 

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. BAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 1-3868

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
V AB. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ BIOŲ
SPECIA-BISTB

7156 South/ Western A venos
(MEDICAB BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1166 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

«MJ Ortlioprdaa - Prou vielas 
Araratal-Protezai, Med. ban

4 dažai. Sp»x\ pagaliui kojom 
(Arch SupportH) Ir t- t-

Val.: •-* Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDIJO8 TECHNIKOS IjAB
2850 w. 83rd St, Chicago 29, Iii 

Tel. Pltospect 6-5081

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63 rd St
Ofiso tel. RElianoe 5-4410 

Rezld. telef. GKovt hlll. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

P. ŠILEIKIS, 0. P.

Ofiso tel. Cljlffside 4-2896 
Rezidencijos: liAfayrtle 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermttage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive
(Clvlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. OEntral 6-2294 

5002 West 16tli Str.. Ciceru 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir res.: 6100 8. Westera Avė
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai vak., šeštad. 
.2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

DRAUGO
Didysis Metinis

Pirtnadiehį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.

OAKS (SLOVAK) GROVE
11900 Archer Avė., Lement, III.

K' ' .
DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir » 

tas būna pats didžiausias ii visų Chicagos apylinkė piknikų.
DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkės 

lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.
Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 

erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.
Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 

bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą. z
Gros skambus B. Jonušo orkestras šokiams ir bus nuola

tinė programa, kuri paįvairins dienos įvykius.
Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos. 

Autobusy tvarkraštis:
11,-00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz

dos parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų 

parapijos bažnyčis;
12;01 ir 3;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Antano parap. bažn.; 
ll;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Kryžiaus

parapijos bažnyčios;
11;30 ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Gimimo Pane

lės Švenčiausios parapijos bažnyčios;
11;00 vai. ryte ir 2; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo'šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios. ,
6;30 ir 7;00 vai. p.p. autobusai išvažiuoja į Cbicagą.

✓

Kviečiame lietuvišką visuomene i &i metini iSvažiavimą.
DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI• /

z

DR. L ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlina. 

■JAI valandos skambinti telefonu
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan Išskyrus trečlad. Ir 
šeštad.

Res. M. ORovehlll 6-6008 

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenne 
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-t vai. 
vak Šeštadieniais 10-x vai Trečia 
dieniais ^uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-6229 
Res tetef. WAlbrook 5-5074

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenne 

(Kampas 47-tos Ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Beštad. 8—4 vai. rak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso BAfayette 3-6046 
Res.: WAlbrook 5-8048

Tel. ofiso — HE 4-4202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. M A C I D N A S
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak. 
Atostogose iki 1 d. rugsėjo.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-D7OO 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IŪS
GYDYTOJA TR CHIRURGfi 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St, Beverly Hills

Vai’.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. vi.u 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6786
Buto--BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PBAtrClŲ IR VTDAIT8 IdGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus llgonlng) 

Priima pagal susltarlma

Tel. ofiso HĖ 4-2123, rez. GIb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

""U. ofiso HE.4-684D. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Wert 71»t Street

Vai. Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.Ir šeėt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenne 

Chleago 29, m 
telefonas REpubUo 7-4900 

Beridenda: GRoveUU 6-8161
pasimatymai pagal sutarties

< DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VFhipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7-t. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
IAfayette 3-4949.

Namų — CEdarereet 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYOYTO.IAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street 
Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Renobllo 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LADOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospi'Ct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčifitė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ!
6248 South Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. 3-6446, rez. HE.4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 We<t Marąnette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v„

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZSLSTORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

/ 1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, res. PR. 6-6651

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.
VAB 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

4167 Archer Avenne

Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:10 y. 
vak. flefftadlenlata nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VTrgUUa 7-0036

Dos tel. BEverly 8-D944

Ofiso BCE 4-1414, arba RE 7-t7OO 
. Rca RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. aknierlj* ir moterų

2454 West 71«t Street 
(71-oa ir Cumpbell Avė. kampae)
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
Aešadlenlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
u Išdaryta.

Ofiso teM. VArda 7—1166 
. Restdendjos — 8Tewart 3-4511.

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street
(kampas Halsted Ir S6-ta gatvt)

VAB 1—t Ir 6:D0—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atldsra 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-1199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(BIETUVTH GYDYTOJAS) 
2560 West «3vd Street

VAB. kasdien nuo 8—4 p. p. Ir Y:Dt 
Iki f vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonu ORovehill 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECIALISTE 
— PRTTATKO AKINTUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 V. y. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius.

Ofiso telefonas — BIshop 7-9515

- DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne

(Kampas Kedzie Ir Archer) 
VAB. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEO. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine
Telef. REpublio 7-2990 

Y AB: Pirm., antr.. Kert., penkt.
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 4:00—1:46. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefono.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akla Ir pritaiko akintas, 

keičia Miklus Ir rėmas 
4466 8. Oalifornla Are. .TA 7-7381 
Vai.: 10 ryto tkl 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p.p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir ąktnlų dirbtuvė 
756 Weat S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8. tre
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 lt 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DIRBTINI DANTYS
Kurie pasilniosuoja

neturėtų sunkinti
Daugelis turį dirbtinius dantis buvo 
tikrai sugėdinti kai dantys iškrito, 
paslydo arba suklebėjo nepatogiu 
momentu. Nebijokite, kad tas jums 
atsitiktų. Tik užbarstyklte truputi 
FASTEETH, alkallnių (ne rūgščių) 
miltelių ant dantų. Tvirčiau palaiko 
dirbtinius dantis, tad geriau Jaučiasi. 
NesurOgsta. Sustabdo “dantų kva
pą”.- Pirkite FASTEETH savo vaisti
nėje.

Meilė — tai žmonių paikystė, 
bet joje yra Dievo Išminties.

— V. Hugo

DRAUGAS

THE UmiUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. 6Srd St., Chicago 26. Dlhiota, Tel. LUdlow 5-9500

Bntered m Šeoond-Claaz Matter Ifarob 81, 1916, at Chicago. Illinois 
Under the Act of lfarch t. 1879.
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GRUMTYNĖS ART. RYTUOSE
Šaltojo karo grumtynės Artimuosiuose Rytuose tarp lais

vojo pasaulio ir sovietų darosi vis atkaklesnės. Artimieji Rytai 
pastebimai grimsta j nežinią. Sovietai visokiausiomis priemo
nėmis skverbiasi į Viduržemio jūros rytinį krantą ir Persijos 
įlanką. Kietose grumtynėse siekiama arabų kraštų palankumo, 
milžiniškų žemės turtų kontrolės ir strateginių pozicijų. Jau ne
tolima ateitis parodys JAV politikos laimėjimą ar pralaimėjimą 
Artimuosiuose Rytuose. JAV siekdamos arabų kraštų palanku
mo įr sovietinės infiltracijos sustabdymo padėjo arabų kraš
tams iškilti ir prisidėjo prie Anglijos galybės pažeidimo Arti
mųjų Rytų erdvėje, jausdama, jog Anglija karine jėga nebe
gali Artimųjų Rytų išsaugoti nuo sovietinės infiltracijos. Per 
Jungtines Tautas JAV padėjo Egiptui užvaldyti Suezo kanalą ir 
neleido Anglijai su Prancūzija atstatyti seną padėtį, ginklo jė
ga. Betgi JAV nerado didesnio palankumo Egipte. Egipto 
spauda tebepuola JAV. Sovietiniai ginklai ir toliau plaukia į 
Egiptą. Egiptas ekonomiškai ir politiškai grimsta į sovietinę 
jūrą. Bent tuo tarpu JAV negavo, ko tikėjosi, padėjusios Egip- 
laimėti Suezą.

Anglijos karinei galybei Artimuosiuose Rytuose subraškė
jus, atsirado Einsenhowerio doktrina. JAV įgavo kiek palan
kumo Saudi Arabijoje ir išgelbėjo Jordaną. Anglija dar įstengė 
apginti jai ištikimąjį Muskato ir Omano sultoną prie Persijos 
įlankos. Bet tai tik laikinis laimėjimas. Sovietinis rūgimas ir 
toliau vienodai eina bent keliuose arabų kraštuose.

SUSIKIRTIMAS SIRIJOJE
JAV jautriai seka sovietinių ginklų siuntas Sirijai. Karinė 

Sirijos delegacija Maskvoje neseniai pasirašė su sovietais su
tartį dėl didesnio sovietinių ginklų kiekio pristatymo. Sovietai 
sau palankius arabų kraštus ginkluoja pagreitintai. Sovietiniai 
ginklai gali būti nukreipti ne tik prieš Izraelį, bet ir prieš kitus 
arabų kraštus, palankius vakariečiams. Sovietinių ginklų siun
tos didina nerimą Artimuosiuose Rytuose. Jungtinės Amerikos 
Valstybės tuo tarpu nesmagius įvykius tik stebi.

Šaltus JAV ir Sirijos santykius dar pablogino trijų JAV 
diplomatų išsiuntimas iš Sirijos. Washingtonas atsilygino Si
rijos diplomatų išsiuntimu. Sirija apkaltino Jungtines Amerikos 
Valstybes, jog jų ištremtieji diplomatai organizavę perversmą, 
norėdami Sirijoje pastatyti JAV palankią vyriausybę, kurios 
kontrolėje sovietiniai ginklai jau tarnautų JAV interesams. 
Vienas ištremtasis JAV diplomatas siūlęs Sirijos karo atstovui 
Romoje 300 milionų dolerių, jei jis suorganizuotų dabartinės vy
riausybės nuvertimą. Sirijos karo atstovas Romoje buvo sku
biai pakviestas grįžti į, Siriją, bet jo grįžimas nelaukiamas.

Yra manoma, kad ne Jungtinės Amerikos Valstybės Sirijoje 
perversmą organizavo, bet perversmą Sirijoje ruošia sovietai, 
kad sovietiniai ginklai būtų visiškai sovietams patikimose ran
kose. Sirijos karinių pajėgų viršininkas ir jo pavaduotojas at
leisti. Jie abu nebuvo JAV draugai, bet jie bijojo ir perdidelio 
sovietų įsigalėjimo. Didžiausias JAV priešas ir sovietinių įsitiki
nimų vyras pulkininkas Serraj įgauna vis didesnį svorį ir atlieka 
valymus. Londone didėja nerimas, jog šį Rudenį Artimuosiuose 
Rytuose gali prasidėti didelė krizė. Sirija toje krizėje būtų 
veiklus dalyvis. Sovietai ją tiems įvykiams ruošia. (Vėliausio
mis žiniomis prosovietiniai karininkai pasigrobė savo kontrolėn 
Sirijos armiją, vadovaujamą žinomo komunisto gen. Afif Bizzry).

Tuo tarpu Artimuosiuose Rytuose vyksta didelis rūgimas. 
Jungtinės Amerikos Valstybės jautriai stebi įvykius, kaip rau
donasis Maskvos voras raizgi pavojingus tinklus Sirijoje, Egip
te, Jemene ir Muskate. St. Daunys

Iškilmės prie Lenkijos Nežinomojo Kareivio kapo Var
šuvoje. Lenkijos komunistinė vyriausybe leido pirmą* kartą 
viešai prisiminti II Pasaulinio karo aukas. (INS)

Niagara Falls, N.Y.

Pagerbs kun. J. Augūlią, MIC
Mes visi nuliūdome, kai suži

nojome, kad mūsų brangų tėvą 
Juozą Augūną iškelia iš mūsų 
parapijos į kitą vieįą.

Aš ir daugiau žmonių iš Buf- 
, falo priklausome lietuviškai Šv. 
Jurgio bažnyčiai. Tėvas J. Au- 
gūnas yra labai daug padėjęs 
nervų ir sveikatos, nes reikėjo 
bažnyčią tvarkyti bei taisyti, o 
taip pat ji buvo paskendusi ir 
skolose. Jis, atvažiavęs prieš 8 
metus griebėsi to sunkaus ir at
sakingo darbo, kurį ligšiol dir
bo. Gal taip ir reikia. Šis Kris
taus kareivis ir toliau kariaus 
Dievo Apvaizdoj. Bet mes tėvo 
J. Augūno neužmiršime, kol gy
vi būsime.

Kun. Juozo Augūno atsisvei
kinimas įvyks š. m. rugpjūčio 
25 d. 5 vai. p. p. Šv. Jurgio 
bažnyčioje bus iš kilmingos pa
maldos prie Švč. Sakramento. 
Po šių pamaldų visi kviečiami 
parapijos salėn bendrai vaka
rienei. Po vakarienės bus skolos 
dokumentų sudeginimas; šis jų 
sunaikinimas įvyks kun. J. Au
gūno dėka. V. Elgelis

■L2JLASG R A DIN S K A S
J. G. TELEVI8ION 00. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠIENLIGĖ PUOLA!
Vėsintuvą* su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 1/3
8S1S W. 47th St. ToL FRontier 6-1998

Atdara kasdien Iki 6 vai., plrinad. Ir ketv. Iki 9 vai. Sekin. uždaryta

R O-P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

“LITUANUS” LIKIMU BESIRŪPINANT
AL. GIMANTAS

Ir vėl “Lituanus” redaktoriai 
išsiuntinėjo mūsų laikraščiams 
naujus laiškus su gana smulkiu 
išdėstymu visos savo materiali
nės padėties ir buvusiojo vajaus 
rezultatais, kurie, deja, gavosi 
nuostabiai menki.

Tenka sutikti su laiške minė
tomis priežastimis. Pirma, gal 
lietuvių visuomenė išties nema-l 
to prasmės leidinį remti, nes 
laiko, kad informacinis darbas 
yra beprasmis, o antra, tautie
čiai pritaria studentų vedamai 
informacinei akcijai, tačiau pri
leidžia, kad leidinio finansinė 
padėtis yra gera, gi, trečia"; lie
tuviškai visuomenei labai mažai 
rūpi bet kuris pasireiškimas, ku 
ris nesuteikia tiesioginiai ir grei 
tai juntamos naudos. Kuris tų 
teiginių būtų arčiausiai teisy
bės?

Sunku būtų patirti tikrąsias 
nuotaikas, bet viena yra aišku 
ir neklystama: mūsiškiai tikrai 
permažai parodė dėmesio minė
tojo leidinio reikalams! Tai yra 
labai skaudus, bet neabejotinai 
tvirtas konstatavimas. Užtat, 
konkretizuojant visus pravesto 
vajaus rezultatus, visai rimtai 
svarstoma, kad rugsėjo mėn. 
“Lituanus” numeris bus jau ar 
tik nepaskutinis. Besirūpinant 
to žurnalo likimu, galima kelti 
patį pagrindini klausimą: ar ga 
Įima leisti jam žūti7 Jei taip, 
aišku, šioje vietoje reikėtų tuoj 
ir statyti tašką. Jei ne, kas rei
kėtų daryti, ką siūlyti, už ko 
griebtis pačiu paskutiniu mo
mentu?

“Eltos” leidiniai
žinome, kad jau eilė metų 

gana sėkmingai leidžiama lie
tuviškoji “Elta”, mūsų laikraš-

čių ir kaikurių žurnalistų infor
mavimui. Visai pasigėrėtinai 
darbas vyksta su itališkąja ir 
vokiškąja “Eltos” laida. Tikrai 
malonu matyti mūsų spaudoje 
žinutes teigiančias, kad, štai, to
kie ar kitokie vokiečių ar italų 
laikraščiai pasinaudojo “Eltos” 
žiniomis, perspausdino straips
nius, informacijas, žinutes. Kal
bama ir apie ispaniškosios “El
tos” leidimo reikalus. Be abejo, 
tai vis puiki iniciatyva ir verta 
visų mūsų dėmesio. Bet, regis, 
kurkas blogiau, ar bent tiek 
mažai girdisi apie angliškąją 
“Eltos” laidą. Gąl tik rašančia
jam neteko pastebėti, bet ir ki
ti, seką mūsų spaudą patvirti
no, kad dar neteko matyti jo
kio pranešimo, kad štai, vienas 
ar kitas anglų kalba leidžiamas 
laikraštis ar žurnalas buvo pa
sinaudojęs angliškąja “Eltos” 
laida. Matyt, su tuo darbu ne
visai gerai sekasi a* neįstengia
ma, o gal ir negalima pasiekti 
angliškųjų laikraščių redakcijas 
ar telegramų agentūras. Žino
ma, jei toji “Elta” ir toliau dar 
vis tebeleidžiama rotatoriumi 
spausdinama, jei joje ir toliau 
turinys ir metodai nesikeičia 
(kaip teko tai stebėti pirmuo
siuose numeriuose), jei ir toliau 
ištisi puslapiai prirašomi apie 
kolchozų produkcijas* okupuo
toje Lietuvoje, tik jau nereikė
tų stebėtis, kad toiks būdas ne
būtinai turi pasiekti akis ir au
sis tų, kuriam tas leidinys yra 
skiriamas. Bet ir tam darbui, 
suprantama, yra skiriama rei
kalingiausios lėšos.

Pasiūlymas
Tad, šioje vietoj**, šio rašinio! 

autorius, grynai savo iniciaty-

va ir atsakomybe, drįsta siūly
ti angliškosios “Eltos” leidimui 
skiriamas sumas, perduoti “Li
tuanus” leidimo darbui. Šis žur 
nalas, kaip jau visi žino, nors 
pasirodo tik keturius kartus me 
tuose, bet yra pakankamai kul 
turingos išvaizdos ir nors nėra 
tokio pobūdžio, kaip “Elta”, t. 
y. neteikiąs kasdieninių skubių 
žinių, komentarų, įvykių inter
pretacijos, visdėlto yra jau ga
na piliai įsipilietinęs amerikie
čių visuomenėje ir pakankamai 
žinomas. Visais atvejais, kurkas 
didesnis darbą nuveikiąs už tą, 
kurį turėjo atlikti angliškoji 
“Elta”. Tai ir būtų konkretus 
“Lituanus” išgelbėjimo planas. 
Gi jį įgyvendimus, atrodo, var
giai ar nukentėtų kuri kita mū
sų informacinė pozicija, nes an
gliškoji “Elta”, rašančiojo giliu 
įsitikinimu, visvien pasirodė ne
pakankamai efektyvi. Tad, būtų 
visai logiška pradėti remti tuos, 
kurie visai aiškiai ir bent kol- 
kas sėkmingai yra užsiangaža
vę lietuviškosios informacijos 
anglų kalba baruose.

NUSTALININIMAS
UETUVOJE

Paskutinė Kremliaus drama, 
kurios aukos yra stalinininkai, 
Maskvoje baigtis negalės. Nesi
gilindami į kitas vietas, trumpai 
žvilgterėkime į pavergtąją Lie
tuvą. Joje valdžios viršūnėse 
tebėra nuo Stalino laikų ne vie- 
vienas išgama. Jei jau Maskva 
kratosi savo stalinininkų, jų ne
galės pakęsti ir pavergtuose 
kraštuose. Stalinininkais mes 
galime laikyti Justą Paleckį, A.

Sniečkų, Teofilių Tilvytį, A. 
Venclovą, S. Korsaką ir visą ei
lę kitų. Atsimename, kaip jie 
patys garbino, klūpčiojo ir kitus 
vertė. Dar neseniai Tilvytis už
sipuolė barti rašytojus, kad jie 
taip žiauriai niekina Staliną ir 
be pasigailėjimo braukę jo var
dą. Jų pastangomis ir vertimu 
išdygo poemos apie Staliną (S. 
Neris), nemaža pamfletų ir šū
kių buvo išversta iš svetimųjų 
kalbų. Tai buvo paklusniausi šu 
neliai Lietuvoje, kurie klūpčio- 

| darni ir padus laižydami vykdė, 
i ką tik jis ar jo pastumdėliai iš 
i Maskvos įsakė.

j Šiandien jau atrodo, kad Lie
tuvos stalinininkai savo darbus 
bus atlikę. Jie jau toliau nėra 
reikalingi, o be to ir nepatikimi 
nei partijai, nei vyriausybei. 
Nebus nuostabu, jei vieną die
ną išgirsime, kad toks ir toks 
Lietuvos stalinininkas paleistas 
“atsargon” arba patalpintas Lu 
kiškio kalėjime, kuriame jie lai
kė ir tebelaiko šimtus nekaltų 
lietuvių už tai, kad pastarieji 
myli savo gimtąjį kraštą ir ilgi
si jo laisvės. O gal jie jau bus 
pasikeitę ir prisitaikę naujai li
nijai? Ir tai bus matoma. Jei 
liks ir toliau, vadinas, jų patar
navimas nepasibaigė. Jie dar 
reikalingi žudyti savo kraujo 
brolius ir seseris bei sulinkusius 
Lietuvos senelius, jaunuolius, 
studentus ar mokinius. Bet vie
ną dieną ir šį darbą tikrai baigs, 
o savo užsitarnautą atlyginimą 
atsiims iš savo ponų, kaip dabar 
Molotovas su kompanija, arba 
prieš tai Berija. Jiems nebus 
pastatyti paminklai, bet sutryp
tas kapas ir liks tik išdaviko 
vardas. K. Taurus

Nebylių vestuvėst
Spokane mieste, Washingto- 

no valstybėje, tą patį mėnesį 
buvo jungtuvės dviejų nebylių 
porų. Prieš vestuves jiems jė
zuitas tėv. Robinson davė pa
mokymus, naudodamas nebylių 
ženklus, daromus pirštais. Mo
terystės sutikimas irgi buvo 
pareikštas nebylių ženklais.

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė.. Chicago 36, M.

CONTINENTAL SAVINGS t LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

CHANE SAVINGS * LOAN ASSN.
2555 W. 47th St,_____________ Chicago 32, 111.

DISTRICT SAVINGS S LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St, Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS S LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50. DL. tel. TO 3-8131-32_  s

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

911 tfftjnoiioi 9lu(;fip
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Tą vakarą nenorėjo skirtis, bet jau pirmadienį tu
rėjo skirtis. Tai sužinojo jau sekmadienį.

Dar sekmadienio vakarą jig buvo nuėjęs pas Ma
rytę. Patylomis kalbėjosi apie šį bei tą. Pavartė jos 
knygų ir sąsiuvinių puslapius. Po to stovėjo prie lan
go ir, ilgai tylėdamas, žiūrėjo į mėlyną tamsą.

— Mariuk, ar tavo klasės mergaitės tavęs nepa
šiepia dėl to?

— Ne, mano klasės mergaitės yra geros. Jos su
pranta. Joms pasakojau viską, kaip buvo...

— Dar ilga tyla. >
Andrius žvalgėsi visur, taip aštriai matė Marytės 

kambarėlyje kiekviteną daiktą, kiekvieną smulkmeną, 
ir viskas čia bvuo taip miela. Ten ant stalo, mėlyna
me ąsuotėlyje, tylėjo nuvytę jurginai. Ant sienos ka
bėjo kelios senos paveikslų reprodukcijos. Po vienos 
buvo parašas vokiečių kalba: “Audra uolėtuose kran
tuose”. Jo akys ilgai, ilgai sustojo prie jo. Žalios, pu
totomis nugaromis bangos. Rytas. Tokia virpanti auš
ra. Tolumoje laivo stiebai.

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR-CONDITIONER

Jo vasarinis včdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, UI.

TOwnhall S-6670 
Blshop 2-8428

ANTANAS LIGUTIS, sav.

“ IŠ TOLI IR ARTIARJ1
NAUJI OIOCU TBOKAI- NAUJAUSI KMUSTTFIO ĮAAHKJA! 

NNtį MfTtf AMT/MIAS-MUS INSĄtlNINGAS ANTARNAWJAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU»olc 5-9209

Pradekit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ud 810,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai. 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. Ud 8 v.v.

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

J 0 S V BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrglnia 7-7097

MOVJNC

— Mariuk...
— Taip! '
Tylėjo. Ilgai tylėjo. Nieko jis negalėjo pasakyti. 
— Tu norėjai ką nors sakyti... — ilgai jam žiūrė

jo į akis — sakyk!
— Nieko... Taip sau...
Ir dar tylėjo.
— Tu turi būti tvirta, Mariuk. Turi gerai moky

tis...
— Argi aš nesimokmu ? v
— Ne, ne! Aš taip sau... Ką tu sakytum apie tai,

kad pasitaikytų taip, kad aš daugiau negalėčiau lan
kyti mokyklos? Taip...

Marytė greitai pasižiūrėjo į jį:
— Ar neturi ko užsimokėti? Čia turiu pusseserę

siuvėją, galiu paskolinti...
— Ne, ne! Taip sau...
Jis kalbėjo vis iš tolo, ir jam baisu atrodė tiesiai 

tai pasakyti.
Tą vakarą išeinant jis ilgai, ilgai stovėjo prie du

rų ir daug kartų nuglostė rankeną.
— Iki pasimatymo, Mariuk...
— Iki pasimatymo, Andriau. Tu juk rytoj vakarą

užeisi valandėlei?
— Taip. Aš rytoj...
Sukandęs dantis jis nuėjo.
Toks nebūtas sumišimas pirmadienį viešpatavo mo

kykloje. Mokytojai bėginėjo šen ir ten. Liepė moki
niams sunešti į salę suolus.

— Turbūt kokia šventė bus? — žemesnės klasėssamprotavo.

Per ilgąją pertrauką visoms klasėms įsakė susi
rinkti į salę.

Būriais, būriais berniukai ir mergaitės lipo laip
tais į tą augštą, kur salė, ir kurie dar nežinojo, nu
stebę klausė: kas čia bus?

— Andriau, ar tu pats ateisi? ji už rankų paėmę 
liūdnais balsais klausė draugai. \ .

— Taip, noriu pats viską išgirsti. ,
Jis įėjo. Pradžioj buvo truputį susijaudinęs, bet 

po to nurimo. Nesislėpė užpakaly, bet nuėjo į priekį.
Pradėjo kalbėti direktorius. Ilgai kalbėjo apie 

tvarką, apie mokinių paklusnumą. Visko Andrius net 
neišgirdo. Jis žvalgėsi po salę. Atsiminimų spiečiai ap
spito jį ir plačiais ir karštais sparnais. Visus daiktus 
salėje jis suvokė taip ryškiai, kaip niekada nebuvo su
vokęs.

Ten pat iš katedros, kur dabar stovėjo direkto
rius, jis daugelį tnetų per įvairias valstybines ir mo
kyklos šventes visų mokinių vardu buvo kalbėjęs. Ty
liai kairėje pusėje stovėjo fortepionas. Kaip jis mėgo 
skambinti valsą: “Praėjęs grožis”!..

Ten tarp dviejų augštų langų paveikslas: “Vieni
ša pušis”.

Girdėjo. Direktorius pakėlė balsą:
— Dėl nesuskaitomų nusikaltimų, dėl kitų moki

nių skatinimo nusikalsti, dėl mokyklos disciplinos grio
vimo, pedagogų taryba nutarė mokinį Andrių Rugajų 
išmesti iš mokyklos... Tai įspėjimas visiems kitiems 
panašiems!• ,

Andrius susitraukė, tarsi smūgį gavęs, bet sukan
do dantis ir sulaikė ašaras.

IBus daugiau).

*
t



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS Antradienis, 1957 rugpjūčio 20

Redaguoja EDY. ŠILAITIS, 1830 So. 51st Avė., Cicero 50, Illinois

Pabaltiečių lengv. atletikos ir plauk, pirmenybės
Rugpjūčio 10 ir 11 dienomis, kad ir ateityje tokiu keliu būtų 

Clevelande buvo pravestos 1957 I einama, 
m. Pabaltiečių Lengvosios Atle
tikos ir Plaukymo pirmenybės. 
JAV ir Kanados pabaltiečių

Lengvoji atletika 
Vyrų lengvojoje atletikoje lat

sporto federacijų pavedimu pir-1 viai mūsiškius pralenkė ir daly-
menybes rengė Faskas, pasikvie 
tęs jas globoti Alto Clevelando 
skyrių ir-, kitas sportinį judėji
mą remiančias Clevelando orga
nizacijas — Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio Clevelando skyrių, LB 
Clevelando apyl. valdybą, LVS

vių skaičiumi, ir pasekmėmis. 
Tačiau negalima būtų pasakyti, 
kad mūsiškai buvo labai men
kaverčiai varžovai. Clevelandie- 
tis C.' Nainys 100 m bėgime pa
kartojo geriausią vyrų tremties 
pasekmę (11.2 sek.), laimėda-

Ramovę ir Ateities Klubą. Taip mas II vietą, o 200 m bėgime —
pat nuoširdžiai šiam darbui tal
kininkavo Lietuvių Radijo Klu
bas, “Dirvos” redakcija ir visa 
eilė kitų organizacijų bei paski
rų asmenų. Iš jų ypatingai iš
skirtinas Edmundas Capas - Cap 
kevičius (Capas Realty savinin
kas), nupirkęs mūsų vyrų lengv. 
atletikos komandai uniformas.

III vietą (23.3 sek.). Pažymė
tina, kad jis yra dar jaunis. Chi- 
cagietis M. Vygantas, geriausių 
tremties pasekmių 400 ir 800 m 
bėgimuose savininkas, šį kartą 
nepasiekė savo pavasarinės for
mos. Gerus šuolininko duome
nis turi A. Modestavičius (LSK 
Žaibas). Mėtymuose, žinoma,

Tai yra tikrai gražus pavyzdys, mes prieš latvius esame tik mo-
kaip lietuvis verslininkas gali pa 
remti sportuojantį jaunimą.

Organizacinis žaidynių komi
tetas padėjo tikrai daug pastan
gų ko geriaus šias varžybas su
rengti. Čia ypatingai daug nuo
pelnų teftka k-to vicepirm. L. 
Leknickui ir energingajam A. 
Juozaičiui, kuriems intensyviai 
talkininkavo Eidimtas, K. Žie- 
donis, P. Gruodis ir kiti.

Nuoširdi sportininkų padėka 
tenka solistui baritonui Vyt. Ba 
kūnui, be atlyginimo atlikusiam 
sportininkų vakaro meninę pro
gramą.

Negalima užmiršti ir pasišven 
tusiai dirbusių vakaro surengi
mo talkininkų su simpatingąja 
šeimininke Nijole Rinkiene prie
šakyje.

Pirmenybių balansas

kiniai.
Moterų lengvojoje atletikoje 

geriausios mūsų lengvaatletės 
D. Točilauskaitė irs St. Juodval
kytė, sėkmingai talkininkauja
mos jaunesniųjų, išvedė mūsų 
komandą į laimėtojas — iš 8 
rungčių 5 atiteko mūsiškėms.

Plaukymas
Plaukyme pirmavimas tiek 

vyrų, tiek moterų grupėse buvo 
mūsų rankose. Iš 8 rungčių mū 
siškai laimėjo 7. Iš vyrų pažy
mėtini detroitiečiai G. Boreišis, 
A. Matulis ir Ruseckas, o iš mo
terų — clevelandietė M. Mazo- 
liauskaitė.

Techniškos pasekmės — 
nugalėtojai

Vyrų lengv. atletika: 100 m.
I y. I. Kauls (latvis) — 11 sek.;
II — Č. Nainys — 11.2 sek. ir

PAJIESKOJIMAI
šeimos židiniui sukurti jie&kau 

rimto lietuvio kataliko žmogaus, 
nejauneanio kaip 46 metų amžiaus. 
Ai esu našlė, rimta moteris. Atsi
liepusiam parašysiu plačiau apie 
save.

MRS MARY ASSAPIENE
56 Bromfield St.

___ Lawrence, Mass.

auros ut kalemorių
Ui “Draugo" kalendorių atsiunti 
šie asmenys:

A. Markus .................. $0.50
Jadvyga Jankauskienė 1.00
Helen Kazlauskas............ 1.00
V. Geležunas ................ 1.00
Joseph Sniečkus .......... 0.50
A. J. Pocevičius ............ 1.00
Stasys Kaksta ................ 1.00
Ačifi geradariams.

"Draugo" administracija

PARAMA “DRAUGIU”
"Draugo" spaudos reikalams at
siunti šie asmenys:

V. Geležunas .............. $3.00
G. Dambrauskis .......... 2.00
M. Bajorūnas .............. 3.00
St. Tekorys .................. 2.00
Pranas Vaškas................ 5.00
Agota Kalinauskas .. 2.00
Kostas Čepaitis..........  0.81
V. Steponavičius .......... 2.00
Theodor Cenas .......... 1.00
M. Rimkus   1.00
Ačiū spaudos bičiuliams. 

“Draugo” administracija

KKAL ESTATE

j Parduodantau gražus naujas dv 
luxe 17 butų apsrtment liautas piet
vakarių miesto daly. 16 po 4 kam b. 
ir 1 3 kamb. Brutto pajamų apie
$28,000. Kreiptis j .lemi U<x>k. t"l< f.

1 PROspect 8-4548.

Pardavimui 4 butų medinis paja~ j 
mų. namas. Arti 51st ir Morgan St. J 
$16,800. Kreiptis į sietui C-ook, telef. I 
PK4ws|xx-t M-1548.

2-jų butų namas. 5235 s. Carpenter. 
Church of God parapijoje. 2 po 6 
kamb. Garu apšild., pirmas uugš- 
tas; alyva antras augštas. Tinka 
dviem šeimom. Prdfto $16,500. Cahili 
Risis. Kreiptis į Joseph, tel. Plt 
6-0580 arba vak. KN 4-2380.

Pajamų nuosavybė. Krautuvė ir 
7 kamb. modern. butas. 1848 W. 
47 th St. Tinka bet kokiam bizniui. 
Pajamų apie $225 į mėn. Teisingai 
įkainuotas. Cahili Bros. Kreiptis į 
Joseph, tel. PR 6-0580 arba vak. 
En 4-2389.

Greitas palengvinimas nuo

ASTMOS
NEMAljO.UMr IR NUO BRONCHO

ŠIENLIGES
su

( LASSIFIED AND HELP W ANTED A DS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

Dabar trumpai pažvelkime į1 III — M. Motiejūnas — 11.7 sek. 
pačias varžybas. Pirmenybėse ! 200 m. I vieta I. Kaulis (latv.) 
dalyvavo apie 70 sportininkų, iš — 22.9 sek., II — Č. Nainys —
kurių mūsiškiai sudarė labai 
kuklų trečdalį. Turint galvoje, 
kad estai teturėjo vos porą da
lyvių, latviai mus pralenkė da
lyvių skaičiumi daugiau negu 
dvigubai.

Labai geras stadionas ir ba
seinas, prisidėjus dar-neblogam 
orui, sudarė tikrai palankias są 
lygas geroms pasekmėms pasiek 
ti. Tačiau tenka nusiskųsti, kad 
mūsų sportininkų reagavimas į 
šias varžybas buvo permenkas. 
Du trečdalius mūsų reprezentan 
tų sudar'ė Clevelando Žaibo spor 
tininkai. Vienintelis klubas iš 
kitur, reagavęs į paraginimą da 
lyvauti šiose varžybose, buvo

23.? sek., IV M. Vygantas — 
24.2 sek. ir IV — V. Litvinas. 
400 m bėgime I vietą laimėjo 
V. Prieditis (latvis) — 52.7 
sek., II — M. Vygantas — 53.4 
sek. 800 m bėgime I vieta teko 
estui J. Kiuįsild — 2:03.4 min. 
1500 m tas pats estas nubėgo 
per 4:29.0 min. Šuolyje į tolį 
I vietą laimėjo latvis V. Priedi
tis — 21’li/,”, IV — A. Modes
tavičius — 20’Vį”, VI — M. Mo
tiejūnas — 19’10”. Į augštį pir 
ma vieta teko latviui A. Berg- 
valds — 5’63/4”, II — A. Mo
destavičius — 5’3 3/4”. Trišuo- 
lyje I v. teko latviui E. Eze- 
rinš — 40’2”. Rutulys — Įat-

Detroito Kovas, atsiuntęs savo J vis I. Veldre — 45’7”. Diskas —
geriausias pajėgas. Tai yra nuo 
pelnas rūpestingos klubo vado
vybės, ypatingai plaukymo va
dovo G. Kazlausko. Tiesa, dar 
privačia savo iniciatyva iš Chi-

tas pats Veldre-— 130’8”. Kū
jis — latvis I. Mežaraups — 
144’6”. 4x100 m. — latviai — 
45.3 sek.

Moterų lengvojoje atletikoje:

Meti. I a. 5 k., II 8. 2 aut. gar.*l5,50O 
Mūr. 5 k. 1 k. viri. 1 k. rūs.$22.000. 
Mūr. 2 imi 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
-Meti. 1 u. 5 k. 11 4 k. Alyva. $11,980 
Tavernų ir 2 kam. udpak. Ui 0,500. 
Mūr. 2 imi 0 k. 2 aut. gar. $20,000 
Mūr. nuujas 3 erti. mieg. $22,000
S.A. AGLINSKAS Real Estete
2430 W. 00 St. HE. 4-8202

oooooooooocooooooooooooooo,
■ KABA NORITE PIRKTI AB

, PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės |

. SOPRYCH REAL, ESTATE
•407 S. Kedzle Avė. M AIbrook 5-3218
AGENTAS alex KANA VERSKIS 
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AUTOMOTIVE MACH1NISTS
AGE 25—40

Experienced in boring cylinders.
Fitting pins, aligning rods, valve 
works, etc. UNION SCALE.

Trituigle Engine Rebullders
4416 W. Roooevelt Rd. NE 8-8212

IŠVENGKITE JĄUDINIMOSI
DEL ŽILŲ PLAUKŲ

Yra puiki priemone pašalinimui 
viaų nepatogumų susijusių su žilais 
plaukais ir tai galite padaryti be 
dažymo. Stebuklingas skiedinys, va
dinamas NUVIDA, palengva pakei
čia žilus plaukus j tamsesnę spalvų 
vien tik vartojant po truputį kasdien 
per apie 10 dienų. Tai nėra dažai. 
Rezultatai yra fantastiški, nes ir jūs 
užmiršite, kad jūsų plaukai kuomet 
nors buvo žili. Jūs galite gauti šio 
nuostabaus skiedinio pasiųsdahn 
šią. iškarpą į TRYSAN CO. Dept. 
103. PEEKSKILL. N. Y. Jūs pašti
ninkui sumokėsite tiktai $3.75 — 
kada pristatys. (čia įskaitomos vi
sos C. O. D. bep pašto išalidos). Pa
siųskite šią iškarpą dabar, ir būtinai 
užrašykite savo vardą ir adresą 
spausdintom raidėm antroje voko 
pusėje, kas užtikrins jums gavimą 
NUVIDA be delsimo.

M*

BRIGHTON PARKE:
Med. 3 butai: 6, 4 ir 3. skiepus, ga

ražas, 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 135 paj. ir sav. bu
tas, 39 ir Frauciseo apyl. , Kaina 
$19,900.

Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas, pečiais 
šild., gera vieta Kaina $18,500.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nauiai deko
ruotas, 60 p. sklypas aptveCas ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog'ai su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. 160 paj. už vieną bu
tą, rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė

je. Ne toi Maiąuette parkas, vienas 
butas atremontuotas, tu-oj galima už
imti, mažas įmokėjimas. Proga

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St.. CL 4-2390

Mūr. 2 po 6 k., centr. šild. 2 maš. 
garažas, skl. $7 p. — nebrangiai.

4 m. senumo niūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 6 k. S mieg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
81 pėdų, garažas. $29,000.

ŠIMKUS
REAL ESTATK

4269 So. Maplewoed Avė.
Tel. CUffslde 4-7450; 

YArds 7-2048

VYRAI IR MOTERYS

COUNTER GIRL
(Over 21)

Excellent Working Conditions
CRONIN’S

CLEVER CLEANERS 
8423 W. 63rd St.

MNTJOMUOJAMA — FOR RENT

cagos atvažiavo D. Točilauskai- ■ 60 m — D. Točilauskaitė 8.4 i
tė, M. Vygantas ir V. Litvinas.

Tiesiog nesinori tikėti, kad iš 
visoB Rytų ir Kanados apygardų 
negalėjo atsirasti nė vienos spor

sek. III V. Titaitė — 8.8 sek,' 
IV — R. Jankutė. 100 m — D. 
Točilauskaitė — 13.5 sek., III 
— R. Jankutė — 14.6 sek. Į

tininko, tinkančio dalyvauti šio- tolį — D. Točilauskaitė — 14’-
se varžybose. Tai buvo grynas 9’/į” 
apsileidimas ir atsakomybės ra - 
jausmo stoka tiek iš mūsų spor-1 žytė 
to klubų vadovybių pusės, tiek 
dalinai ir iš pačių sportininkų.
Reikia tikėtis, kad ateityje į to
kių varžybų svarbą atsižvelgsi
me visu rimtumu ir vietoj to, 
kad sėdėdami nuošalyje paskui 
rėktume visa gerkle, jieškodami 
kaltininkų, imsimės vieningo ir 
pozityvaus darbo, kad mūsų 
sportinis prestižas būtų pride
rančiai išlaikytas tiek prieš mū
sų visuomenę, tiek prieš kita
taučius.

Glaudus bendraxlarbiavimas

Pati pabaltiečių sportinio ben 
dravimo idėja yra tikrai gera — 
ugdanti draugiškumo ryšius 
tarp Pabaltijo tautų jaunimo, o j 
kartu ir žadinanti kiekvienos 
tautybės sportininkų ambicijas 
geriau pasitempti.

Tenka pripažinti, kad varžy
bos praėjo labai sportiškoje bei 
draugiškoje dvasioje ir jokių šo
vinistinio pobūdžio išsišokimų 
nebuvo padaryta. Linkėtina,

Į augštį — latvė D. To- 
4’5 3/4”, III — N. Gela- 
- 4’3 3/4. Rutulys — St. 

Juodvalkytė — 32’4”, Diskas —
latvė V. Viskere — 94’7”, II — 
St. Juodvalkytė — 87’2”. Jie- 
tis*— latvė M. Grava — 95’- 
11*^”. 4x60 m — lietuvaitės 
(R. Jankutė, V. Titaitė, I. Be- 
sparaitytė ir D. Točilauskaitė) 
— 34.4 sek.

Vyrų plaukymas
100 yd. laisvu stiliumi — lat

vis A. Upatnieks 1:00.6 min., 
II — A. Matulis — 1:01.4 min.

100 yd. nugara — G. Borei
šis — 1:09.0 min.

400 yd. laisvu st. — G. Borei
šis —.5:45.4 min.

' Moterų plaukymas

50 yd. laisvu st. — M. Ma- 
zoliauskaitė — 40.4 sek.

50 yd. nugara — Špakauskai- 
tė — 47.6 sek.

50 yd. krūtine — J. Černiaus 
kaitė — 57.8 sek.

100 yd. laisvu stiliumi — M. 
Mazoliauskaitė — 1:38.6 min.

ab.
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DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam įrengimui — interior 
decorator. -— Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.Z
7144 S. SACRAMENTO AV. 

Tel. PRospect 8-2215
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'/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

C R A N E SAVINOS
2585 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletldetvicz, prea.; E. R. Pletklewlcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodam? Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki $10,000

Darbo valandos: ptrmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai vakaro 
antr. ir penk. 9 iki 5: treč. uždaryta o SeJh nuo o iki vidurdienio

HELP WANTED — TEMALE

WE DRGENTLY NEED
GfRLS —WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
E^pcrience not necessary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditions ar excellent. 
Permanent positions.—Many eompany benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE M U T E R C O.
1255 S0. MICHIGAN

________ ____________ SEE MRS. HILDEGARDE TRAVER

NUOLATINIS DARBAS 
MERGAITĖMS IR

MOTERIMS
TUOJAU REIKALINGOS

★ WIRERS
★

GERIAUSIAS ATLYGINIMAS
DIRBTI NUO 7:80 IKI 4:00 V. V.

5 dienas savaitėje. Puikios darbo sąlygos

DRAUDIMAS NEMOKAMAI • DAUG PRIEDŲ 

KREIPTIS TUOJAU:

HALLICRAFTERS CO.
4S00 WEST 45th STREET

MARQUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kamb., kambariai pastogėje (attic) 
ir įrengtas rūsys. Žieminiai alumini- 
jaus langai ir sieteliai. 1 54 autom, 
garažas. Dabai gražiai ir švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
Dabai reta proga įsigyti toki puikų 
namą. Už namo patvarumą garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir So. Whip- 
ple Street.

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kamo., 38 pėdų skly
pas. Pilnai įrengta pastogė (attic), 
2 autom b. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai Ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis i automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namą.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus krelp-

naniais už $32,000, arba tik 10 akrų tis į raštinę ir mes mielai pa.ta.rnau- 
žemės už $8,000. Nepraleiskite pro- gimė parduodami Jūsų namus, 
gos įsigyti šią vertingą nuosavybę ar
ti Čikagos! A. Rėklaitis.

SAVIKAINA $18,500 
5 aanib. patogus mūr. bungalow.

Moderniška virtuvė ir \ onia. Aut. šil
dymas alyva. Garažas. Blokas nuo 
Maiąuette Parko. Volodkevičius.

MEDINIS 2 AUKŠTU 
4 -3—6 kainb. Gazo krosnys. Pla

tus sklypas, garažas. Brighton Parke.
$20.000. A. Sirutis.

Mf'K. 8 KA.MB. REZIDENCIJA 
Vienas blokas nuo Marąuette Par

ko. šildymas alyva, ištaisytas rūsys.
Apsauga nuo potvynio. Tik $19,000.
A. Katilius.

MAMŲ SAVININKAI!

Tarpininkaujame butų išnuomavi
mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5*18 So. Wwlem PRnepeet 8-2234

BUILDING & REMODELING

MW3S3S3S3KWS3S3S!

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E STATE-IN SURANGĖ 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 6-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir aemad.)
t5 AkKV

Orland Parko rajone, arti U. S. 45, 
su modernišku 5 kamb. ranch namu 
ir kitais ūkio pastatais. $38,900. Sa
vininkas sutinka parduoti 5 akrus su

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovr 5-6900

P. L E 0 M t S
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5:8015

PROGOS — OFPORTUNITIES

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nicholas.

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Šaldytas maistas, vaisiai ir dar
žoves. Brutto pajamų $7,000 į mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas, 5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas

auji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
gTeL: YArds 7-9675 arba CL 4-7450J

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei ncrite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris butu gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. Š I M’K U S
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
N oi ton, Wlllow Springs, UI.

MARQUETTE PARKE puikus 
mūr. bungalow 5 kmb. $18,000. 

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 ir- b kmb. Šild. gazu 

$16.500.
Stiprus ir gerai užlaikytas med. su 

rūsiu ir šildymu visam namui. 4 ir 
5 kmb. (3 mieg.) — $17,000.

2 namai. 4 bt. po 4 kmb. Rūsys ir 
pastogė. Geros pajamos. Mažas įmo-

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; Išrūpina stat

itus. Skamb. vak.: VI 7- 
Namų tel. BIshop 7-3340 

2787 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANY 
1442 S. 48th Ct., Cicero 50, I1L

Statome naujus namus ir garažus, 
kejimas. Skubiam pardavimui nu- Atliekame visokių trobesių ir patal

pų įvairius remonto darbus, skubiaipiginta kaina.
Modern. mūriniai po 2 butu: 2 po 

5, 2 po 4, 2 po 6 ir 4 kmb. rūsy. 
KITUR

I rytus nuo M arų ue t te Parko —
geras mūr. 6 kmb. bungallovv. Centr. 
šildymas — $15,000.

Atnaujintas medinis—2 po 6 kmb. 
$10,600. Mažas įmokėjimas. 20 vie
netų mūr. "roomlng house”. Metinių 
pajamų $12,500. Prašoma $32,500. 
įmokėti — $6,000.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė.

LAfayette 3-3881

gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. ODympic 2-5121 nuo 8 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro

GAGE PARKE
5 k. su uždaru porčium. Gražiai

įrengtais (knotty pine) kamb. rūsy. 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima, ^7zu800 Sild- 2 aut<>m- garaža8’ T“t 
pirkti SU namu ar be. REpublic Mūr. pajamų nuosavybė 6 kmb. 
7-7265. . butas ir 2-jų kmb. būt. rūsyje. Nau-

PARPUOTIAMAS NAMAS IK MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje. Brighton Parke. ApžiūrSti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Maplea’ood Avė.

MŪRINIS 3-jų butų “bay front” 
namas. Apylinkėje 25th ir Sacra- 
mento. Modern. vonia. 3 ir 4 kamb. 
Švarus namas. $16,500, arba duo
kite pasiūlymą. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

7 kamb. modern. įrengtas ir 
naujai atremontuotas medinis na
mas Brighton Parke. Plytelėmis iš
klota vonia ir virtuvė. Naujas cent
rinis šild. alyva, rūsys ir pastogė. 
Tuoj galima užimti. $14,800. WA1- 
brook 5-5031, arba vak. PRospect 
8-3570.

jas gazo šildymas. Paskola 4t4%- 
$19,400.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. mūr. Plytelių virtuve ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai
na $17,400.

BRIGHTON PARKE 
augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.)

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 p$dų 
sklypas, 2-Jų autom, garažas. Kaina
$23,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

V A R F A S Real Estate
Insurance, Notary Pnblfaf 

$•1$ 8o. Western Avė.
PRosp. 8-»S4 arba HEm. 4-7088
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

DftMESIO!

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 

PRISTATOMI
Visokių Rūšių 

MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITWINAS. Pvm.
3039 So. Halsted St.

Tol. VIctory 2-1273

Apkainavimą Ir Prekių Priataty 
mą Teikiamo Nemokamai.

Raštinė atidaro kasdien nno

8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar pardnedant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 59th St. TeL PHospeet 8-54*4

LYONS, EKSTRA! 5 kamb. na
mas. Alyva apšild. 87x150 skly-

Ks. Švarus. $11,900; įmokėti $3,- 
0. SVOBODA, 6013 Cermak Rd. 

Blahop 2-2162. 

MŪRINIS “BĄY FRONT” NA
MAS. 2 butai Savininkas apleidžia 
Chicago. 4 ir 4 kamb. Uždari por- 
čiai. 1 blokas nu 26th ir Hamlin 
A ve. $15,900; arbą duokite pasiū
lymą, $4,500 įmokėti. SVOBODA, 
3739 W. 26th St.

LAwndalo 1-7038.

PIRKITE Ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 

Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURAIItt
REAL ESTATE SALES 

REpubtlo 74M00

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bnilders Gen. Oontractors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinga ir buto telefonas 

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBEI.L AVĖ. 

Chicago 29. M.

Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILOERS
Oeneral Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorobskas) 
1809 A 48TH CT., CICERO 60, ILL. 
Tek OLympto 2-7381; TO 8-4188

ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
- A. Stanėlamkaa Inatoliuoja vi

gų geriaurių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius rur- 
oacea), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditianers) ir atlieka 
vigus gkardoa darbus.

1546 S. 49th Court, Cicere
TeL OLympto 6-0775 ano 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLympto 3-6752

LIET. APDRAUDOfi AOENTTTRA 
Visų rūšių a pd ra ūdos. Automobi

lių finansavimas. Not aria tas. Valsty
bes patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbraok 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENGY 
8108 H. Anhlnnd Are.. Chloago 88, IjL

30O00(M>00b0(X>00^C/X)C0000f'„~.
Skelbtis " DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraėtla. o skelbimų 

kaina yra prieinama rtatema.

oooooooooooooooooooooooooo
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Lietuviai lauko tenisininkai Detroite

Rugpjūčio 10 ir 11 dienomis varžybinio komiteto nutarimu 
į Detroitą suvažiavo lietuviai lau buvo patvirtinta Kovo pirmeny- 
ko tenisininkai iš Chicagos, Ro- bių, įvykusių prieš kelias savai- 
chesterio ir Toronto, o prie jų tęs, pasekmės, pagal kurias nu- 
dar prisidėjo vietos Kovo žai- galėtoju buvo tas pats kovietis 
dėjai. Čia vyko dvejos žaidy- Paskųs. Tenka tik apgailestau- 
nės: Vid. Vakarų apygardos pir ti, kad kiti apygardos klubai 
menybės ir komandinės varžy- nekreipė dėmesio į prieauglį ir 
bos dėl Toronto Pranciškonų neatsiuntė nė vieno jaunio į Det- 
taurės. j roitą.

Apygardinėse pirmenybėse bu I Vyrų dvejeU įŠ8i8kyrė Ro- 
vo leista dalyvauti ir Kanados che8terio Sakalo dvyniai broliai 
apygardos žaidėjams. Vyrų vie- Lubes, kurie baigmėje nugalėjo I 
nete buvo 16 žaidėjų, tarp kurių gaVo sakaliečius Grybauską ir1 
išskirtini buvo praėjusių metų Armoną 6;3) 3;6 6;3 stįpru8 
Š. Amerikos žaidynių baigminiu Toronto dvejetas P. Gvildys ir 
kai Detroito Kovo E. Kra- q Rautįnš buvo lengvai įveik- 
slauskas ir Roehesterio Sakalo, tas tų dvynių brolių 6;2i 6:2. Sandee Dwyer, “kaubojų kara

te” ' (INS)

Boston, Mass.

V. Grybauskas. Nuo pat pirmo-
laite

Dėl Pranciškonų pereinamos
jo rato vyko įtempta kova. Vir- (taurėSi kurią pirmus metus lai-
šutinėje pusėje detroitietis E. 
Krąslauskas, lengvai nugalėjęs 
Sakalo teniso veteraną Armoną 
6:1, 6:1, susitiko naują Sakalo 
pažibą W. Lubes (Amerikos lie
tuvį). Po puikios kovos jau 
mums pažįstamas Detroito teni
sininkas E. Kraslauskas rungty 
nes laimi pasekme 6:8, 6:2, 6:3. 
Toliau jis laimi pusiaubaigmėje 
prieš jauną ir kylantį Kovo žai
dėją V. šeputą 6:2, 6:3. Čia rei
kia pridėti, kad V. Šeputa, prieš 
patekdamas į pusiaubaigmę, nu
galėjo gerą Toronto Vyties te
nisininką P. Gvildį pasekme 2:6, 
6:1, 6:3.

Apatinėje pusėje sakalietis V. 
Grybauskas irgi turi sunkų ke
lią iki baigmės. Tuojau pirma
me rate susitiko su chicagiečiu 
V. Miliausku, kurį nelengvai nu
galėjo 6:4, 8:6. Prieš patekda
mas į pusiaubaigmę, V. Grybaus 
kas turėjo laimėti prieš kitą 
stiprų sakalietį F. Lubes (anks
čiau minėtojo brolį), ir tai jis 
padarė pasekme 6:4, 6:2. Ket
virtas pusiaubaigmininkas V. 
Andrijauskas turėjo tik pirma
me rate pasipriešinimą iš detroi 
tiečio P. Misiūno, kurį jis įvei
kė 9:7, 6:4. Bet V. Grybauskas 
jį lengvokai nugalėjo 6:2, 6:1.

Tokiu būdu baigmėje susitiko 
vispusiškas sportininkas V. Gry 
bauskas ir patyręs tenisininkas 
iš Detroito Kovo E. Kraslaus
kas. Reikėtų dar paminėti, kad 
abu baigmininkai buvo verti 
baigmės, nes ją kovote išsikovo
jo. Pirmus du setus E. Kras
lauskas savo tiksliais smūgiais 
laimi 6:3, 6:1. Bet štai trečia
me sete patvarusis Grybauskas 
veda nėt 4:0, ir Kraslauskas tik 
savo patyrimo dėka šio seto ne
atiduoda, laimėdamas jį 9:7.

Moterų vienete Sakalo B. Os
karu p (brolių Lubes sesuo) leng 
vai išsikovoja pirmą vietą, baig
mėje nugalėdama chicagietę Si- 
dzikauskaitę 6:1, 6:1. Trečioje 
vietoje lieka detroitietė B. Šim
kutė, nugalėjusi irgi kovietę R. 
Lišauskaitę 6:1, 6:1.

Jaunių vienete, esant tik det- 
roitiečiams dalyviams, kurie jau 
šiemet pasirodė Toronte Kana
dos apygardinėse pirmenybėse 
ir ten kovietis Paškus laimėjo 
pirmą vietą, nebuvo tikslo vyk
dyti apygardinių pirmenybių; o

mėjo Toronto Vytis, pernai — 
Chicagos Neris, kovojo Vytis, 
Neris, Roehesterio Sakalas ir 
Detroito Kovas. Burtų trauki
mu susitiko Roehesterio Saka
las su Chicagos Nerimi ir Det
roito Kovas su Toronto Vyt. 
timi. Sakalas nugali Nerį 3:1; 
W. Lubes — L. Andrijauskas 
6:1, 7:5; F. Lubes — V. Miliaus 
kas 6:2, 6:3; Grybauskas ir Ar- 
monas — L. Andrijauskas ir V. 
Miliauskas 1:6, 9:7, 1:6 ir V. 
Grybauskas — L. Andrijauskas 
6:3, 6:0. Gi Detroito Kovas lai
mi prieš Toronto Vytį 3:0; V. 
Šeputa — J. Žukas 7:9, 6:4; E. 
Kraslauskas — O. Rautinš 10:8, 
6:4; Šeputa ir Kraslauskas — 
P. Gvildys ir O. Rautinš 6:8, 
6:1, 6:4.

Katalikų gyvenimo sala

Sibire, kur sovietai ištrėmė 
daugybę įvairių tautybių žmo
nių, katalikų religinis gyvenimas 
nemerdi, bet, kiek sunkiose są
lygose įmanoma, auga, stiprėja. 
Apie tai sužinome iš įvairių šal
tinių,— laiškų ir kitokių prane
šimų.

Kazako respublikoje gyvena 
palyginti nemaža lenkų, kurie 
ten buvo deportuoti paskutinio 
karo metu. Laikydamiesi savo ti
kėjimo ir turėdami savo tarpe ka 
talikų kunigų, jie suorganizavo 
stiprų parapinį vienetą. Tainčoje 
gyvena kun. Kučineki, priklau
sąs Ukrainos Lucko vyskupijai, 
kuri likosi 1,650 mylių į vakarus. 
Kaip jis pats savo rašytame laiš
ke mini, nedidelis angliakasių

Bendruomenės diena
Sekmadienį, rugpjūčio 25 d., 

12 vai. p. p. Romuvps parke, 
j Brocktone, bus Lietuvių Bend
ruomenės diena — gegužinė. Pro 
gramoje bus komp. J. Gaidelio 
vadovaujamas kvartetas, Bosto
no LSK Dainava tinklinio var
žybos, geras P. Smito orkest
ras ir įvairūs laimėjimai. Lietu
viškų plokštelių dainų ir šokių 
muzika skambės visame parke. 
Veiks skanių valgių ir gėrimų
bufetai.

Autobusai išeis nuo Lietuvių 
Piliečių Klubo So. Bostone 1:30 
vai. p. p.; kelionė į abu galus su 
įėjimo mokesčiu kainuos $1.50.

Lietuvi, dalyvauk savo šven
tėje ir paremk lietuvišką mo
kyklą, sportuojantį jaunimą ir 
kitus lietuviškus kultūrinius rei
kalus.

JAV LB Bostono Apyl. V-ba

CIIICAGOJE
Suimti vagys

Melrose parke išaiškinta va
gių gauja ir pinigų padirbėjai. 
Visi penki yra tarp 19—22 m. 
amžiaus. Visi prisipažino, kad 
jie padarė apie 50 vagysčių 
Melrose Park, Franklin Park, 
Elmhurst, Maywood ir Bensen- 
ville. Policija tačiau galvoja, 
kad jie bus padarę daugiau nei 
250 vagysčių, pasisavindami 
apie 100,000 dol. vertės daiktų 
ar pinigų. Vagys daiktus neš
davo pas Joseph Miller, 42 m. 
amžiaus, 720 Winthrop, Addi- 
son, kuris už plėšimą buvo nu
teistas kalėjimu keturiems me
tams ir iš jo išėjo 1952 m. Taip 
pat pas vieną iš jų rasta hero
ino. Jie platino ir padirbtus pi
nigus.

Daug talkininkų
Chicagos Raudonojo Kry

žiaus skyrius jieško 2,500 tal
kininkų ateinantiems metams. 
Raudonajam Kryžiui reikia gai
lestingų seserų, šoferių, pirma
jai pagalbai teikti instruktorių 
ir kt. Savanoriai, kurie užsira
šys vienam ar kitam darbui, bus 
supažindinami specialiuose Rau
donojo Kryžiaus kursuose rug
sėjo mėnesį.

Išbėgo iš gaisro
Penkiasdešimt asmenų išbė

go iš degančio pastato 455 E. 
40 st., kai kilo gaisras, kaip 
manoma nuo blogų laidų.

-
■r ‘

Baigmėje Roehesterio Saka- miestas Taihcha, kuris yra šiau-
las palaužia detroitiečių pasi
priešinimą, kai jų W. Lubes lai
mi iš dar šiame turnyre nenu
galėto koviečio E. Kraslausko 
6:3, 3:6, 6:1. F, Lubes — V. 
Šeputa 6:2, 6:2. Dvejetą kovie- 
čiai atiduoda be žaidimo.

Nors Detroite savaitgalis bu
vo šiltas ir tvankus, bet mūsų 
lietuviai tenisininkai suvažiavo 
į automobilių miestą ir parodė 
detroitiečiams žiūrovams pui
kias teniso kovas, o kartu ir sa
vo ištvermę, dalyvaudami ko
mandinėse ir individaulinėse var 
žybose. Be to tai buvo pirmas 
toks lietuvių tenisininkų pajėgu
mo atžviligiu didžiausias susitel
kimas.

Prieš baigiant, negalima už
miršti ir varžybų pravedėjų — 
Detroito sudaryto varžybinio ko 
miteto, kuriame buvo J. Gvil
dys, J. Idzelevičius ir Pr. Mi
siūnas — komiteto pirmininkas. 
Taip pat Kovo pirm. P. Petru- 
tis irgi nemažiau prisidėjo prie 
sklandaus varžybų pravedimo, 
kaip ir komitetas. P. M.

rinėje respublikos dalyje, gali 
būti vadinamas „katalikų gyve
nimo sala“.

Šitame rajone esą viso labo 
trys katalikai kunigai, kurie visi 
yra labai užsiėmę pastoraciniu 
darbu šioje sovietų Azijos širdy
je.

Kartu kun. Kučinski savo laiš
ke mini, kad kartu su juo Kaza
ko respublikoje yra kun. Buko- 
winski, buvęs Lucko katedros į 
rektorius, ir kun. Drzepecki, bu
vęs Lucko kunigų seminarijos 
vicerektorius.

Išmintingojo nei pasisekimas 
nesugadina, nei nelaimės ne- 
parbloškia. —Seneca

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poenijo. 
rinkinys. Nedidelis skaičius (Uos 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge“ 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaine 
kietais viršeliais $2
HilllililllllIliilllMlliliilllliiiiiiiiiiiiHiin.

VIKTORO K O 2IOO8 
Uetuvišlc. gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamoa 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 S. WE8TERN AVĖ. PE 8-9688

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2448 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

PT.ATTNKITF •''IRATIGA

įAes 

tookin*

Ąugštą

Ftt 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Arehar Avmm Tai. Ia3-atw 
AUGUST SALOUKAS Pmt.

y?

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų sbecialybe

l’RHIN PHOTO STVDIO
(Tncorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginiinaa, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. StanevIėinB, Sav.

2641 West 7lst Sfr. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

PER KR AUSTAU
, A L DUS 

•, Vietoje ir iš toliau
K. E I D U K 0 H I S

2318 W, Olst St., Chicago, III. 
Tel. Wle«cotl 9-2781

Jau laikas užeiti į ...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

Duoną Ir įvairias skoningas 
hulkutra keps

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. Litnanlea Avė. 

Tel. OtlffHlde 4-G87B
Pristatome | vlaaa krautuves 
Ir r rato ralius, taip pat IA- 
slurii'laiun | visus artimuo
sius muštus.

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Juras patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
ęhartcred and Supervised by the United States Government 

JOHN J, KAZANAUSKAS. President

2202 WEST CERMftK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

A. j- A.

BRONICE SIRTAUT

Gyveno 632 Stannard St., Racine, Wisconsin.
Mirė po sunkios 8 metų ligos, rugp. 16 d., 1957, 10:20 vdl. 

vakaro, sulaukus 75 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskr. Amerikoje išgyveno virš 

45 metų.
Kūnas bus pašarvotas “Acklam Funeral Home”, 729 Grand 

Avė. Racine, Wis.
Laidotuvės įvyks antradienį, rugpjūčio 20 d., 9 vai. ryto. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Jonas Sinsinas, vienmtėlis jos 

globėjas ir giminaitis Amerikoje.

A. f A.

STASIUI MISIŪNUI
mirus', jo broliui JONUI, nuoširdžiausią 

užuojautą reiškia

-____ Jurgis Grigalauskas
su šeima

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoją žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Universal Savings and Loan Assoniation nžtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi ueeerval, o pelną —■ 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bns grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

i rYTTri-vr"

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehili 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

LIŪDESIO valandoj 
£aafcift

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitoee miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-67 South Hermitage Avė.

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias!Ambulansų patarna-
’ rimas dieną ir nak- 
1 tį. Reikale šaukti 
1 mus.

v s o s e Chicagos ir| 
Roselando dalyse ir| 

tuojau patarnaujame. I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P.
659 West 18th STREET

GURSKIS
Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 S. MICIDGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, IH Tel. OLympic 2-1003

J

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, gaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 80 UTUANICA 4VE., CHICAGO,

Telefonas — FRontler fi 1882

* .............. ............. ......

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArds 7-07X1

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympk 2-5245 ir TOwnhail 3-96X7
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X Jokūbas Stukas, radijo 
programos “Lietuvos atsimini
mai” ir mėnesinės lietuviškos 
televizijos programos New Yor- 
ko mieste vedėjas, ir Ona Klem- 
causkaitė sustojo dienraščio 
“Draugo” redakcijoje kelionėje 
iš Los Angeles, Kalifornijos, 
kur dalyvavo Lietuvos Vyčių 
seime. Jiedu džiaugėsi “Drau
go” naujomis patalpomis ir gra
žiuoju Tėvų Marijonų vienuoly
nu. Jokūbas Stukas jau 18 m. 
yra radijo valandos vedėjas ir 
šiuo laiku baigia rinkti medžia
gą filosofijos doktoratui; tezės 
tema nušvies tautinio jausmo 
kilimo lietuvių tarpe istorinius 
bruožus prieš Lietuvos nepri
klausomybės laikus. Ponas Stu
kas paliko auką statybos rei
kalams.

X Ponas ir ponia A. Kairiai,
lydėdami seseles pranciškietes 
Leoną ir Bronę, buvo apsilankę 
naujose dienraščio “Draugo” 
patalpose ir T. Marijonų vie
nuolyne praeitą savaitę. Sese
lės pranciškietes yra atvyku
sios į Chicagą dalyvauti Lietu
vių Seselių instituto paskaito
se, kurios vyksta šią savaitę Se
selių Kazimieriečių vienuolyne 
Chicagoje. Pp. Kairiai paliko 
auką “Draugo” statybos reika
lams, už kurią nuoširdžiai dė
kojame.

X Liet. Seselių instituto li
tuanistinių paskaitų trečiadie
nio (rugpjūčio 21) tvarka bus 
tokia: 7 vai. — šv. mišios; 9 
vai. — paskaita, kurią skaitys 
iš lietuvių liaudies kūrybos dr. 
Antanas Vasys; 19:30 vai. pa
rodomoji paskaita: svetimos 
kalbos pamoka pradžios mokyk
loje (dr. Charles Pamell); 
11:30 vai. — diskusijos; 1:30 
vai. — seminaras: kostiumai 
(B. Jameikienė); 2:45 vai. stu
dijos ir darbo grupės; 4 vai. pa
laiminimas; 7 vai. kultūrinė va
landėlė.

X Vyčiai sendraugiai šian
dien, rugpjūčio 20 d., 7:30 vai. 
vakare Vyčių salėj turės ne ei
linį susirinkimą, kuriame tiki
masi bus gauta žinių ir iš bu
vusio Vyčių or-jos seimo Los 
Angelyje. Be to, kuopa ruošia
si savo metiniam išvažiavimui- 
pikinikui Ann Brusgulienės sode, 
8274 Kean avė. (priešais “tau
tines” kapines) rugsėjo 15 d. 
Išvažiavimas bus pamargintas 
muzika, žaidimais ir dovanų pa
skirstymu. Dovanas teikia na
riai ir jų bičiuliai. Aukotojų 
vardai bus skelbiami spaudoje. 
Piknike taip pat veiks bufetas 
ir valgykla.

X Algirdas Budreckas, ne
kilnojamojo turto pardavėjas 
Chicagoje, su savo žmona tebe- 
atostogauja Floridoje. Jiedu vis 
dar tebesidžiaugia puikiu oru 
Floridos palmių bei tropinės 
augmenijos prieglobsty; jaučia
si labai patenkinti. Netrukus 
jau turėtų grįžti į Chicagą. A. 
Budreckas ir jo žmona siunčia 
savo draugams bei pažįsta
miems savo nuoširdžiausius 
sveikinimus.r » >

X Tamošiūnaitė Vida, šiais 
metais baigusi Harper gimnazi
ją labai gerais pažymėjimais, 

'įstojo į Illinois universitetą. Jos 
vadovybė, įvertindama gabu
mus, paskyrė keturiems me
tams stipendiją, šis gražus lie
tuvaitės įvertinimas mums, lie
tuviams, suteikia daug garbės. 
Ji kartu lankė Chicagos Augšt. 
Lituanistikos mokyklą ir baigė 
pirmąja mokine.

X Elzbietai Luką. 7123 So. 
Marshfield, už 3 savaites sugaiš
tas dėl ligos namuose, Leonar
das Jankauskas įteikė $412.00 
«ekį. ______

X Rapolas Serapinas, gyve
nąs Hastings’o mieste, Nebras- 
koje, šiuo metu su dukrele 
Grožvyda yra atvykęs į Chica
gą, kurioje numato ir apsigy
venti. Jis minimame mieste kar
tu su dukrele ir savo mirusios 
žmonos motina Juzefą Čiurlio- 
nyte-Stulgaitiene (dail. ir muz. 
M. K. Čiurlionio seserimi) jau 
gyvena 8 m.; dirba ligoninėje. 
Dukrelė Grožvyda šiemet bai
gė pradžios mokyklą. Ji prieš 
kelis metus savo gyvenvietėje 
pergyveno dramatišką kovą su 
viena Revoliucijos dukterimi. Ta 
moteris, kraštuniniškai nepa- 
kęsdama svetimtaučių, buvo 
užsimojusi Grožvydą atitolinti 
nuo tėvelio ir nutautinti, bet 
kovą negarbingai pralaimėjo.

Rapolas Serapinas — augštos 
kįimės žmogus. 1942 m. yra 
baigęs Vilniaus universitetą ir 
gavęs dipL filosofo vardą. Yra 
išvertęs ir suredagavęs svetimų 
autorių str. bei traktatų rinki
nį estetikos ir meno filosofijos 
temomis “Ties grožio vertybė
mis". Spaudos bendradarbis. 
Šiuo metu , bendradarbiauja 
“Drauge” ir “Lietuvių enciklo
pedijoje”.

Didžiai gerb. R. Serapinui, 
jo tauriajai dukrelei Grožvydai 
ir jos močiutei linkime sėkmin
gai įsikurti Chicagoje.

X Kun. Antano Sabaliausko,
saleziečio, Sidabrinis kunigystės 
jubilėjus praeitą sekmadienį Ši
luvoje prie Cedar Lake atšvęs
tas iškilmingai. Žmonių buvo 
suvažiavę arti 2,500. Specialūs 
autobusai buvo iš Roselando ir 
iš Brighfon Parko — Town of 
Lake. Šv. mišias atlaikė pats 
jubiliatas. Pamokslą pasakė 
kun. dr. Juozas Prunskis. Ang
liškai pamokslą pasakė ir sve
čiams padėkojo kun. A. Sabas. 
Pietuose keliomis pamainomis 
dalyvavo apie 500 žmonių. Gary 
lietuviai, vadovaujant ponui 
Aukškalniui, padovanojo gėlę, 
pražydusią sidabro doleriais ir 
dešimtukais. Kalbą pasakė prof. 
Adomas Varnas. Programai 
vadovavo kun. J. Prunskis. Vai
šes paruošė Indiana Harbor ir 
Brighton Parko šeimininkės bei 
p. Durienė su sūnumi. Visą lai
ką skambėjo lietuviška plokš
telių muzika. Buvo atvykęs prel. 
Ig. Albavičius ir eilė kunigų. 
Taipgi buvo atvykusi Cicero 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizuota ekskursija — apie 50 
mašinų.

X Nelly Miškinienė, gyve
nanti Chicagoje, turėjo sunkią 
operaciją, po kurios jau prade
da sveikti ir tikisi po dviejų 
savaičių išeiti iš ligoninės. Ji 
guli Little Company of Mary 
ligoninėje, 95 St ir California 
Avė. Ligonė šiuo metu yra 53 
m. Jos visa šeima, o taip pat 
ir visi giminaičiai, draugai bei 
pažįstami linki mielajai Nelly 
Miškinienei kuo greičiau pa
sveikti ir grįžti į namus. Visi, 
kas tik norėtų, gali ją aplankyti 
ligoninėje; lankymo laikas — 
nuo 1 vai. p. p. iki 8 vai. p. p.

N. Miškinienės sūnus Petras

LIETUVIŲ SESERŲ 4-tas INSTITUTAS 
JAU PRASIDĖJO

Rugpjūčio 18-tą 8:30 vai. ry
to LSI dalyvės ir svečiai pripil
dė šv. Kazimiero Seserų koply
čią pradėti lituanistinę veiklą 
su šv. mišiomis, kurias atnaša
vo gerb. kun. A. Zakarauskas, 
Šv. Kazimiero Seserų vienuoly
no kapelionas.

Jo Ekscelencija vyskupas 
V. Brizgys per pamokslą iškė
lė dvasinės ir medžiaginės kul
tūros reikšmę žmogaus gyveni
me ir skatino LSI dalvves pri
siminti, kad šio suvažiavimo 
tikslas yra tos kultūros palai
kymas ir jos perdavimas šio 
krašto gyventojams. Tiktai to
kioje dvasioje pradedant, jis 
tvirtino, šie kursai bus mielas 
kultūrinis darbas.

Po pamaldų auditorijoje gerb. 
kun. A. Zakarauskas pravedė 
oficialų instituto atidarymą, pa
kviesdamas Jo Ekscelenciją vys

augtų, juo turime dalintis su ki
tais.

Be paminėtų garbingų asme
nų, į institutą atvyko ponia 
Jųozapina Daužvardienė, Lietu
vos konsulo žmona, ir gerb. 
kun. Vladas Jaškevičius, S. J., 
Ph. D., Fordham universiteto 
profesorius.

Dr. Antanas Vasys pradėjo 
akademinę instituto dalį su pa
skaita apie lietuvių tautosaką. 
Paskaitos pradžioj prelegentas 
pasidalino savo pabirtais jaus
mais atvykus į šį institutą. Dr. 
A. Vasys sakėsi labai nustebin
tas rastomis čia lietuvių tautos 
vertingomis meno liekanomis, 
kurių jis nėra radęs net kaiku- 
riuose žymesniuose lietuvių mu- 
zėjuose. Jis jaučiasi čia kaip 
Kaimo ar Vilniaus universite
tuose. Dr. A; Vasys abibūdino 
lietuvių tautosakos esmę ir kil-

TMIGRACIJOS
REIKALU

Paragintas Inž. Ant. Rudžio, 
parašiau politikieriams 3 laiš
kus dėl naujo Imigracijos įsta
tymo S. 2410, kurg> lietuviams 
būtų svarbus tuo, kad nuimtų 
vadinamus m o r g i č i u s nuo 
mūsų kvotos. Jie atsirado panau 
dojus DP įstatymą, per kurį 
mūsų kvota buvo išnaudota dau
geliui metų pirmyn. Nauju imi-

The Honorable James O. East- 
land. Senate Office Ruilding, 
VVashington, D. C.

“Your support of emergency 
Immigration Legislation Bill 
S. 2410 will be gratefully re- 
membered by every one of Ame
rican Citizens of Lithuanian 
descent. May we urge you to re- 
port bill S. 2410 out to the se
nate floor for action. Our heart-

Pašventinta bažnyčia
Sekmadienj karil. Stntch Bel- 

larmine Hali, netoli Barrington, 
pašventino tėvų Jėzuitų Šv. Ig
naco koplyčią. Koplyčia kaina
vo 660,000 dolerių. lšilkmėse 
dalyvavo 1,000 žmonių.

Pačiupo plėšikai
Edward Shultz, 43 m. am

žiaus, 2031 W. 52 st., elektros 
inžinierius, buvę pagr obtas plė-felt thanks".

Baigiant norėčiau priminti, &^U ir apiplėštas savo automo- 
gracijos įstatymu S. 2410 tie kad Kongreso sesija baigiasi, jei bily>. Jį ginkluotas vyras pri- 
morgičiai būtų nuimti vardan kas dar rašytų, privalo rašyti vertė važiuoti ligi 159 st. ir

kūpą V. Brizgį pradėti šį darbą m^’ j°s ^ur^nl ir groii- Jis tei
su malda. • gė> j°g iš tautosakos pažįstame

savo tėvų praeitį ir kultūrą.
Sveikinimus ir įžangines kal-

bas pasakė didž. gerb. motina 
M. Teofilė, Šv. Kazimiero Sese
rų generalė vyresnioji, gerb. 
kun. A. Zakarauskas, Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis ir Rev. 
Walter Pax, S. PP. S., Ph. D.

Gerb. konsulas P. Daužvar
dis sveikino susirinkusias sese 
ris pedagoges pono Juozo Ra
jecko, Lietuvos atstovo, vardu 
ir linkėjo, kad LSI augtų ir 
stiprėtų lietuviškame pasaulyje. 
Jis pripažino, kad iš lietuvių se
serų mokytojų yra reikalauja
ma papildymo mokinių lavinimo 
lietuviškuose reikaluose. Pabrė
žė, kad nuo sesers mokytojos 
daug priklauso mūsų tautos ir 
kultūrinių vertybių išlaikymas.

Kadangi šiuose kursuose bus 
paliesti kaikurie tautiniai kul
tūriniai reikalai, tad konsulas 
prašė, kad nepamirštume lavin
ti savo mokinius ir valstybi
niuose klausimuose, nes visiems 
reikia tai suprasti. Ypatingai 
visi turime sielotis Lietuvos 
laisvinimo reikalu. Dažnai atsi
tinka, jis toliau aiškino, kad 
pasisakome ir pasielgiame ža
lingai savo tėvų žemei, pavyz
džiui, adresuojant laiškus į Lie
tuvą ir rašant SSR ar kreipian
tis į rusiškas įstaigas dokumen
tų reikalais. Tuo parodome, kad 
pripažįstame rusus ten ponais. 
Tikrovėje rusai neturi jokių tei
sių į Lietuvą ir visas laisvasis 
pasaulis ją pripažįsta suvereni
ne valstybe, neteisėtai svetimų
jų okupuotą. Turime visuomet 
balsu skelbti, kad Lietuva turi 
būti laisva ir kad visi lietuviai 
reikalauja jai laisvės ir vasa-
rankiškumo.

Gerh. kun. Walter Pax, pasi
žymėjęs savo palankumu lietu
vėms seserims, domisi visu kuo, 
kas yra lietuviška. Jis savo pa
stangomis gavo akademinį šio 
instituto įvertinimą. Jo many
mu, mes privalome išsilaikyti 
ir mylėti visa, kas mus riša su 
mūsų tauta, nes tai yra žmo-

Be to, šios dienos paskaitoje 
buvo kalbama apie lietuvių liau 
dies dainas ir jų kultūrą. Jis 
iškėlė, kad liaudies dainose pa 
sirodo, kaip artimai lietuvis bu 
vo susigyvenęs su> gamta. Lie 
tuvių tautosakoje yra daug ei 
lių, padavimų ir pasakė, iške 
liančių dvasinę lietuvių kultu 
rą. Visos mūsų pasakos skati 
na augštą moralumą ir gėrį, bet 
dainoje yra mūsų tautosaka.

kitų tautų, kurios praeityje sa
vo kvotos neišnaudojo.

Mano laiškus atsakė abu Illi
nois senatoriai ir 11-to distrikto 
Illinois kongresmanas T. Shee- 
han, kur, tarp kitko, priklauso 
mano patarnaujamai Šv. Juli
jonos parapijai, Chicagoje,

Senatorius Paul H. Douglas 
rašo (ištrauka): “Aš palaikiau 
ir sponsoriavau jau gerą skaičių 
įstatymų, kurie pagerina imi
gracijos įstatymus ar jų vykdy
mą ir aš mielai palaikysiu tokį 
puikų įstatymo projektą, kaip 
S. 2410.

Visi imigracijos įstatymų pro 
jektai, patiekti dabartiniai kon
greso sesijai, iki šiol yra užkon
servuoti atitinkamuose senato 
ir Atstovų Rūmų komitetuose. 
Todėl, jeigu Jūs to dar nepada
rėte, galėtumėte rašyti senato
riui James O. Eastląind, kuris 
yra pirmininkas ir Judiciary 
Committee senate ir pirminin
kas Immigration Subcommittee 
minėtajam komitete. Reiktų jo 
prašyti, kad jo Immigration

tuojau pat.
Kun. F. Gureckas

Naujos mokyklos
Septyni pastatai pradžios mo

kykloms ir vienas pastatas 
augštesniai mokyklai bus ati
daryti rugsėjo mėnesį Chica
gos katalikų arkidiecezijoj. 
Augštesnioji mokykla Little 
Floiyer Kūdikėlio Jėzaus Tere
sės parapijoj, 8026 S. Wood st. 
Mokykla kainuos apie 1,750,- 
000 dolerių, bus trijų augštų, 
turės 25 klases, biblioteką, kli
niką, knygyną ir raštines. Pra
dinės mokyklos yra statomos 
įvairiose katalikų parapijose.

Mirtis sutrukdė judėjimą
Sekmadienį 33 minutes buvo 

sustabdyta pakeltasis traukinė
lis kai ant bėgių buvo rastas 
vyro lavonas. Manoma, kad nu
šoko nuo platformos. Žuvusio 
tapatybė nenustatyta.

Harlem. Tenai Shultz bandė pa
kovoti su plėšiku ir plėšikas 
jam peiliu perpjovė ranką. Po 
to plėšikas išstūmė nukentėjus} 
laukan ir nuvažiavo. Automobi
lį policija rado prie 156 st. ir 
Harlem.
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RADIJUKAS = 
— LIETUVON

Naujausi, maži, lengvi Transistori- 
niai (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka .siųsi i į Lietuvą. La
bai ekonomiški: ilgai veikia iŠ pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydį.

Užeikite įsitikinti j Šią modemišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį; pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

įlJSSSi

Csates - serviče)
Sav. Ini. A. SlMF.NAh 

8321 S. Halsted — OLlffslde 4-5005 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9 
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L. S. Instituto sekmadienio«Subcommittee imtųsi akcijos to
popietinė programa pradėta 
muziko Juozo Kreivėno paskai
ta apie lietuviškus muzikos in
strumentus. Jis paaiškino lietu
vių kultūrinę veiklą muzikos 
srityje. Kaip lietuviškose liau
dies dainose, taip ir muzikoje 
pastebimi glūdintieji kasdieninio 
žmogaus gyvenimo džiaugsmai 
ir skausmai. Liaudies kūryboje 
ryškiai atsispindi tikra sveiko 
žmogaus gyvenimo dvasia. Lie
tuvių tauta jau nuo 15-tojo am
žiaus bandė išlaikyti senovės 
muzikos instrumentus. 19-tojo 
amžiaus pradžioje atėjo į Lie
tuvos kaimą smuikas.

vertingo biliaus reikalu ir duo
tų jam eigą senate. Aš vertinu 
Jūsų dėmesį šiuo klausimu ir bū
siu laimingas Jums padėti, kuo 
tik galėsiu”.

Senatorius Everett McKinley 
Dirksen pats yra sponsorius ki
to imigracijos įstatymo — 
S. 2369, kurs buvo jo patiektas 
85-tam kongresui birželio 24 d., 
1957. Jo patiektas bilius nėra 
daug skirtingas nuo biliaus 
S. 2410. Juo irgi suteikiama len
gvatų našlaičiams ir įsūnytiems 
ir, taip pat, siūloma nuimti kvo
tų morgičius nuo šalių, pemau- 
dojusių kvotas D. P. įstatymu 
(su esamais tarp tų dviejų įsta-

Juozas Krievėnas paaiSkino j 8kirtu™aį» •*
,. . . ,. . * . 'susipažinęs F. G.). Tuo reikalulietuvių liaudies instrumentų

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinlrfmas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W, Roosevelt Road Telef. SEeley 3-47I i

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4 :30.

sukūrė šeimą š. m. liepos mė- gaus siėlos kūryba. Jis patarė, 
kad, padidinusios savo tautos 
pažinimą, juo dalintumėmės su 
kitais. Jeigu norųne, kad grožis

nes}, o duktė Aldona ištekės 
spalių mėnesį.

Linkime ligonei sveikatos, o 
jos sūnui Petrui ir dukrai Al
donai laimingo šeimyninio gyve
nimo.

X Du laiškai iš Lietuvos yra 
gauta šiems asmenims: 1) Ag- 
/įei Daugėlas, iš Izabelės Norei- 
kienės, Žakainių kaimas, 2) 
Konstancijai Kronienei, iš Ane
lės RizZo, Kaunas. Laiškai ran
dasi “Central Parcel Service" 
įstaigoje, 220 S. State St., telef. 
WA 2-9354. Apie šiuos laiškus 
“Draugui” pranešė minimosios 
įstaigos bendradarbis A. Kut- 
kus.

X Inžinierius Stasys Misiū
nas mirė piaėjusios savaitės pa
baigoje. Jis neseniai buvo per
sikėlęs iš Rockfordo į Chicagą. 
Velionis sirgo dvejus metus*. 
Buvo padarytos kelios operaci
jos. Į JAV buvo atvykęs iš 
tremties prieš 7 metus.

X Eva Dobakienė, kilusi iš 
Lazdijų miesto, Seinų apskri
ties, mirė liepos 21 d. Gyveno 
6824 So. Maplęwood Avė. Sirgo 
ilgą laiką. Mirė New Yorke, kur 
buvo išvažiavusi pas seserį. Pa
laidota Great Neck, N. Y. 
Priklausė R. K. S. A. ir kt. 
Gedulingos pamaldos (mišios) 
už velionės sielą bus rugpjūčio 
21 d. 8 vai. Svč. P. Gimimo pa
rapijos bažnyčioje, Marquette 
Parke.
- X Alg. Kesys, S. J., rugpjū

čio 16—18 d. iš Chicagos buvo 
išvykęs į Brooklyną, kur sve
čiavosi pas savo tėvus, brolį ir 
sesutę.

— Vinco Kudirkos Metai (100 
metų jo gimimo sukaktis) bus ati
daryti L.S. Santaros visuotiniame 
suvažiavime. Penktadienio vakare, 
rugsėjo 6., įvyks Kudirkos minė
jimas.

suskirstymą į styginius ir pu
čiamuosius. Iš styginių mums 
visiems lietuviams brangus in
strumentas yra kanklės. Pučia
mųjų instrumentų yra daugiau. 
Vienas iš jų yra skudučiai. Ki
tas iš pučiamųjų instrumentų 
buvo lumzdelis, kuris buvo re
čiau lietuvių liaudies vartoja
mas. Trimitas irgi yra pučiama
sis instrumentas.

Panelė Anelė Kirvaitytė, 
moksleivių Tautinio ansamblio 
kanklininkų vaųlovė, trumpai 
paaiškino kanklių sudėjimą ir 
jų reikšmę. Taip pat pamokė, 
kaip skambinti kanklėmis.

Vakare “Ateities” šokėjai, 
Bruno Shoto vadovaujami, šoko 
ir demonstravo tautiniuą šokius 
“Jonkelį”, “Vėdarą” ir “Dzū
kų polką”.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

šen. E. Dirksen atsiuntė “Con- 
gresional Record” ištrauką. 
Ten minima, kad 85-tam kon
gresui iki birželio 10 d., 1957 
imigracijos reikalu buvo patiek
ta arti 3000 privačių įstatymų.

Kongresmanas Thnothy P. 
Sheenan rašo: “Aš norėčiau pa
reikšti, kad būčiau labai laimin
gas paremti šį įstatymą ar kitą1 
panašų, siekiantį tų* pačių tikslų. 
Man jau nuo seno rūpėjo D. P. 
ir visų norinčiųjų atvykti į šį 
kraštą problemos.. Tokią įstatim 
davystę aš paremdavau praeity, 
aš tą pat darysiu ir vėliau.”

Išvadoje, mano supratimu, 
reiktų pasekti Šen. P. Douglas 
patarimu ir rašyti senatoriui 
James O. Eastland, kad jis pa
tiektų šį įstatymą savo Immi- 
gration Subcommittee vardu 
skubesnei akcijai. Gal būtų 
praktiška pakartoti jau “Drau
ge” spausdinto laiško pavyzdį, 
kiek jį pakreipus konkrečiam 

* reikalui. Galima būtų rašyti:

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS -

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHOHOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME
J

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažas, vidaus ir U oro dažy

mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064

f

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So. Halsted St VIctory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-0. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos jfliknrimo 
1924 metais, jos pavyedinga bisnio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnėa ir pelningesnės įstaigos padidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupi n i na pas mus gausite ne tiktai sangnmq — jų 
apdrandimų iki 610,000.00, angštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
vaitai, už karinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje ūlinoia Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežifirint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mflsų turine $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdaro: pirmadieni nuo It Od 6, antradieni Ir penktadieni nuo • 9d 4, ketvirtadienį nuo 9 11d b 
Trečiadienį atdaryta visą dienų, o šeštadienį ano 0 iki 2




