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Sovietai nuo gyventojo Vengrijos įvykius
Vengrijos problema esą keliama 
kapitalistų machinacijom pridengt

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITE,
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Sovietų Sąjungos spauda ir radi
jas, kaip pradžioje, taip ir dabar tebeslepia nuo savo žmonių tik
rąsias žinias ape Vengriją, sovietų armijos vaidmenį vengrų su
kilime ir apie Jungtines Tautas.

Tokių išvadų priėjo New Yor- 
ke savo centrą turįs privataus 
pobūdžio komitetas, sudarytas iš 
sovietinių egzilų, kuris remia ra
diją, transliuojantį žinias į So
vietų Sąjungą ir sovietikos insti
tutą. To „American Committee 
for Liberation“ žmonių rūpesčiu 
buvo pasekta sovietinė spauda 
ir radijas, kaip jie savo gyvento
jus informavo šių metų gegužės 
ir birželio mėnesiais. Išvadų san
trauka anądien buvo išsiuntinėta 
JT korespondentams susipažinti.

Nė žodžio apie teisybę
Pasirodė, kad nei per radiją 

(čia kalbama apie radijo trans
liacijas, kurias sovietai skiria sa 
vo vidaus reikalams), nei spau
doje nė žodeliu nebuvo praneš
ta apie Vengrijoje vykusias lais
vės kovotojų bylas, nei apie baus 
mes, kurias jiems komunistinė 
valdžia paskyrė.

Per tą laikotarpį taipgi nė žo
deliu nebuvo objektyviai užsi
minta apie Jungtinių Tautų pra-

Vengrijoje. Tik vėliau jau, lie
pos mėnesį, Maskvos radijo kraš
to tarnyba du kartus pranešė 
apie „vengrų kontrarevoliucinin- 
kų“ teisimą, bet nesustojo ties 
klausimu smulkiau.

O faktai kalba daug apie tai! 
Jau vien pačių vengrų komunistų 
pripažinimu, nuo pereito rudens 
Budapešte buvo apie šešis šim
tus bylų, kai laisvės kovotojai 
buvo teisiami už įvairius „nusi
kaltimus“, pradedant likvidavi
mu nekenčiamos slaptosios poli
cijos pareigūnų, baigiant prieš- 
komunistinių lapelių platinimu.

Statistika pati kalba
Ir pagal oficialius duomenis, 

120 nuteista mirtimi, iš kurių 
aštuoniasdešimčiai mirties spren 
dimas jau įvykdytas, o kitiems 
bausmės pakeistos kalėjimu. De 
šimčiai metų ar daugiau iš tų 
esą nuteista 480 vyrų ir moterų.

Tačiau neoficialiai žinoma, 
kaip patikimi vengrų antikomu- 
nistų šaltiniai skelbia, kad suim
ta yra apie 37 tūkst. vengrų, kai 
tuo tarpu deportuotųjų skaičius 
siekia 15 tūkst

Daugeliu atvejų pasaulis pik
tinosi vengrų komunistų elgesiu, 
o dėl kaikurių kultūrininkų pa
smerkimo mirti už „kontrarevo- 
liucirtę“ veiklą, į vengrų valdžią 
kreipėsi net ir pasauliniai komu
nistai, tokie, kaip pavyzdžiui, dai 
liniukas Pablo Picasso, prancūzų 
literatūrinio pasaulio figūra 
Louis Aragon ir kiti. Panašių 
kreipimųsi buvo ir iš laisvojo pa
saulio. Iš tų pačių Jungt. Tautų 
visas Lotynų Amerikos valsty
bių blokas pasiuntė prašymą, 
kad laisvės kovotojai nebūtų bau 
džiami mirties bausme. Šitai, ži
noma, visdėlto turėjo įtakos, ir 
Vengrijos teisingumo ministeri
ja pranešė, kad kaikurių mirties 
sprendimo vykdymas sulaikytas.

Sovietų spauda ir radijas nie
ko apie visa tai savo piliečiams 
nepranešė. Žinoma, nereikia abe
joti ,kad tie žmonės tikrosios pa
dėties nežino. Jie žino ir gerai 
žino, nes apie tai kalba visa eilė 
radijo programų, siunčiamų į So 
vietų Sąjungą įvairiomis kalbo
mis.

Ką sovietų propagandinės prie 
monės garsino, tai buvo Vengri
jos vadinami „pasiekimai“ įvai
riose srityse — ekonominiame 
gyvenime, socialiniame ir kt.

Puolė JT komitetą ir JAV
Bet užtat sovietų radijas ir 

spauda smarkiai puolė Jungtinių 
Tautų pranešimą apie sovietų 
intervenciją Vengrijoje. Nors ne 
buvo pasakyta, kas konkrečiai 
tame pranešime yra, bet ir laik
raščiai ir radijas puolė ir patį 
JT komitetą už tą pranešimą ir 
JAV, net nesidrovėdami begėdiš
kai meluoti, kad JAV ambasado
rius Lodge būk slaptai dirigavęs 
JT komitetą ir davęs jiems nuro
dymus, kaip tą pranešimą pa
rengti. Šitą svarbų „faktą“ so
vietų Pravda citavo iš vengrų 
komunistinės spaudos, neva su
teikdama žiniai didesnio autori
teto, kad, štai, taip vengrai rašo.

Tokių juokingų dalykų tuose 
sovietų spaudos rašymuose bu-

nešimą, kuris, kaip žinia, pasmer j vo, kad, pavyzdžiui, tas JT komi
ke sovietų karinę intervenciją' tetas sudarytas pagal direkty-

vas iš Washingtono. Matyt, tie 
jų reporteriai ir redaktoriai vi
siškai nežino, kaip Jungtinės 
Tautos dirba, nes kitaip jokiu 
būdu nebūtų galėję tokių dalykų 
rašyti. Iš šitokių sovietinių tvir
tinimų Jungtinėse Tautose kaip 
tik daugiausia juokiamasi.

Toliau sovietinė propaganda 
savo piliečiams aiškino, kad tas 
JT komitetas, tiktai JT etikete 
prisidėjęs, surinkęs tik antiko
munistinių „gaivalų“ parody
mus, kurie „iškraipo faktus“, ta
čiau, girdi, tas pranešimas pra
leidęs daug svarbių faktų, kaip 
„fašistiniai žudikai“ naikinę įvai 
rius „vengrų liaudies atstovus“.

Tik kitus kaltina
Pagaliau birželio 30 d. Pravda, 

cituodama vėl tų pačių vengrų 
Budapešto laikraštį, sako, kad 
„Vengrijos problema“ esanti nau 
dojama kaip priedanga, norint 
nuslėpti kapitalistų kolonijines 
machinacijas Kipre, Alžire ir V. 
Vokietijoje, kur norima skubiai 
gauti atominių ginklų.

Pravda, o taip pat ir Izvesti ja 
įvairiais atvejais cituoja sveti
mus laikraščius, pėdoms pamėty
ti, bet nepasako savo skaityto
jams, kad tie cituojamieji yra 
Pravdos ir Izvestijų jaunesnieji 
broliai.

Buvusio Italijos diktatoriaus Mu 
šuolinio jauniausioji dukra Anna 
Marija atvyko J Madridą. Ji ser
ga polio liga ir ten mano pasi
gydyti. .(INS).

Mire M. Lastauskienė
OKUP. LIETUVA. — Nese

niai iškilmingai Lietuvoje at
šventusi 85 m. sukaktuves, Ma
rija Lastauskienė, Lazdynų Pe
lėda, mirė liepos 19 d. Jos sesuo, 
su kuria ji naudojosi bendru sla
pyvardžiu, mirė 1926 m. Marija 
Lastauskienė yra parašiusi po 
sesers mirties dar keletą knygų. 
Buvo gimusi 1872 m. gegužės 15 
d. Šiauliuose.

Žino, kad mirs
LONDONAS, Anglija, rugp. 1.

— Amerikos komedijanto Skel- 
ton šeima, kurios 9 m. berniu
kas serga leukemija, atvyko į 
Londoną. Ten sutiktiems laikraš 
tininkams jis pareiškė: „Aš ži
nau, kad aš mirsiu“. Vėliau spau 
dos konferencijoj berniukas pa
reiškė, kad iš viso, ką jis matė 
Europoje jam didžiausio įspū
džio padarė apsilankymas pas 
Šv. Tėvą. Berniuko tėvas pareiš
kė, jog jis dar nenustojęs vilties, 
kad jo berniukas gali pasveikti.

Maskva remia
DAMASKAS, Sirija, liepos 31.

— Laikraščio Al Alam praneši
mu Maskva pasižadėjusi prista
tyti Sirijai, radijo įrengimus, 
chemijos laboratorijas ir riedme
nis. Sirijos delegacija lankosi 
Maskvoj.

Kard. į Dubliną
LIURDAS, Prancūzija, rugp. 

1. — Chicagos kard. Stritch va
kar išvyko iš Liurdo į Dubliną, 
Airiją, po 48 valandų lankymosi 
toj stebuklingoj vietoj.

Vėžio tyrimai
NEW YORK — Vėžiui tyri

nėti institutas planuoja padaryti 
eksperimentus su 50 savanorių 
gulinčių Ohio valstybės ligoninė
je. Vėžiui tyrinėti įstaigos direk
torius dr. Chester Southam, to 
sumanymo autorius, teigia, kad 
tam tyrimui bus naudojami mi
rusio vėžiu celės ir po to gyvo 
sergančio vėžiu celės.

Norėjo pastatyti 

karalium
WASHINGTONAS, rugp. 1.— 

Paimti Vokietijos nacių slapti 
karo dokumentai, paskelbti va
kar, rodo, kad Vokietija buvo 
pasirengusi 1940 m. pastatyti į 
sostą Windaoro kunigaikštį. Iš 
dokumentų nematyti, kad kuni
gaikštis būtų turėjęs kokių nors 
ryšių su naciais dėl karaliaus 
karūnos. Britų ambasada prane
ša, kad tokie užmanymai galėjo 
būti, kadangi kunigaikštis, kuris 
dėl amerikietės moters 1936 m. 
išsižadėjo sosto, visą laiką buvo 
spaudžiamas palikti Europoje, 
kur naciai manė jis galės turėti 
įtakos Anglijos karaliaus sostui. 
Dokumentai paimti iš Reicho už
sienių reikalų ministerijos kan
celiarijos, kai Berlynas buvo už
imtas sąjungininkų. Tas planas 
buvo numatytas tada, kai kuni
gaikštis buvo gavęs Bahamą sa
lų gubernatoriaus postą.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 2 d. Šv. Alfonsas. 
Senovės: Taugaudas ir Varpūnė.

Saulė teka: 5:45 vai., leidžia
si: 8:09 vai.

ORAS
Chicagoj ir apylinkėj šiandien 

karšta ir tvanku. Temperatūra 
apie 90 1. Galima perkūnija.

Prez. Eisenhower Baltuose rūmuose paąirašo tarptautinį su
sitarimą pritaikyti atomą taikos reikalams. Tą susitarimą 
pasirašė visa eilė didesnių ir mažesnių valstybių įskaitant ir 
Sovietų Sąjungą. Amerika tam reikalui jau paskyrė urani- 
jaus už 125 imil. dol. (INS)

Be vizų
OSLO, Norvegija, rugp. 1. — 

Norvegija, Švedija, Danija ir 
Suomija panaikino tarpusavio vi 
zas ir tų kraštų piliečiai galės 
vieną ar kitą kraštą lankyti be 
jokių specialių vizų. Svetimšalis 
taip pat galės važiuoti per visus 
tuos kraštus, jeigu jis tik turės 
nors vienos iš tų keturių valsty
bių vizą.

Varpas Buchenwalde
BERLYNAS, rugp. 1. — Sep

tynių tonų varpas įrengtas buvu
sioj Buchenwaldo koncentracijos 
stovykloj. Apie tai praneša Rytų 
Vokietijos vyriausybė. Varpas 
suskambės pirmą kartą rugpjū
čio mėnesį rengiamose iškilmėse, 
pagerbiant 56,000 tame lageryje 
žuvusių asmenų.

Padeda vairuoti
DECATUR, III. — Pilietis nu

baustas už nesilaikymą taisyk
lių važiuojant, teisme pasiaiški
no, kaip kiti pripažįsta, gana lo
giškai, esą jam visada važiuo
jant trukdo jį žmona, mokyda
ma kaip vairuoti.

Nauji suėmimai
VIENA, rugp. 1. — Penki va

dovaujantys asmenys vienos an
tikomunistinės o r g a n izacijos 
Vengrijoj, Szevgar mieste, buvo 
suimti. Jie kaltinami spalio re
voliucijoj kovoje prieš-komunis
tinę valdžią Szevgar mieste. 
Šiandien taip pat areštuoti keli 
katalikų dvasiškiai, kurie esą tu
rėję reikalų su spalio revoliuci
jos žmonėmis. Jie palaikė slap
tus ryšius su nuo praeitų metui 
Amerikos ambasadoj tebegyve
nančiu, kard. Mindszenty ir jam 
siuntę slaptus dokumentus.

Adm. VVUllam F. Halaey

Armija taikai
HONG KONG. — Raudono

sios Kinijos gynybos ministeris 
maršalas Peng Teh Huai skelbia, 
kad raudonoji Kinija niekada ne- 
užpulsianti jokios kitos valsty
bės. Modernios ir gerai ginkluo
tos armijos laikymas esąs reika
lingas apsiginti nuo galimų im
perialistų agresijų bei apginti so 
cialistinę santvarką.

Atomas Italijoj
ROMA, Italija, rugpjūčio 1. — 

Italija statys Amerikos ir Angli
jos padedama atominiams gink
lams gaminti dvi įmones. Įmonės 
numatoma pastatyti artimiausių 
metų bėgyje. Amerikos ir Brita
nijos techniški pagelbininkai pa
dės tai įvykdyti.

Churchilis kritikuoja
LONDONAS, rugp. 1. — Chur 

chilis kalbėdamas Amerikiečių 
teisininkų konferencijoj Londo
ne pabrėžė, kad Jungtinės Tau
tos yra labai nepajėgios vykdyti 
taikos uždaviniams ir turėtų būti 
perorganizuojamos. Ypač Jungti 
nių Tautų bejėgiškumas pasirodė 
Vengrijos įvykių metu.

Nemėgsta rašytojų
LOS ANGELES, liepos 31. — 

— Frank Fenton, 54 m. amžiaus, 
laimėjo išsiskyrimo bylą su savo 
žmona Mary Jane, 42 m., kadan
gi ši jautė neapykantą rašyto
jams, gi Fenton yra scenos vei
kalų rašytojas.

Geriau senoviškai
ROOSEVELT, Okla., rugp. 1. 

— Ward McFarland pradėjo vai
kus vežioti į mokyklą prieš 26 
metus. Šiuo metu juos vežioja 
jau autobusu, tačiau, manoma, 
kad pirmasis vežiojimo būdas 
vaikams ir dabar labiau patiktų.

• Negražumo karalium Itali
joj išrinktas Vatano, 63 m. am
žiaus Pinerdo miesto gatvės mu
zikantas.

Vslter F. George

Adm. Wiliam F. Halsey, vadova
vęs antram Pasauliniam kare lai
vynui prieš Japoniją, šiuo metu 
turja 74 m., serga. Antras susir
gęs žinomas amerikietis yra Wal- 
ter F. George, 79 m., amžiaus, 
buvęs žymus senatorius, gyvenas 
Vienna, Ga. (INS)

Antikomunistines diskusijos 
propagandinio festivalio metu
MASKVA, rugp. 1. — Baigęs Amerikos teisių mokslus George 

Abrams, 25 m. amžiaus, sutraukė didžiulę žmonių minią Maskvos 
gatvėse, kai jisai skaitė Jungtinių Tautų pranešimą, pasmerkiantį 
Rusijos kišimąsi į Vengrijos reikalus.

Abrams, iš Nęwton, Mass., bu-
vo vienas iš kelių Amerikos at
stovų jaunimo festivalyje Mas
kvoj, kuris dalyvavo atvirame 
ore politiniuose ginčuose. Juose 
pirmą kartą po bolševikų revo
liucijos buvo panaudoti orgumen 
tai prieš komunizmą. Manoma, 
kad tai padaryta specialiai rek
lamai.

Siūlosi išversti
Abrams, kuris neseniai užbai

gė teisių mokslus Harvard Law 
School, lankėsi įvairiose Mask
vos miesto dalyse ir skaitė iš
traukas iš J. Tautų pranešimo. 
Jisai praneša, kad susirinkusių 
būreliuose būdavo vienas ar po
ra asmenų, kurie kalbėjo angliš
kai ir siūlėsi jo skaitomas ištrau 
kas išversti į rusų kalbą susirin
kusiems klausytojams.

Kartais skaitant ištraukas pa
sigirsdavo balsų iš klausytojų: 
„Ne, tai neteisybė“. Kartais ga
lima buvo jausti, kad jie tuo da
lyku domisi. •

Kiti amerikiečiai dalyvavo dis 
kusi jose, kas yra geriau: demo
kratija ar komunizmas.

Ann Hobson iš Richmond, Va.,
turėjo ginčų su rusais, kodėl te.
amerikiečiai daro skirtumą tarp 
negrų ir kitų amerikiečių.

Šoka džazui grojant
Anksčiau komunistų vadovy

bė buvo pasmerkusi Amerikos 
džazo muziką, kuri veda prie su
žlugimo, bet apie 1,000 rusų jau
nimo susirinko į didžiulę salę

• M ar jone Wright, 31 m. mo
teris iš Los Angeles, nubausta 
nuo 1 ligi 10 m. kalėjimo, kad ji 
iš įstaigos pasisavino 20,000 dol. 
už 5,000 dol. nusipirko automobi
lį ir drabužius, o likusius pinigus 
sudegino.

• Saugaus važiavimo draugija 
Kino Artistų ‘rūmus? kad galėtų ‘virtiną, kad 1957 m. užmuštųjų
prie tos muzikos pasišokti.

Kad vykstantis festivalis gau-
tų daugiau reklamos, cenzoriai |tai3’ Per Pirmus 6 mėn- 2 Proc- -------- įr sucĮaro 400visus pranešimus apie vykstan
čią šventę korespondentams lei
do pasiųsti į savo kraštus visai 
be cenzūros kontrolės.

Mirties paradas
NEW YORK, rugp. 1. — Ja

mes Boone, 13 m., ant penkių karalienės 
augštų namo stogo sakė parody
siąs kitiems berniukams, kaip jis 
peršoks ligi kito namo 5 pėdų 
plotį. Berniukas šoko, tačiau pa
slydo ir nukritęs nuo penkto 
augšto užsimušė. /

• Irano valstybės oficialūs as
menys pradėjo akciją prieš 
„rock’n’ roll“ muziką ir Elvis 
Presley.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Pakistano ministeris pirmininkas H. S. Suhrawardy išvyko 
į Jordaną trijų dienų vizitui.

— Amerikos oro pajėgos šventė vakar 50-tąjį gimtadienį. 
Prez. Eisenhower ta proga pareiškė, kad JAV oro jėgos yra viena 
iš jėgų palaikančių taiką. JAV oro pajėgos įrodė savo puikumą 
gindamos laisvąjį pasaulį.

— Potvyniai Bulgarijoje užliejo apie 3,000 namiį ir padarė 
apie 50 mil. dol. nuostolių.

— Japonų laivas Koan Maru sugrįžo iš Rusijos ir pargabeno 
137 korėjiečius ir 82 japonus, kurie buvo suimti sovietų.

— Lackland oro bazėje 73 lakūnai, mokiniai privalėjo kreiptis 
į daktarą, dėl karščio, kuris siekė 102 l.

— Dvidešimt jaunuolių New Yorke suimta po to, kai jie. su
badė Hm. berniuką Miehael Farner, sergantį polio. Jaunuolių 
gauja vadinosi ,)Egipto karalius“.

— Armijai suteikta teisė nutarti ar nusikaltęs karys privalo 
būti teisiamas kariuomenės ar teismo to krašto, kuriame nusi
kalto.

— Šiandien rusam įteikiamas Londono nusiginklavimo konfe
rencijoj „atviro dangaus“ planas.

— Pranešama iš Kairo, kad 55 kariai probritiškos armijos 
buvo užmušti sukilėlių Arabijoj. Septyni britų sunkvežimiai su 
amunicija pagrobti, taip pat paimtas nelaisvėn probritiško Oman 
krašto sultono Muscat brolis.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Arktikon išplaukė 46 laivai 

su medžiaga, kur bus statomas 
1,750 mylių ilgumo radaro tink
las.

• Anglijos karalienė motina 
Elzbieta nori aplankyti Australi
ją ir Naująją Zelandiją sekan
čių metų pradžioj. Ten ji nebu
vo nuo 1926 m.

• Raudonoji Kinija skelbia, 
kad demobilizavo 620,000 vyrų. 
Vyrai esą reikalingi taikai, dau
giausia žemės ūkiui.

• Anglijos ministeris pirmi
ninkas Macmillan bus svečias ka 
ralienės Elzbietos Skotų reziden
cijoj, Balmoral pilyje, nuo rug
pjūčio 30 d. ligi rugsėjo 3 d.

• Ateistinei filosofijai Ameri
kos žemyno filosofų suvažiavi
mas Washingtone neskyrė jokio 
dėmesio. Ateizmas laikomas ne
sutinkąs su nauja mokslo pažan
ga.

• Graikų ministeris pirm. 
Constantine Karamanlis ir užsie 
nių reikalų ministeris Averoff 
rugpjūčio mėnesį lankysis Egip-

keliuose skaičius bus 1,000 žmo
nių mažesnis negu praeitais me

žuvo mažiau 
asmenų.

• American Bar association, 
nariai Anglijos karališkuose 
Buckingham rūmuose galės gau
ti dešrelių ir vadinamų „hambur 
gers“. Šiam demokratiškam val
giui pateikti buvo pasirašytas

Elzbietos specialus
protokolas.

• Berlyno vyskupijoje prieš 
karą buvo 278 bažnyčios. Karo 
metu sveikos liko tik 30. Atsta
tytos sugriautos ir pastatytos 
naujos. Dabar visoje vyskupijo
je yra 336 bažnyčios. Iš jų 150 
vakariniame Berlyne 38, rytinia
me, sovietų valdomam, ir 127 so
vietinėje zonoje už Berlyno.
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tė ir St. Juodvalkytė turės ge- vių Sporto Klubas, New York; 
rokai pasitempti, norėdamos už-1 Lietuvių Atletų Klubas, Brook-
pildyti praretėjusias eiles. lyn; Waterburio Gintaras, Hart

fordo Grandis ir kūrimosi sta-Kiek geresnis vaizdas atrodo ... . _ x _, , , - , . ... diioie Bostono Dainava. Leng-plaukyme, kur musų detroitie- . . A1 “* r r tmimo v-ta ima romą omo

I SKAITYTOJUS

Po ilgesnės pertraukos vėl tenka perimti šio skyriaus tvar
kymą. Ta proga norisi išreikšti padėką ligšioliniam jo vedėjui 
už parodytą entuziazmą šiąme nelengvame darbe.

Taip pat čia norisi paprašyti visus buvusius šio skyriaus 
bendradarbius, jog jie ir toliau informuotų mus visais sportiniais 
įvykiais. Ypatingai bus mielai laukiamos įvairios koresponden
cijos apie lietuvių sporto klubų veiklą bei paskirų sportininkų 
pasireiškimus.

Norėdami palaikyti ryšį su skaitytojais, čia kreipiamės į 
kiekvieną šias eilutes skaitantį bičiulį, prašydami siųsti savo pa
geidavimus mums. Savaime suprantama, kad kiekvieno norų gal 
ir nebus galima patenkinti, bet tai padės mums orientuotis me
džiagos parinkime.

Tad, grįžtant į šio skyriaus tvarkytojo pareigas, norisi vi
siems mūsų bičiuliams palinkėti geros kloties, kartu tikint, jog 
abipusis bendradarbiavimas atneš pageidaujamus vaisius.

Edvardas bulaitis

Pabaltiečių varžybų išvakarėse
Šį savaitgalį, rugpjūčio 3

čiai Boreišis, Ruseckas ir ha- 
miltonietis Giedraitis duoda ne
blogų vilčių. Neblogų pajėgų tu
rėtų būti ir Chicagoje.

Pirmenybės yra individualinio 
pobūdžio ir joki taškai paskirų 
tautybių komandoms nebus skai 
čiuojami, tačiau žinoma tuo sa
vo tikrojo veido neužslėpsime. 
Po šio jėgų išbandymo mes ma
tysime kokiame pajėgumo san-

vojoje atletikoje numatoma apie 
70 dalyvių, lauko tenise — 30 ir 
futbole — 3 komandos (LSK, 
Gintaras ir Dainava) — 45 spor 
tininikai. Laukiama registraci- mais. 
jų iš Philadelphia, Pa., Baltimo- 
re, Md., ir Kearny, N. J.

Grandiečiai ir gintariečiai su
sirūpinę, kaip tokią gausią spor
tininkų šeimą reikės priimti, nes 
jų bus apie 150. Tačiau rengėjai 
pasitiki Hartfordo ir Waterbu-

Apygarda, norėdama paskatin 
ti lengvosios atletikos kultiva
vimą klubuose, įsteigė lengv. at
letikos pereinamąją taurę (dau
giausia taškų surinkęs klubas 
lengv. atletikoje tampa jos sa
vininku iki sekančių metų var
žybų). Varžybų I, II ir III vietų 
nugalėtojai bus atžymėti diplo-

Oftao Ir bato tol. OLymplu 2-1281

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 

| Ir šeštad. tik 10—12 vai.

T>o».i,tnriipn?s 1957 rugpjūčio 2

F. ŠILEIKIS, 0. P.

tykyje esame prieš savo kole- . „ . ,
gaa latvius ir estus. Kartu tai l«*“”«“Ua visuomene, ku
bus akstinas rimčiau susirūpinti |" **P"‘“ry“ ™k’’ kad

4 dienomis į Clevelandą suva
žiuos geriausi Š. Amerikos lie
tuvių, latvių ir estų lengvaatle
čiai ir plaukikai dalyvauti pabal
tiečių lengvosios atletikos ir 
plaukymo pirmenybėse.

Kaip žinome, pirmenybes ren
gia Faskas, o globoja Alto Cle- 
velando skyrius ir ištisa eilė 
organizacijų bei privačių asme
nų. Gausus organizacinis komi
tetas yra užsimojęs gana plačiu 
mastu šias varžybas pravesti ir 
suteikti joms priderantį svorį. 
Taip pat ir varžybinis komite
tas yra pasišovęs savo darbą 
atlikti be priekaištų. Puikus 
Patrick Henry stadionas ir Fenn 
College baseinas sudarys tikrai 
idealias sąlygas sportininkams.

Platesniu mastu tokios pirme
nybės vykdomos bene pirmą kar 
tą po 1946 m. pabaltiečių žaidy
nių Augsburge, Vokietijoje. 
Plaukymas — rodos iš viso pir
mą kartą. Tiesa, praėjusiais 
metais Kanados Pabaltiečių 
Sporto Federacija surengė leng
vosios atletikos varžybas, į ku
rias buvo pakviesti ir JAV spor
tininkai. Tačiau tai buvo atlikta 
pusiau privačiai ir didesnio da
lyvių būrio nesutraukė.

Peržvelgus dalyvių sąrašus, 
gaunamas įspūdis, kad šiemeti
nės varžybos pralenks pernykš
tes tiek kiekybe, tiek ir kokybe 
(nebūtinai tai liečia mūsiškus!). 
Palikdami mūsų kaimynų verti
nimą nuošaliai, peržvelkime, kuo 
mes galėsime pasirodyti.

Nėra paslapties, kad mūsų 
lengv. atletikos klasė toli gražu 
nepasižymi nei lygiu, nei daly
vių skaičiumi. Išskyrus keletą 
išimčių, tikrai neperdėtume pa
sakę, kad mūsų lengvaatlečiai 
merdi. Kiek tos “išimtys” pa
jėgs apginti mūsų spalvas, pa
rodys netolima ateitis.

Vyrų trumpuose nuotoliuose 
mūsų pajėgos yra susikoncentra 
vusios Clevelande. Nainys (jau
nis) ir broliai Motiejūnai truėtų 
neblogai pasirodyti. Vidutiniuo
se nuotoliuose turime chicagietį 
M. Vygantą, kuris atrodo bene 
bus geriausia mūsų pajėga. Silp
niau atrodome šuoliuose, o apie 
mėtymus geriau nutylėti.

Jei praėjusiais metais mūsiš
kės merginos sugebėjo vyrauti 
aikštėje, tai buvo dėka Elvyros 
Šikšniūtės ir jos jaunesniųjų ko
legių. Po E. šikšniūtės nelai
mės pakriko ir Clevelando būre
lis. Atrodo, kad D. Točilauskai-

ir prieiti prie sistemingesnio ir' 
stropesnio pasiruošimo reprezen 
tuoti lietuviškas spalvas.

Clevelando lietuviška visuo
menė yra kviečiama ko gausiau 
į šis varžybas atsilankyti. Var
žybų tvarkraštį ,ir adresą žiūrė
kite Clevelando žiniose. A. B.

FASKO RYTŲ SPORTO 
APYGARDOS PIRMENYBES

Rytų sporto apygardos sporto 
klubų atstovų ir sporto darbuo
tojų suvažiavimas (įvykęs birže
lio 29 ir 30 dienomis) New Yor- 
ke, be kitų svarbių fizinio auk
lėjimo ir sporto klausimų, nuta
rė rengti apygardos sporto šven
tę Hartforde, Conn., š. m. rug
pjūčio 10 ir 11 dienomis. Ši šven 
tė — apygardos pirmenybių II 
ratas — sutrauks didelį sporti
ninkų,-ių skaičių. Šventę pra
vesti apygarda įpareigojo Hart
fordo LSK Grandį ir Waterbu- 
rio LSK Gintarą jungtinėmis 
jėgomis.

Iš gautų pranešimų jau šian
dien aišku, kad pirmenybėse, ku 
riose bus varžomasi lengvojoje 
atletikoje, tenise ir futbole, da
lyvaus 5 sporto klubai: Lietu-

atvykusiem sportininkam spor 
to šventė paliktų ko geriausius 
prisiminimus.

Atvykusių sportininkų regist
racija šeštadienį (rugpjūčio 10) 
9 vai. ryto; 10 vai. — varžybų 
pradžia. Registruoti Faske (per 
apygardą) sportininkai regist
ruojasi šiuo adres: Steponas Za
bulis, 59 Dean Str., Hartford, 
Conn.; neregistruoti — per F. 
A. S. K. Rytų Apygradą — A. 
Vakselis, 85-09 88th Str., Wood- 
haven 21, N. Y., iki varžybų die
nos ir išimtinais atvejais — var
žybų dieną iki 10 vai.

Tokio masto varžybos įvyks 
pirmą kartą Hartforde, tačiau ži 
nant, kad jomis rūpinasi pasi
šventę sporto darbuotojai, kaip 
S. Zabulis, Zu Katarskis, Gra
jauskas ir Miniukas bei dauge
lis kitų, reikia manyti, jog jos 
pasiseks, kaip varžybiniu, taip 
ir organiaciniu atžvilgiais. As.

APYGARDINES LAUKO
TENISO PIRMENYBES

Vidurinių Vakarų Sporto Apy 
gardos Komiteto pavedimu, š. 
m. rugpjūčio 10 — 11 dienomis

(Nukelta į 4 psl.)

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Olbton 8-4938

• Oeneralla kontraktoriua nau
ji) namų statybai, {vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • A p kai na vi mal nemo
kamai.

GĖRIMAI PIKNIKAMS IR 
IŠVAŽIAVIMAMS

Stephens Lipuors
4134-36 Archer Avenue

Choro vedėjas 
K. Steponavičius,

savininkas

(Kampas Fraudseo gatvės) 

Telefonas LAfayette 3-1933

ITALIŠKAS KONJAKAS
10 metų senumo 5th $3.39

PRANCŪŽIŠKAS ARMAGNAC BRANDY
21 metų senumo 5th $5.95

PORTUGALIŠKAS BBANDY
10 metų senumo 5th $3.89

BISQUIT PRANCŪZIŠKAS KONJAKAS 5th $A.95
ALCOHOL, 190 Proof, Pure Grain 5th $4.85

•kentucky TAVERN WHISKEY
7 Tears Old 5th $3.89

FLORA DELLA ALPHI, Itališkas likeris 5th $5.95
IMPORTUOTAS VERMOUTH Qt $-1.29
KRUPNIKAS, lietuviškas receptas 5th $3.49
ZUBR0WKA — su importuota žole 5th $3.79
NALIVKA — vyšnių likeris 5th $3.15
MALIN0WA, aviečių likeris 5th $3.15
LEMON ICE 5th $3.79
SKAIDRIOJI 5th $3.29
MIDUOLIS $3.59

PAS MUS PASIRINKIMAS DIDŽIAUSIAS, 
KAINOS PIGIAUSIOS

DIDEI JS PARKING LOT DHL KLIENTŲ

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

Tek BIshop 7-7075

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
' ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAM ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2262 WEST CERMRK ROAD . Vlrginu 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

TeL RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'.IKTVV18 OTDTTOJABj
8925 Wp4 59th Street

Vai. Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo i—4 p .p. 6:80-—8:80 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P- P

Ortbopedas
Aparatai-Protezai, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojon

(Arch Supporta) Ir 1.1. 
Vai.: 8-4 Ir 6-8. šeštadieniais 8-1 
ORTHOPEDUŪ8 TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd 8L, Chlcago 29, Ui 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4200 W. 6Srd 8t 
Ofiso teL RElionce 5-4410 

Rezld. telef. GRovebUl. 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

TeL oftao Ir bato OLymplc 2-4156
OR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SU Cicero 

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

tSakyruB trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia. Saukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

4146 S. Archer Avė.
VAK. Kasdien popiet nuo 18-2:80 v 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:80 v 

Trečlad. tik susi tarus.

Ofiso tel. OLdffslde 4-2866 
R»"dde.ciJ(is: LAfayette 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak.
ftnfttad. nuo 2 Iki 6 vai., lšakyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2264

5002 West 161b Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, SeStad. 1-8 vai 

Tel. TOvvnhaU 3-0656
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmloek 4-7080

IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STR

7 150 South Western A>enu«
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., 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. SeStad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. WAlbrook 5-3705

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos)
Ofisas ir res.: 5100 8. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., SeStad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Atostogose nbo liepos 20 d. iki 
rugp. 6 d.

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

6480 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarime. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečlad. Ir 
šeštad

Res. tel. GRovehfil 6-6602----
i Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PK 0-7333

1 DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—š Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-D7OO. Namų — PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

TeL ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6125

DR. U. P. TUMASORIS
CHIRL’RGAS

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

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

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SADSIAI PERKRADSYYS 

JŪSŲ BALDOSI
STASYS FABIJONAS
2148 Sa. HoyM Ava Telet Vlrglnla 7-7087

MOVJttC

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-8 vai. 
vak. šeštadieniais 10- j vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’defonas: PR 8-3228 
Res telef. WAlbrook 6-5078

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

I 4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos Ir Oaman Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-8048 
Rez.: WAlbrook 6-SO48

~ >1 ofiso HE.4-6849 res. HE.4-3S24
OR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai Pirm., ketvlr.. penxt. 1-4 Ir 7-8 
Antr. 1-8, treč.Ir šešt. pagal sutarties
sekm. uždaryta.

UR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weetern Avernoe 
Cbleago 28, UI

telefonas REpubllo 7-4800 
Retidenda: GRovehfll 0-8161

pasimatymai pagal sutarties

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-2700 
Rez. ITl 8-2801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
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.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai i iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-OO28.

Idoa teL BEverly 8-8244

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Boto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vali: kasdien Inuo 6 v. v. iki 9 v. v(.u 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6764 
Buto - - BEverly 8-8946

Ofiso HEmloek 4-6815 
Rez. HEmloek. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltarima

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. WUpple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12: 3—8; 7-9. 

šeštad 10—12 Trečlad. uždaryta
LAfayette 3-4948.

Namu — CKdarerest 2-7786

DR. VLADAS PRDNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2417 
W. 62nd St.. tel. Republšo 7-8812.

Ofiso telefonas —■ BIshop 7-2626

DR. AL. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 
Trečlad.

Tel. ofiso PRospect 6-8400
Rezld. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviantė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

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 Vlctory 3-1581
Rez. Vlctory 2-O74S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 3l8t 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. .1-6446, rez. HE.4-215A

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weat Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v- 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-66U 

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v..

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA. • 

Virš 25 metu patyrimo
Tel. VArds 7-1829 

Pritaiko akintus
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet 35th Street

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

Ir sekmad. tik
v.

susitarus

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8780 
Rpi. RE 7-6367

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spoc. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71»t Street 
(71-eo ir Cempbell Avė. kampas)

Atostogose iki rugpjūčio 15 d.

Ofiso telef. VArds 7—1166 
Beatdeaeljoe — OTevrart 2-4611

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat S5th Street 
(kampas HaMted ir IB-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 8:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidaro 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8838, res. RE 7-8188
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJA8)
2500 Wart 6Srd Street

VAL kasdien nuo S—4 p. p. Ir 7:84 
iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. u Įdaryta.DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ BALDŲ 

FELIT A. RAUDONIS, NHLLUD BERTULIS, 8av.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2810 W. Roetevstt Road Ttlaf. SEelay 8-4711

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

Telefonai ORovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPKCIALIST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valnndos: 9—13 Ir 7—9 ▼. v. pagal
rimą lšekyrua trečiadienius.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PF.C. CHIRURGINfS IR 

ORTOPEDINR8 I.IGGH- 
2745 Weet 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublie 7-2280 

VAL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00. 
šešt. nuo 3:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia atiklna Ir rėmas 
4455 8. Oalifornla Avė. YA 7-7881 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta). šeštad. 10 ryto Iki 8 ▼. p. p. 

uždarytas

Išėjo Ii epaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

ii lietuvių gyvenimo 
J. A. Valatybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi. 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. III.

DRAUGAS 

THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND

4545 W. 63rd St., Chlcago 29, Illinois, Tel. LUdlom ff

Bntered as Seoond-Claas Matter Marob 81. 1818, at Chlcago. TUlnota 
Under the Aot of Ifarch S, 1878.

Member of the Cathollc Press Aas’n 
Publiabed dally, ezept Hundaya 

by the
Mthuanlan Cathollc Praaa Soelety 
PRENUMERATA: Metama
Oloagol Ir Cicerui *9.00
Kt*ur JAV ir Kanadoj 88.00
Ošsleny> 811.08

SUB8CRIPTION RATES 
88.00 per year outslde of Chlaago 
18.00 per year In Chlcago A Cicere 
88.00 per year In Canada 
Forelgn 811.80 per year.
% metų 

6.00 
84.60 
85 60

8 mėn 
88.71 
89.80 
88 04

Redakcija straipsnius taiso savo nuoRISra Nesunaudotu atratpanlų na- 
Jnaa gretina tik 18 anksto analtarua. RedakoUa ui MtelMmu tua8MI

l
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KURIS IŠ JŲ?
Savaitinio žurnalo *‘Newsweek” pranešimu, Sovietų Rusijos 

vadovybės viršūnėse yra laukiama dar vieno sprogimo. Jis esąs 
neišvengiamas.

- Iš diplomatinių pranešimų išskaitoma, kad tarp Chruščevo 
ir maršalo Žukovo nesusipratimai didėja ir jų ryšiai betkada 
galį trūkti.

Tiesa, kad Žukovas parėmė Chruščevą, jam veržiantis j 
diktatoriaus sostą. Bet jis tai padaręs gerokai abejodamas. Pa
galiau jis kitokio pasirinkimo ir neturėjęs. Iš kelių blogių pa
sirinkęs vieną. Ir Chruščevui Žukovo nuomonė ir nusistatymas 
yra gerai žinomi. •

Niekas tuo tarpu dar negali pasakyti, kada tas sprogimas 
tarp Chruščevo ir Žukovo įvyks, bet, kad jis įvyks, nesą jokių 
abejonių. Pažymėtina, kad Žukovo kalbos paskutiniuoju laiku 
esančios cenzorių žymiai apkarpomos. Maršalui tai negali pa
tikti.

, Jei maršalui pavyktų Nikitą išstumti iš diktatoriaus kėdės, 
kas būtų pasodintas jo vieton? O gal jis pats jon atsisėstų?

Šis klausimas yra labai įdomus. Vienas jų, būtent Chruš- 
čevas, yra partijos vadas, o antrasis — raudonosios armijos. 
Pirmasis yra partijos vadas, o antrasis stovi kariuomenės prie
šakyje. Taigi, kas pasirodys galingesniu — partija ar kariuo
menė?

Ligšiol atrodė, jog viena be kitos negalėjo apsieiti. Partija 
būtų bejėgė išlaikyti diktatūrą be karinės ir policinės jėgos. Kaip 
žinoma, kiekviena diktatūra laikosi durtuvais. Taip yra ir su 
komunistine diktatūra Rusijoje. Jei ne kariuomenė, ji jau se
niai būtų subyrėjusi į dulkes. Partijai tai buvo ir yra žinoma. 
Ji darė viską, kad raudonąją armiją palaikytų savo pusėje. Rau-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŽEMES DREBEJIMO BAISENYBES MEKSIKOJE

Užgriautų žmonių kyšo kojos, kai gelbėtojai bando juos išlaisvinti. (INS)

dar dažniau atsiranda spragų „E8 VA1,()ME lll taisome
ir pakeitimų. St. Daunys i visų firmų

_____________ I _ ŠILDYMO ĮRENGIMUS

Pažįsta svečius
Iš restorano išeina vyras su 

žmona. Tarp durų žmona prisi
mena palikusi ant stalo piršti
nes. Ji grįžta prie stalo, bet jų 
neranda. Ji dairosi ant kėdžių, 
žiūri po stalu, o jos vyras stovi 
atsispyręs durų ir laukia. Tuo 
tarpu prie ponios prieina resto
rano savininkas ir sako?

— Ponia, vyras ten, štai sto
vi prie durų ...

Taip pat turime Įvairių naujų 
PEČIŲ IR BOILERIŲ. Pas mus 
gausite LENNOX, RHEEM IR HESS 
GAZO ŠILDYMO ĮRENGIMUS. Iš- 
kelsklte pas mus Jūsų senų stokerj, 
alyvos pečių ar gazo pečių į naujus 
moderniškus šildymo Įrengimus. Ne
reikia nieko Įmokėti, iki 5 metų iš
mokėjimui.

Del nemokamų upskaičiavimų te- 
lefonuokite:

RAGINE 1IF.ATING CO.
8040 So. Ratine Avė.

Alte. 4-2005 ar SOu. 8-7446

tiiiiikih' 'lipu liraiiga'

DULLES LONDONE
Prezidebtas Eiser^ioweris štai delegacijos pirmininkas Stasse- 

ga pasiuntė į Londoną Amerikos nas jieško lankstesnės politikos 
donarmiečiams generolams, pulkininkams ir kitiems augštiems užsienio politikos vairuotoją ir siekia *nors ir nedidelio dali- 
armijos pareigūnams sudaromos karališkos gyvenimo sąlygos, J°hn F. Dulles. Valstybės sek- nio susitarimo. Dulles pažiūra 
pati kariuomenė apstatoma politrukais, kurių pareiga žiūrėti, kad retorius Dulles nuvyko į Londo- į nusiginklavimo reikalus suve- 
joje būtų viskas tvarkoje, kad ji nesukiltų prieš penlūkšlius ge-’’1 J ’ *’
nerolus, o generolai pasiliktų aklais komunistų diktatūros rė
mėjais. Šitos kombinaciyjs nepajėgė suardyti ir įvykę nesuti
kimai viršūnėse ir vieni kitų žudymai. Ar toji kombinacija iširtų, 
jei Žukovas nuverstų iš diktatoriaus sosto Chruščevą, kuris yra 
ir partijos “bosas”. Tektų abejoti. Savo organizuotume ir draus
mėje komunistų partija Rusijoje nebėra stipri. Nugrius Nikita, 
jo vietoje bus kitas. Be partijos ir Žukovas neišlaikytų dikta
tūros. Tai jis žino. Tai žino ir Chruščevas.

Žiauri priemonė
, Kad komunistinės diktatūros laikosi fizine jėga, apgavys

tėmis, papirkinėjimais, visišku visokių laisvių likvdaivimu, tai 
visas pasaulis puikiausiai žino. Tačiau ne visur pasaulyje yra 
žinoma viena pačių žiauriausių komunistinių priemonių, naudo
jami} ir Rusijoje, ir kituose komunistų kontroliuojamuose kraš
tuose. Toji priemonė, kaip praneša spauda, šiuo metu ypač pla
čiai naudojama Vengrijos komunistų.

Komunistinis Kadaro režimas papirkinėja vengrų vaikus, 
duodamas jiems naujus rūbus, organizuodamas ekskursijas, vai
šindamas saldainiais ir apdovanodamas grynais pinigais už su
teikimą žinių iš jų namų — ką kalba jų tėvai, suaugę broliai bei
seserys arba kaimynai apie kruvinąjį Kadaro režimą? Jei vai- /"V " X7Aonkrečiai 
kai, gavę gausias dovanas iš komunistinės valdžios pareigūnų, Prezide°ntas Eisenh^s
praneša, kad tėvai ar kas kitas kalba prieš komunizmą, tada
kalbėjusieji yra suimami ir žiauriai nubaudžiami. Vaikai yra ver
čiami būti tėvų išdavikais! Ar gali būti kas žiauresnio už šį 
kųmunistų elgesį?

“DRAIJGO” ROMANO 
PREMIJA

Paskutiniame “Aidų” nume
ryje randame gražų įvertinimą 
“Draugo" romanų konkursų. Čia 
rašoma:

traukti, kad galėtų šaukti, jog 
taikos nenori Amerika. Jei šis 
spėjimas būtų teisingas, tai jis 
būtų pats pavojingiausias ir ro
dytų, jog Stalino politika tebėra 
gyva.

Naujos bėdos

METIHIS VASAROS 
PIRKIMAMS 

KRAUTUVIŲ SĄRAŠAS
Geresnės vertybės Ir 

patarnavimas West 68rd Street
Prekybininkai šiame atsižymė
jusiame biznio centre pietinėj 
miesto dalyje teikia jums geras 
vertybes bei įvairiausius pa
tarnavimus. šie prekybininkai 
turi supirkę milionų dolerių ver
tės prekių kurios parduodamos 
neaugštom kainom ir garantuo
tai patenkins visus klijentų reika 
lavimus.
PIRKIT PAS JUOS ŠIANDIEN 

IR KIEKVIENĄ DIENĄ

a*jį- 1
r ~

n

ną susipažinti su nusiginklavi-, dama į šiuos punktus:
mo konferencijos darbais vieto-' 1. Susitarimui laikas nėra ne-
je ir padaryti vienokį ar kitokį ribotas. Reikia veikti nedelsiant
sprendimą. Nusiginklavimo kon- ir neišsisukinėjant, nes atominio
ferencija Londone tęsiasi jau ginklavimosi lenktynės veda ne
penktas mėnuo. Rugpjūčio mėn. į taiką, bet į visuotinę nelaimę.
nusiginklavimo konferencijos da 2. Atominė energija naudoja-
lyviai savo ilgo darbo vaisius ma ne ginklams, bet taikos pra-
turi pranešti Jungtinėm Tau- monei, o raketos naudojamos žesnieji neranda pasitarimam ba

. tom. Ligi paskutinių d’enų nu- moksliniam erdves tyrinėjimui. I žės. Yra ir spėliojimų, jog Dul-
siginklavimo darbo vaisių nema- Atominiai bandymai sustabdomi į les atvykimas į Londoną gali
tyti. 110 mėnesių.

. .. 3. Visa tai daroma tik įstei-Nusiginklavimo konferencijo-i x , *.gus veiklią tarptautinę kontro-

Sovietai nori naujos užsienių 
reikalų ministerių konferencijos 
nusiginklavimo ir kitiems reika
lams svarstyti, kuriai priešina
si vakariečiai, bent tol, kol ma-

B & M CLEANERS
2648 W. 68rd Street 
PROSPECT 6-8510 

Ali work Done on Premises 
Ali Garments Retumed in 

Plaatio Bags.
Pick up and delivery

FOR BETTER USED CARS
S ©C'

JAN MOTORS
Clean Nevv Gar Trade Ins

Je Amerikos delegacijos pirmi- , , . „
. , ,t- *. • • lę, kuri butų nevaržoma ir veik-nmkas Stassenas keliais atvejais . „ , . _............................ , . , . tų Amerikoje, Kanadoje, Sovie-dziaugesi, jog sį kartą sovietai * . .J J.’

paskatinti sovietus į Londoną j2035 W. 63rd St. PR 6-6151
pasiųsti Sovietų Sąjungos už-j----------------------------- -------------
sienių reikalų min. A. Gromyko. Į
Tada Londone atsirastų ir Pran ' 
cūzijos užsienių reikalų minis-

COAL & FUEL OIL
Ouality and Service 

Call

miero koplyčios Vilniuje išpuo
šimas įvyko dviėmis fazėmis: 
apie 1690 m. — Giacinto Cam- 
pana ir Strobelio ir apie 1690 
m. — Delbenės; apie Danckerso 
dalyvavimą tos koplyčios puo
šime jokių duomenų nerandama.

“Draugo” romano premija' pr. Skardžius ir L. Dambriūnas
savp dydžiu pralenkė visas ki
tas, tremtyje išaugusias. Iki šiol 
skirtieji šiam tikslui leidėjų bei 
bendradarbių 7,000 dol. yra 
stąpnbi parama mūsų grožinio 
rašto kūrėjams. Kasmet skel
biant premijas, ta suma augs, 
liudydama “Draugo” leidėjų bei 
jo bičiulių kilnų žygį. Tame pre 
mijų kelyje pastebimas įdomus 
reiškinys. Kai daugelis mūsų 
šviesuolių visiškai atšalo lietu
viškai knygai, atsiranda tokių, 
kurie aukodami didesnes sumas 
spaudos labui, rodos, lyg savo
tiškai nori išpirkti apsileidusių- 
jų kaltę. Tai yra gražus mos
tas, ir spaudos darbuotojai lau
kia daugiau tokių mecenatų, 
kaip verslininkas Jonas Andriu
lis, paklojęs šių metų “Draugo” 
premijai 1,000 dol.

KELIOS ĮDOMIOS STUDIJOS

“Aidų” paskutiniame (6) nu
meryje yra keletas įdomių stu
dijų: dr. Jonas Matusąs atsklei- 
dŠa eilę Sim. Daukanto charak
terio kontroversinių bruožų; L. 
Dąmbriūnas ir dr. Juozas Gir
nius įdomiai galinėjasi liberaliz
mo temomis (redakcijos prie
rašu diskusijos ta tema užbaigia

pagrindiniau apžvelgia naująją 
Jono Ostrębskio gramatiką, iš
leistą Lenkijoje ir turinčią 377 
puslapius.

MENAS “AIDUOSE” 

Wiiralto, Grybo, Tamošaitie
nės, Bakio, Šileikio, Delbenės, 
Danckerso, Hondijaus, Jonghės 
kūrinius randame reprodukuo
tus “Aidų” puslaphiose. Spaus
dinami A. Nykos - Niliūno, P. 
Stelirtgio ir Kl. Jurgelionio eilė
raščiai. Nelė Mazalaitė nauju 
stiliumi duoda savo beletristikos 
dalykėlį

yra sukalbamesni, jie nori visuo 
tinio atoslūgio ir iš konferenci
jos galima šio to tikėtis. Tikė
jimas į šitokio susitarimo gali
mybes dar padidėjo po neseniai 
atliktųjų valymų Maskvoje. De
ja, džiaugsmas buvo peranksty- 
vas. Per beveik penkis mėnesius 

nesu-

rado reikalinga pasiųsti valsty
bės sekretorių į Londoną, jog 
jis vietoje padarytų sprendimą: 
pasitarimus tęsti, juos atidėti 
arba visai nutraukti. Paskutinės 
dienos Londono nusiginklavimo 
konferencijai bus lemtingos. 

Nesutarimai ir įtarinėjimai 

Nusiginklavimo konferencijo
je nesutariama dėl principo. Sa
koma, jog Dulles, kuris nuošir
džiai siekia įtampos sumažinimo 
ir nusiginklavimo, betgi kietai lai 
kosi ir principo, kai Amerikos

mis bei nuotaikomis. Tai drau
ge reiškia pastangas atsipalai
duoti nuo operų turinio lėkštu
mo”. Dr. J. Daugailis

tų Sąjungoje ir Europoje.
4. Dulles pabrėžė, jog tokiam 

susitarimui pasiekti nebus au
kojama nei Vokietijos vienybė, 
nei kitų tautų nepriklausomybė.

Sovietai Amerikos siūlymus 
randa nepriimtinus. Sovietų 
spauda i'ėkia, jog Amerika sie
kia konferencijos sugriovimo. 
Nėra ženklų, jog sovietai pada
rytų esminių nuolaidų, lengvi
nančių kelią nors daliniam susi
tarimui.

Amerikoje ^r Europoje klau
siama ko sovietai siekia. Sovie
tų Sąjungos ekspertai duoda tris 
atsakymus: 1) sovietai ligi pas
kutinės minutės nori delsti, kad 
gavus daugiau nuolaidų, kaip 
jiems delsimu ir kietumu pasi
sekė laimėti Teherane ir Jaltoj; 
2) sovietai kalbėdami apie tai
ką ir dalyvaudami nusiginklavi
mo konferencijose siekia pra
tęsti dabartinę netikrą padėtį, 
kuri jiems palanki Art. Rytuo
se; 3) sovietai iš viso nenori nu
siginklavimo ir savo laikysena 
nori priversti Ameriką ir jos 
sąjungininkus pasitarimus nu-

teris, o gal ir V. Vokietijos kanc 
leris dr. Adenaueris.

Keliaudamas į Londoną Dulles 
sužinojo naujas politines bėdas. 
Vakariečių diplomatai Paryžiu
je buvo su klėsti žinios, jog so
vietai Jungtinėse Tautose palai
kys Graikiją Kipro salos ginče. 
Neabejojamą, jog Graikija pasi
žadėjo sovietams kuo nors at
silyginti. Ketvertą metų sovie
tai kurstė ir rėmė Graikijos pi
lietinį karą, siekdami Graikiją 
paversti savo satelitu. Amerikos 
pagalba Graikiją išgelbėjo. Ne
laimingas Kipro salos kivirčas 
labai paveikė Graikijos santy
kius su Anglija ir Turkija. Jei 
dabar Graikija pasuktų į sovie
tų pusę, subraškėtų Atlanto pak 
to dešinysis sparnas, sovietai 
padidintų spaudimą Artimuose 
Rytuose ir vakariečiai pajustų 
naują didelį galvos skaudėjimą.

Šaltokai Londone priimtas 
Dulles su Anglija turės aptarti 
ne tik nusiginklavimo konferen
cijos įklimpimo reikalus, bet ir 
visą kitą vakariečių politiką, ku
ri dažnai sutariama, bet kurioje

R. L. STRACHAN & SON
6301 So. Bell Avė. 
REPUBLIC 7-3860

SEW,NG MACHINE
RAILROAD SALVAGE 

Save from $100 to $200 on 
Necch - Singer - Phoenix - Pfaff 

Sligthly marred cabinetg
ABC SEWING MACHINE 

SALES (X).
8084 W. 6Srd St., oor. Whipple 

WA 5-7812

VASLOW STUDIO
įsteigta prieš 30 metų

3007 W. 63rd St. HE 4-854G
Lietuvis specialistas fotografas. 
Visokios fotografijos — vestuvinės, 
šeimos grupių ir mažesnių paveiks
lų bei paveikslėlių pasams.
ORŪHiirCLEVERČtEaHERŠ

(Main Plant)

3423 W. 63rd Street
Ypatingiems žmonėms—geriausiai 
atliekamas rūbų valymo darbas 
Chicagos rajone. Veikia 30 metų.

G0L.9B&RG CHILOREN'S 
APPAREl

3118 W. 63 rd St rėet
Pilnas pasirinkimas rūbų - kūdi
kiams, berniukams ir mergaitėms. 
Dydžiai — 0 iki 18. Taippat Sub- 
teens & Chubbys. Dabar vyksta 
vasarinis Išpardavimas.

COHNELY^S FLORAISHOP 
3532 W. 63rd St.

GRovehill 6-8144
Gėlės visokiom progom. Specialistai 
gėlių paruošime, vestuvėm ir lai
dotuvėm. Gėles pasiunčiame visur 
telegrafu.J & J LINGERIE SHOP

3187 W. 68rd St- HE 4-9675

Šį skelbimą iškirpkite ir atsineški
te — gausite 20% nuolaidos per
kant įvairių išdirbysčių Stanikus.

Šis pasiūlymas galioja visam 
rugpjiūčio mėnesiui.

“DRAUGO” SKAITYTOJAI KIEK
VIENĄ KARTĄ VISUS SAVO 

REIKMENIS PIRKITE PAS 
ŠIUOS PREKYBININKUS!

g.. JANIS KLIDZEJS — Andriau, kažin ar kadaise taip yra atsitikę, 
kaip ten parašyta? — Gal būt tai tik fantazija...

— Gyvenime įvyksta daug daugiau, negu fantazi
ja gali apimti — atsakė Andrius.

— Iš kur tu tai žinai ?
— Žinau.
Tokią gražią vasarą, kada viskas skambėjo, šaukė, 

viliojo ir kankino, rimtomis mintimis kaktoje jie ilgai 
negalėjo tverti. Abudu dar buvo vaikų širdimis.

— Andriau, koks gražus vakaras...
— Taip, saulėleidy nuraudusi migla...
— Toli, toli...
— Iki pasaulio pakraščių.
— Eikime į paupį.
— Eikime...
Griežlė dobilienoje gražiai kapojo vakaro tylą. 

Upės srovė, nulinkusius karklus siūbuodama, ūžė kaip

ROMANAS

5.

Andrius arė pūdymą. Žiūrėjo, kaip plaukai ten 
plevėsuoja prie alksnyno.

— Marytė!
Jis varė arklį smarkiau į tą pusę. Skambėdamas, 

į akmenis atsimušdamas, noragas kaip nelabasis šoki
nėjo ir kreivuliavo vagą. Buvo gale. Sulaikė arklius. 
Abiem delnais nušluostė prakaitą nuo kaktos ir atmetė 
atgal susidraikiusius plaukus.

Jf buvo Čia.
Tavo tėvas pasakojo mano mamai, kad tu važiuo

siąs kur nors uždarbiauti. Man tu apie tai nesi pasa
kojęs...

— Važiuosiu...
— Greit? Kur?
— Po savaitės. Kur — nežinau.
Abu tylėjo. Ilgai tylėjo. Saulės blizgesys dirvomis 

atrodė toks aštrus, aštrūs.
— Šiandien šeštadienis. Jaunimo draugija ren

gianti šventę. Gal ir mes abu nueikim, Andriau?
— Lazdynuose?
— Taip.
— Gerai. Eisime.
Tą vakarą jie nuėjo į parengimą. Lazdynuose bu

vo gamtoje parengimas. Muzika, šokiai, dainos.
Oi, miškas, miškas! Jaunų žmonių miškas čia bu

vo! Ar tai todėl, kad šioks parengimas šią vasarą buvo 
čia pirmasis, bet čia buvo daugiau tūkstančio, 

sapnų balandžius skristi žeme, debesimis, visais toliais — Ai - la! Ū - ū! — jie šaukė, miškai ir upės.! Kai visi įsijungė j sutartinę, siūbavo žemė, miškai, 
ir ateities metais. Salnišų Marytė mokėsi tos pat gim- krantai ir visa gražioji vakaro tyla savo aidais jiems i dangus ir jų pačių širdys.
nazijos žemesnėje klasėje. Abu kartu ar skyrium jiej atsiliepė. j Visa tai klausantis, Andrių staiga apėmė iki tol
skaitė knygas. Jaunųjų sielos, gyvenimo troškulio ku
pinos, buvo tarsi aruodai, kuriuose kiekviena perskai

A d ji- Ar jie abu žinojo, ką jie šaukė ?
Gal būt dar nežinojo

inaėtaė

iunuuumu VRRTt a: LkiTiGkia

(TĘSINYS)

Mėlynom ir šiltom dienom žeme ėjo vasara ir dir- 
Knygų apžvalgoje A.' vose žmonių baltieji marškiniai mirko prakaite. Liepos 

Tyruolis recenzuoja N. Mazalai- mėnuo, karštas ir kvepiantis, rūko rugių žydėjimu, ir 
tės “Pjūties metus”. nuo namų iki namų skambėjo linksmos talkos. Tvirti

Dr. J. Grinius rašo apie nau- vyrai gėrė alų, mėšlą krėsdami, ir suprakaitavusių _ ____________________ ,_____
jus operos atgimimo ženklus, arklių eilės traukė sunkius vežimus į dirvų pakalnes, i pats gyvenimas ir amžinybė, kuri niekad nesustojo.
Primena, kad paskutiniu metu Už šilų, kitų ūkių dirvose sprogdino akmenis, gaudė 
net trys dideli operiniai religi- kaip armotos, ir jų aidas Skambėjo iki valsčiaus pa-

Už miško tikriausiai dainavo kokioje talkoje jaunimas, 
mergaitės ir berniukai.

kraščių.
Moksleivis, Andrius Rugajus, jau dvi savaites, kaip 

gyveno namie. Kiek laiko jis buvo nutaręs padirbėti 
ant laužo” (pagal P. Claudelio namie ir pailsėti, po to drauge su draugais, Jakupanu
tekstą); H. Tomasio “Don Ju-lir Gauruška, nuvažiuoti kur nors uždarbiauti. _
an de Manara” (parašyta 0.1 Karštų darbo dienų pavakariais, lietingomis die- buvo žemės ir jos žmonių tikriausias ir didžiausias 
V. Milašiaus) — Paryžiuje ir nomis ar sekmadieniais, jis galėjo nueiti pas Salnišų džiaugsmas.
Muenchene; Francis Pulenco Marytę, ir jie abudu kartu galėjo paleisti jaunatvės Tą vakarą Andrius su Maryte buvo paupyje.

nes dvasios kūriniai pasirodė di
džiosiose pasaulio scenose: Ar- 
thuro Honeggerio “Joana d’Arc

— Toli gyvena mano mylimoji...
— Jos negaliu aš pasitikt...
Galėjo justi, kad vakare žeme ėjo dienos darbų 

sunkumas, susimaišęs su nakties gražumu. Gal būt tai

“Karmeličių dialogai” (pagal G.
Bemanos tekstą) — Milano Sca- 
loje. Į šiuos kūrinius dr. J. Gri

mą*) ; dr. P. Rėklaitis sprendžia nius Žiūri, kaip į pastangas įlie- 
XVII šimtmečio olandų tapytojo I ti operai “naujo kraujo ne tik 
Petro Danckerso De Rij dalyva-! naujais kūriniais, sukurtais šiųltyta knyga sudarė pilną ir turtingą skyrių. Kaip jie 
vimą Vilniaus meno kūryboje; Į dienų muzikine kalba ir priemo- galėjo išgyventi tai, kas buvo knygose! Degė kartu 
prieina išvadą, kad Šv. Kaži- nėmis, bet ir religinėmis minti- verkė ir juokėsi.

— Ai-la! O-ū! dar niekad nebuvusios mintys ir jausmai apie grožį ir 
žmonių bendrą galią. Andrius čia stovėjo, čia vaikščio
jo, čia šoko lyg apsvaigęs nuo šių minčių ir jausmų.

(Bus daugiau)
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DETROITO LAUKO TENISO 

PIRMENYBES

Liepos 20 ir 21 dienomis Det
roito LSK Kovas buvo suren
gęs vietiniams lietuviams baltojo 
sporto turnyrą. Nors tas sa
vaitgalis pasitaikė karštokas, 
bes visdėlto gražus būrelis spor 
tininkų, pasiryžusių kovoti ir to

SPORTAS
(Atkelta iš 2 susi.)

Detroite įvyks apygardinės visų 
klasių lauko teniso pirmenybės.

Kadangi pagal naujai nusta
tytą Fasko sistemą sekančiose 
Š. Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių lauko teniso varžybose 
galės dalyvauti tik ribotas daly
vių skaičius, šios apygardinės kiose sąlygose, susirinko, 
pirmenybės bus kvalifikacinio Buvo rungtyniaujama jaunių

vienete, vyrų vienete ir dveje
tuose. Abiejuose vienetuose bu-

pobūdžio. 
Pirmenybės bus vykdomos

Clark parko aikštėse, W. Ver-! vo žaidžiama dviejų minusų sis- 
nor Hwy., tarp Scotten ir Clark tema.
?T‘J: Pra^ 10 d., | Jaunių klasėje g. Manvydas
8Mtad.en,, 8:30 vai. ryto. Nuo dav4 , staigmeną, kai jis 
7 vai. ryto informacija bus tei- trijU08e setuo8e (5:7, 7:5, 7:5) 
kauna Neringos knygyne 1906 nugalėjo j Pa5k G, A
l5 i ." Pareėkas kiek lengviau laimėjo
Hwy., telef. TA 6-7134. Regisi- prieJ p, į g.2 7.g pp A
ruotis prašoma iki rugpjūčio 8 Zapareckas, nugalėdamas jau 
d. sekančiu adresu: A. Bražėnas,
1473 Junction, Detroit 9, Mich.

Detroito LSK Kovo V-ba

JOS. F. BUDRIK

kiek pavargusį Manvydą 6:4, 
6:0, pateko į baigmę. O J. Paš- 
kus, būdamas su vienu pralaimė
jimu, turėjo dar sužaisti dvejas 
rungtynes, kad patektų į baig
mę; jis laimėjo prieš Plepį 6:2 
ir 6:2, o Manvydui atsilygino už 
pralaimėjimą, dabar jau jį nu
veikdamas 6:2, 8:6. Baigmėje 
J. Paškus žaidė užtikrintai ir 
pirmąją partiją laimėjo 6:1, 6:4, 
tuo duodamas ir A. Zapareckui 

j pirmą pralaimėjimą. Tokiu bū
du jiedu dar kartą turėjo su
žaisti; ir čia J. Paškus vėl su
dorojo A. Zaparecką 6:3, 6:1, 
tapdamas Kovo jaunių lauko te
niso nugalėtoju 1957 m. Antruo 
ju — A. Zapareckas, o trečiuo
ju S. Manvydas.Rankiniai laikrodėliai: Benrus,

Bulovą, Longines, Elgin už žemas 
kainas.
Naujas jaunų mergaičių laikrodė

lis, gėlės pavidaleL auksuotas, su 
akmenėliais, vertes $14.88, per 

trumpą laiką ..................... $6.88
17 akmenų laikrodėlis, waterproof, 

vertės $29.99, už ......... $14.88
Kišeninis Alarm Clock už .. $7.88 
Rankinis laikrodėlis su Alarm

Clock ............................. $28.88
17 akmenų selfvvinding kišeninis 

laikrodėlis, vertės $59.50, 
už ..................................... $28.88

21 akm. rank. laikrodėlis už $34.88 
23 akm. rank. laikrodėlis už $44.88 
30 akm. 14 k. laikrod. už $74.88 
32 šmotai sidabro, stainless steel, 

vertės $20, už ................. $8.88
32 šmotai dinnerware serviz. $8.88 
72 šmotai sidabro, King gražioje

dėžėje, vertės $55, už .. $28.88
VASAROS FANTASTIŠKI

BARGENiAI ANT TELEVIZI
JŲ, RADIJŲ, HI-FI,

PHONGRAFŲ
Nauja 1957 Televiz. 21 col. $88.80 
Nauja 1957 Televizija, 21 colio

Console ......................... $108.80
Nauja 1957 Emerson, 

nešiojama......................... $98.80 ' j
Nauja General Electric 

nešiojama, ..................... $98.80
Nauja RCA spalvuota 21 colio 

Televizija ..................... ' $388.80
Muntz 24 colių TV...............$98.80
RCA 16 colių TV ............. $48.80
Stradford 21 col. console .. $68.80 
Motorola 16 colių console .. $48.80 
Zenith 24 colių console .. $128.80 
21 col. console TV, radijas ir

fonografas.....................$228.80
Zenith mahogany HI-FI, reguliaria 

kaina $300, už.............$148.00
Recordio — gamintis savo rekor

dus, groja radijas ir phonagra- 
fas, buvo $125, už.........$58.80

Tapė recorder, vertės $125, 
už.................................... $48.50

Trumpų bangų radijas, buvo 
$98.00, už ..................... $38.00

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

Mainykite savo setą.

JOS. T. BUDRIK 
FURN1TURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais, ik 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonurikit CAJumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare. •

PO OPERACIJOS

Illinois Research ligoninėje daktaras duoda ženklą Loretai 
Komis, jog viskas tvarkoj po širdies operacijos. Jos širdis 
laike operacijos buvo atidaryta 32 min. (INS)

Vyrų klasėje išsiskyrė buvęs: Dvejetai buvo sužaisti vos ke- 
1956 m. jaunių lauko teniso nu-! u ir teko nutraukti dėl laiko sto 
galėto jas JAV ir Kanados žai-!. . ,
dynėse V. šeputa ir veteranas
sportininkas P. Misiūnas. Jiedu 
pusiaubaigmėje susitiko be pra
laimėjimo ir po atkaklios kovos 
jaunasis V. Šeputa laimėjo 6:4 
ir 10:8. Sekmadienį P. Misiūnas 
su vienu pralaimėjimu atėjo į 
baigmę, prieš tai nugalėjęs tre
čios vietos tenisininką A. Banį 
6:2, 6:3. Bet dėl karščio ir nuo
vargio turnyro pravedėjas P. 
Misiūnas atidavė nugalėtojo var 
dą V. Šeputai be rungtynių.

Baigiant reikia dar pridėti,

jog Detroito baltajame sporte 
jaunieji tenisininkai yra sukru
tę ir iš jų būtų galima tikėtis 
gerų žhidėjų. P. M.

TRUMPAI IŠ VISUR

— Brazilų futbolo vienuolikė
Vasco de Gama žaidė Maskvoje 
ir pralaimėjo abejas rungtynes: 
prieš Spartaką 0:1 ir Dinamo 
1:3.

— Anglas IN-rek Ibbotson, 25
metų amžiaus sportininkas, pa
gerino vienos mylios rekordą, 
šį atstumą nubėgdamas per 3:- 
57.2 min. Ligšioliniu pasaulinio 
rekordo savininku buvo austra
las John Landy.

— Dawn Fraser iš Australijos 
moterų 200 m atstumą laisvu 
stiliumi perplaukė per 2:17.7 
min., parodydama naują. pa
saulio rekordą.

— Vic Sehtas laimėjo “Natio
nal Clay Courts” lauko teniso 
turnyrą (River Forest, prie Chi- 
cagos), baigmėje įveikęs Herb 
Flam 1:6, 8:6, 6:1, 6:3. Pas mo
teris laimėtoja tapo Althea Gib- 
son. •

— Pasaulio bokso meisteris būdas pavadintas “Cinemiracle’
Patterson apgynė savo titulą 
prieš Jackson, nugalėdamas jį 
10 runde.

Skiepija priėš leukemiją
Sloan Kettering instituto 

(New Yorke)) daktarė Char- 
lotte Friend praneša apie sura
dimą skiepų, daromų iš negy
vų leukemijos virusų; tie skie
pai apsaugojo apie 80% pelių 
nuo leukimijos. , Toje srityje 
vykdomi bandymai ir tyrimai 
toliau.

Jisai jungia ligšiol vartotą Ci- 
neramos, Cinemascope, Vista- 
Vision ir Todd AO techniką, 
dar labiau patobulintą.

• Nevadoje vėl atidėtas ato
minis bandymas, nes bandymui 
nepalankus oras.

Nauji išradimai filmams jį
• Natnional Theatres, Ine., išra 

do naują būdą dar tobuliau pa
ruošti kinų filmus ekrane. Var
tojamos trys kameros filmavi- 

: mui ir teatruose naudojami trys 
aparatai. Naujasis filmavimo

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.

7144 S. ŠACRAMENTO AV.
Tel. PRospect 8-2215

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

C R A N E SAVINGS "J““1
2555 WEST 47tb STREET LAtayette 3-1083

B. R. Pietklewicz, prez.; E. R. Ptetkiewlcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkam- 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta Iki 910,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o aeėt. nuo 9 iki vidurdienio

self
O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

AUGUST-RUGP. 1, 2, 3 d. d.

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09

ASBACH URALT

METAXA 5 STAR BRANDY

Fifth

Fifth

$5.59

$5.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH 

Dry or Sweet

KIJAFA WINE

Fifth

Fifth

$|39

$|-69

IMPORTED STEINHAGEN URQUELL Fifth $4. 59

CHARTREUSE (GREEN), 110 Proof Fifth $6.79

WURZBURGER IMPORTED BEER 
Caae of 24 bottles Case $7.50

PABST BEER, Case of 24 Cans $3-98

MIDLAND
Savings and Loan

Association <̂BUII I I

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS

skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiję.

1. Dienraštis “Draugas“ talkininkaujant “Draugo“ Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

♦
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui“, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 

SYRAKŪZUOSE”
Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Ši įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

Pinigus su užsakymais siųskite:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

FfK 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
saugiausia m 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENDPOVf

4038 Archer Ivanu* Tai. LAJ-671* 

AUGUST SALOUKAS PiatldaM

įdomiausias romanas’

f

JGLIAlJDA

OfiAPftO
NOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA bl A S

Gyva intriga Ir šiurpu* 

Įvykiai, išsamiai pavaizduo 

tas bolševikinis gyvenimą* 

Lietuvoje, dail. V. K Jonym 

16 originalių iliustracijų

Abi dalys vienoje knygoj* 

448 psl — tik $4-00

Užsakymus siusti

“omufiis”
4545 W. 63rr Street
Chicago 29, Illinois

J

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

BATAMS ODA
Pilnas pasirinkimas odos ir priedų reikalingų batų gaminimui — 
Siuntimui į užjūrį.

Atvykite, mes jus aprūpinsime reikalingom prekėm. Kalbame lietuviškai. 
Valandos 9—5 pirmad., ketv., penkt. 8—4 sekrnad.

MOnroe 6-0091

I. SACHS — LEATHER
637 W. ROOSEVELT RD.. CHICAGO, ILL.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remianti!, Chieagos Ravings Bendrovės praeitimi, nno pat joe įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugeanės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupiniua paa mua gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuoR kitose įstaigose turėtumėte mokėti. .

Taupytojų patogumui Chieagos Ravings Bendrovės įstaiga yra mena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas 821,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
0245 So Westem Avė. Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nno 12 Iki 3, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Ud 8 
Trečiadienį uždaryta vlaų dieną, o leAtadlenį nno 9 Ud 2 valandos po pietų.
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IS MEKSIKOS ŽEMES DREBEJIMO Skautų tėvai buvo atvažiavę. Džiugu, kad skaučių ir skau- 
I aplankyti berniukų stovyklos, I tų tėvai bei bičiuliai gausiai lan- 
kuri baigiama šią savaitą — rug t kė abi stovyklas, atveždami įvai

ATSILANKYKIME Į PABALT.

SPORTINES ŽAIDYNES!

Šį savaitgalį, rugpjūčio 3 ir 
4 dienomis Clevelande įvyks Š. 
Amerikos Pabaltiečių Lengvo
sios Atletikos (bėgimai, šuo
liai ir mėtymai) ir Plaukymo 
Pirmenybės, į kurias suvažiuos 
geriausi lietuvių, latvių ir estų 
lengvaatlečiai ir plaukikai.

riališkai paremti ir ko gausiau
sia atsilankyti į varžybas ir pir
menybėms paremti ruošiamą va 
karą.

Laukiame jūsų paramos!
Organizacinis Komitetas

ŽAIDYNĖMS PAREMTI 

VAKARAS

pjūčio 3 d. Ta proga jie surengė 
savo gegužinę ir su tėvų komite
to pirmininku E. Steponaičiu ap
tarė įvairius reikalus.

4
Vakare skautų stovykloje bu

vo laužas. Ir šioje stovykloje 
buvo apie 40 stovyklautojų. Tuo 
būdu per abi stovyklas perėjo 
apie 80 mergaičių ir berniukų.

riaušių dovanų ir visais būdais 
padėdami stovyklautojams. Vi
siems priklauso gili skaučių ir 
skautų padėka.

1 Pabaltiečių sportinių žaidynių 
Šias varžybas rengia S. Ame- ) parėmimui organizacinis komite-

rikos Liet. Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas, o globoja 
Alto Clevelando skyrius, talki
ninkaujant sportą remiančioms 
organizacijoms — JAV LB Cle
velando apylinkei, LAS Cleve
lando skyriui, Ateities Klubui, 
LS Ramovei ir prie darbo prisi
dedant Radijo Klubui, “Dirvos” 
redakcijai ir visai eilei organi
zacijų bei paskirų asmenų.

Žaidynių vykdymo vietos 
Lengvosios atletikos varžybos

vyks Patrick Henry High School 
stadione, Arlington Avė., prie 
E. 123 Str.

tas rengia pabaltiečių jaunimo 
susiartinimo vakarą — koncer
tą, kuris įvyks šeštadienį, rug-i 
•pjūčio 3 d., 8:30 vai. vak. Lietu
vių salėje.

Meninę programą atliks solis
tas V. Bakūnas, neimdamas jo
kio atlyginimo.

Bus turtingas bufetas ir šo
kiai, grojant gerai muzikai.

Neatsisakykime nuvykti ir tuo 
mi paremti mūsų sportininkus.

GRAŽIAI PARĖMĖ 

SPORTININKUS

Keturių augštų namas žemės drebėjimo metu Meksikoje sukrito vienas ant kito. (INS)

Į stovyklą važiuoti 322 keliu žodžių ir dovanėlių. Zita Reke- po laužo turėjo savo sueigą, ku-
(Mayfield Rd.) į rytus iki 306 šiūtė davė skautės įžodį, Rita 
kelio, toliau 306 keliu važiuoti į Dučmanaitė pakelta į paskilti- 
pietus iki Aurora miestelio, ten ninkės laipsnį, laužavedės specia 
sukti 82 keliu Vėl į rytus ir 82 lybės suteiktos Meilei Juškėnai-
keliu važiuoti apie 4 mylias iki 
Round Up Lake parko vartų. 
Parko sargui pasakyti, kad vyks

tei ir Daliai Benokraitytei, pa
gyrimo už gerai atliktas pa
reigas susilaukė Nijolė Garlaitė,

tama į skautų stovyklą, ir nerei- Eleonora Šenbergaitė ir Rūta 
kės mokėti už įvažiavimą į par-1 Mockutė. Po vėliavos nuleidimo

rios metu tikrųjų narių pasiža
dėjimus davė Renė ir Remigijus 
Vizgirdai. Jiems buvo suteiktos 
akademikų spalvos.

Sekmadienio rytą skautų sto
vykloje įspūdingas pamaldas at
laikė ir pamokslą gausiam bū
riui skautų, skaučių ir tėvų pa
sakė kun. P. Dziegoraitis.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS . 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

ką.

Clevelandietis Edmundas Ca- 
turįs savoPlaukymo varžybos bus pra- 

vestos Fenn College baseine (pa I £as " CaPkevičius,

SKAUČIŲ IR SKAUTŲ 

STOVYKLOSE

Šiais metais gražiame Round 
Up Lake parke, apie 30 mylių

stato viduje), Euclid Avė. ir E J ^eal >stai^- nupirko uni
24th Str. kampas. formas vyrams lengvaatlečiams,
Žaidynių pravedimo tvarkraštis dalyvaujantiems Pabaltiečių L.! nuo Clevelando, stovyklauja Cle-

... ,----- ------------ velando skautės ir skautai.
Skautės, stovyklauti pradėjusios 
liepos 13 d., po dviejų savaičių 
gražaus ir naudingo stovyklavi
mo baigė savo Nidos stovyklą 
praėjusį šeštadienį. Joms suma
niai vadovavo jauna ir energin
ga vadovė psktn. Jūratė Laikū- 
naitė, talkininkaujama adjutan- 
tės Dalios Benokraitytės ir kitų 
vadovių. Stovyklavo apie 40 
skaučių. Į stovyklos uždarymo 
iškilmes atvyko tėvų, svečių ir 
netoli stovyklaujantieji skautai 
su jų vadovu vyr. sktn. V. Kiz- 
laičiu. Atsisveikinant kalbėjo 
skaučių tėvų komiteto vardu O- 
na Jokūbaitienė, skaučių tunti- 
ninkė A. Petukauskienė ir skau- 

1 tų tuntininkas sktn. Vyt. Ra- 
mantas. Stovyklos viršininkė Jū
ratė Laikūnaitė, adjutante Dalia 
Benokraitytė, stovyklos šeimi
ninkė Pašakarnienė, skaučių tun

šeštadienį, rugpjūčio 3 d., 11 Atletikos ir Plaukymo Pirmeny
bėse s. m. rugpjūčio 3 — 4 dievai. — 12:30 vai. — plaukymo 

varžybų pirma dalis Fenn Colle
ge baseine. 2 — 5 vai. — iškil
mingas pirmenybių atidarymas 
ir lengvosios atletikos varžybų 
pirmoji dalis — Patrick Henry 
stadione. 6 — 7:30 vai. p. p. — 
plaukymo varžybų antroji dalis 
ir užbaigimas — baseine. 8:30 
vai. vak. — vakaras su koncer
tine dalimi, šokiais ir bufetu — 

i Lietuvių salėje, 6835 Superior 
Avė.

Sekmadienį, rugpjūčio 4 d., 
12 — 3 vai. p. p. — lengvosios 
atletikos varžybų tąsa ir pabai
ga bei pirmenybių uždarymas — 
Patrick Henry stadione.

Turint galvoje, kad šių pir
menybių pravedimas yra ne tik 
mūsų sportinės vadovybės, bet 
ir visos Clevelando lietuviškosios 
kolonijos prestižo reikalas, vi
sus kviečiame šį tarptautinio 
masto įvykį morališkai ir mate-

nomis Clevelande.
Tai tikrai retai pasitaikąs ir 

gražus pavyzdys, kaip reikia pa 
remti sportininkus. Už tai Ed
mundui Čapui priklauso nuošir
di sportininkų padėka. ' >

SKAUTŲ STOVYKLOS 

UŽDARYMAS

Visi skautų tėvai, bičiuliai ir 
skautės kviečiami atvykti į Cle
velando skautų Pilėnų tunto sto 
vykios uždarymą, kuris įvyks 
šeštadienį, rugpjūčio 3 d., 7:30 
vai. vakaro. Stovykla yra gra
žioje vietoje, prie ežerėlio Round 
Up Lake parke, tad visi kviečia
mi atvykti anksčiau ir gražiai 
praleisti vasaros dieną. Po sto
vyklos uždarymo tuoj seks lau
žas, po kurio tėvai galės parvež-

sekė įdomus skaučių ir skautų 
laužas su dainomis ir pasirody
mais, pravestas Aldonos Malca- 
naitės ir Rimvydo Bajoraičio. 
Laužas užbaigtas “Lietuva bran 
gi” daina ir vakarine skautų 
malda.

Į stovyklas atvažiavę akade
mikai skautai ir skautės tuojau

ti stovyklautojus namo. Liku-, 
šieji baigs tvarkyti stovyklą ir tininkė A. Petukauskienė ir kiti 
grįš sekmadienio rytą. talkininkai susilaukė padėkos

Nedelskite nei minutes.. . Pasiimkite

NEMOKAMAI 
DOVANĄ ŠIANDIEN!
TILT "N" TOTE 

SERVING SĖT 

už $500.00 santaupas

Nepaliejanti tacą ir 6 žavios 
stiklinės... nešti užkandžius 
ir gėrimus vienoje tacoje... 
arba naudoti kaip gražų 
centrinį padėklą ar sienos 
papuošimui NEMOKAMAI, 
kai jūs atidarote taupymo 
sąskatą $500.00 arba įde
date tokią pat sumą į seną 
sąskaitą.

20 Dalių Pikniko Servyzas 
už $100.00 Santaupas

Tai daiktas, kuris jums 
reikalingas vasaros ir ru
dens išvažiavimams — NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote naują taupymo sąs
kaitą $100.00, ar įdedate 
tokią pat sumą į jau tiuri- 
mą sąskaitą.

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

[R ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo 8ENŲ, I 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
aagali ramiai sSdfittl Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenSJuslos žalždoa 
nležfijtmą Ir sk.au’AJimą. senų atvl 
m Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyea palengvlps Jusu skaudSjl 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją. tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi padalina 
nležSjtmą. ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi padalina perššjlmą ligos 
vadinamos ATHLETE.8 POOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplydlmą 
tarppirdčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskilslos odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo lš- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
Ct., $1.25, Ir $8.50.
Pirkite vaistineseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee. Wisc.. Ga- 
ry, Ind. Ir Detroit, Ml- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
oey order J .

DABAR
MOKAME DAR DIDES

NIUS DIVIDENDUS UŽ 

TAUPYMO SĄSKAITAS 

SANTAUPOS, ĮDĖTOS IKI
10 RUGPJŪČIO, NEŠA 

PELNĄ NUO 1 RUGPJ.

ATSILANKYKITE ...
Mūsų Draugiški Tarnauto
jai su Malonumu Atsakys 
Į Kiekvieną Jūsų Klausimą

Assets Over $16,000,000.00
FINANCIAL STAT1MINT '

Cartffiad Jum M. 1937 

AKIU
Hn, Martgaga Paal Citata loam.__________ $1 SAMI,030.34
Tedarai Home loan Bank Stock_____ _ 330,000.00
U. S. Government Bondt....... .... ............ ............ 930,000.00
Ca«l» ________ ____ _______________ _ 3M.143.T0
Office, lond and Building

Afler Depreciation....... .................................. 44,940.73
Office Equipm.nl and Tbrtaree

Alt.- Depreciation.____________________ 44.099.83
Otker Alioti...........................................................................1340.73
TOTAI ASSETS.___________________________$14A»1,794.47

IIAUIITIES
Membon' Share Account........................ $,1.345,899.93
Advancoi Irom Padarai Home loan Bank___ 1,440,000.00
Account! Payable___________________  4,007.33
loam in Troceii........... .... ................    1,334,740.91
Eicrow Poymenti lor tavai and lniuranco..._ 73,004.1 S
Specific Rotarvo..............................................._ 3,093.87
General Reiervm and llndivided Profili____ 949,024.47
TOTAI IIA8IUTIES AND CAPITAL.......... ....... $14,031,744.47Where fhe

SAFETY of Your ____________
Savingt COMES FIRST

Office. Hour» [ar YOUR Convenienct
Monday, 9 A-M. TO S 7.M. Sa'urday, 4 AM. TO 1 P.M.* 

IiMUlay ■ Thurvfay . Triday. 4 AM TO S PM.
CLOSCD Ali OAV W.dna«4oy

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 49th Ct 
TO 3-8131 o Cicero SO

4*

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

RN E EM

lowboy
ŽIEMINĮ

AIB-OONDFnONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame* ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, m.

TOwnhalI 8-6670 
BIshop 2-8429LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy SU Chicago 84, III, ANTANAS LIGUTIS, sav.

“SESIAS KHfMlSnJ"
r*r iš TOU IR ARTI

NAUJI OiOCU TUOKAi-NAUJAUSI KNAUSTTNIO tPANN/JU 
!UU MCTtf PNTrfUNtAS-PtSUS SJ&.ININ6AS AATARNAUNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 S t. CHICAGO 36, ILL. Tel VAIUmk 5-9209

A#***********!**********#**
STATYBŲ 

IR NAMU

PATAISYMUI
PR1STATOM
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS IJTWINAS. Pres.
3039 So. Haisted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% i
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 South Haisted Street Tel. CA 5-1252

PARDUODAME IR TAISOME

%

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS]
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL| 

Telefonas — FRontier 6 1882

JONAS GR Ujimu

-/?

J. G. TELEVTSION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —■

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
6245 S. Westem Avė.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Univeraal Savlngs and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Sangnmą užtvirtins Suvienytų Valstybių valdžios agentūra lld 
$16,000.00 kiekvienam Indėliai Ir idkalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per lalškua Bus grel- 
lr draugiškas patarnavimas.ta«

Dėl paskolų Ir vlnaia flnanatniaia relkalaia kreipldtėa |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Haisted Street, Chicago 8, Illinois

Atliekame dideliu* Ir m ižua automobilių remonto*. Lyginimas, da
žymo, Elektrinis aulledinimaa. Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino atotia “PAGALBA” — A. Stanevičių*, flav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospectO-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

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

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.. Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Haisted St..

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. 01.. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Haisted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

Pradeki! Taupyt Šiandien, Turėsit Ryloj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti lld $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai. 

Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Equipm.nl


t
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STEIGIAME MICHIGANO 
LRKSA APSKRITI

Š. m. liepos 27 d. LRKSA 
CENTRO Valdybos vicepirm. R. 
Valatkos iniciatyva buvo sušauk 
tas LRKSA visų trijų Detroito 
kuopų pirmininkų ir sekretorių 
pasitarimas, kuriame nutarta į- 
steigti LRKSA Michigano ap
skritį. 265 kuopa, kaip labai di
delė, yra dalinama į dvi kuopas. 
Ji jau dabar turi du sekreto
rius — Matą Šimonį ir Vladą 
Bublį. Jau dabar ji yra padalin
ta į A ir B skyrius, o ateityje 
veiks savistoviai. Susirinkime 
buv0 aptarti naujo vajaus reika
lai ir jis tučtuojau pradedamas 
ir vyks visą rugpjūčio mėnesį, 
o jo užbaigai — rugsėjo 7 d.— 
numatytas visų Detroito kuopų 
parengimas. Savo veiklą plėsda
mi, norime patarnauti savo taut- 
tiečiams. Štai senieji Detroito 
LRKSA veikėjai, jungdamiesi su

— Moterų S-gos 64 kuopos
narės su šeimomis gražiai pralei

mergaičių vadovė — A. Stakytė, 
mergaičių sporto vadovė — V. 
Krištolaitytė ir berniukų sporto 
vadovas — P. Žumbakis. Jau
nučiams vadovauja Al. Šatas ir 
A. Katelytė, nepakeičiami šios 
srities darbininkai. C. V. atsto
vu šioje stovykloje yra Jonas 
Zadeikis.

Penktadienio vakare bus viena

Antosė Bergailienė, Rekyvos paš
tas, Rekyva, Šiauliai, Lithuania.

Jieškomas SIGMAS JANKUS, 
mokytojavęs Memmingen, Bavari- 

1 joje ir išemigravęs j JAV. Jieško 
Domas Kalikas, 61 Owerland Rd., 
Croydon Park, Adelaide, South 
Australia

REAL ESTATE

CLASSIF1ED AND HELP WANTED m
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

do vasaros dieną praėjusią sa-( viena iškilmingųjų dienų šioje 
vaitę savo išvažiavime prie Sta-| stovykloje — Partizanų vaka- 
sio ir Elzbietos Paurazų vasar- J ras. Visa visuomenė, o ypač de- 
vietės, Square Lake, Mich. Reiš-, troitiečiai, kuriems nėra toli, pra 
kia nuoširdžią padėką Paura- šomi atsilankyti ir pasigėrėti šių 
zams. jaunuolių gražiais darbais, pa-

— Joseph ir Jeannie Y akstys,! tiems su jais nuklysti mintyse
Joe’s Shell Service savininkai, iš 
važiavo dviems savaitėms ato
stogų prie gražiosios Lake Orion 
vasarvietės,

— Cecelia Salas, sunkiai sir
gusi, grįžo iš Providence ligoni
nės; dabar sveiksta namuose. 
Linkime greitai visiškai pasveik
ti.

prie kapo lietuvio, paguldžiusio 
galvą nelygioje, bet garbingoje 
kovoje už Dievą ir Lietuvą. 
Lauksime visų stovykloje.

Mfir, 2 po 6 k., centr. šild. 2 inaS. 
garažus, aki. 37 p. — nebrangiai.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kam b., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

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

. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
TW. CLiffsklo 4-7450; Ros.

Y Artis 7-2040

PAJIEŠKOJIMA1
J ieškomas agronomas Alfonsas

Šeštokas, kilęs iš Grajauskų kaimo, 
..... , . Bartininkų vals., Vilkaviškio apskr.

Tikinčiųjų patogumui va- jo jįeško sesuo Monika šeštokaitė- 
saros metu Dievo Apvaizdos pa- Sasnauskienė. Jis pats arba žinantie- 
rapijos bažnyčioje šv. mišios bū- ji Pra^oin‘ kreptis: Vincas Lavins- 
na atnašaujamos kiekvieną sek
madienį 7 vai. ryto. Dievo Ap
vaizdos parapijoje taip pat būna

kas, 1411 S. 48th Court, Cicero 50, 
HL TeL T0WnhaU 3-7451.

Cižūnas Bronius s. Antano, iš Si-
vakarinės šv. mišios pirmą kiek- bir°- - . . , . j. . „ , i brolių: 1) VACDOVO CIŽŪNO, s.

naujaisiais talkon, yra nutarę vieno menesio penktadienį 7 vai. (Felikso, iš Kuktiškių km., Gelvuo- 
nių vals., Ukmergės apskr. 2) PA
KALNIŠKIŲ, PRANO, STASIO,

remti ir padėti užlaikyti Jauni
mo stovyklą. 265 kuopa jau 
yra paaukojusi 100 dolerių. Ta 
pati kuopa savo narei Rasai Li
sauskaitei, kuri yra našlaitė, tu
ri du broliukus ir yra tetos glo
boje, paskyrė 50 dolerių stovyk
lavimui. Visuomenė permažai ži 
n0 apie LRKSA arba Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimą 
Amerikoje. Ši apdraudos ir ka- 
ritatyvin'ė organizacija yra pra
eityje padėjusi kurtis lietuvai
tėms seselėms, keliais atvejais 
paskolindama po keliasdešimt 
tūkstančių dolerių. Pagaliau ir 
Jaunimo sovyklai prie Detroito 
yra paskolinusi 14,000 dolerių. 
Ši organizacija finansiniai stovi 
labai gerai ir už tai visi, o ypa
tingai jaunimas, turėtų tapti jos 
nariais, joje apsidrausdami sa
vo gyvybę.

Susirinkime Matas Šimonis pa 
sveikino naująjį LRKSA vice
pirmininką Rapolą Valatką, pa
linkėdamas jam sėkmingai dar
buotis organizacijos labui.

Aptarus organizacinius reika
lus, buvo praleista valandėlė vai 
šingų Medonių šeimoje, besida
linant 60 seimo įspūdžiais.

Mirė jaunas veteranas

Po ilgos ligos Veteranų ligo-1 
ninėje, Dearborne, liepos 24 d. 
mirė a. a. Kazimieras Belickas, 
39 m. amžiaus, II Pasaulinio ka
ro veteranas, tarnavęs Pacifike, 
Kinijoje ir Burmoje. Velionis 
gyveno 8174 W. Lafayette, Det
roite; buvo ilgametis Dievo Ap
vaizdos parapijos choro narys, 
priklausė Šv. Vardo Draugijai ir 
Detroito Katalikams Vetera
nams. Mūsų veteranai gausiai 
dalyvavo laidotuvėse ir sudarė 
garbės vainiką. Garbės korpu
są sudarė Bruno Sinkus, Lee Ga- 
linskas, Tom Plunkett ir Ray- 
mond Medonis; veteranai grab- 
nešiai buvo Vince Bridgevaitis, 
adv. P. Charles Peters, Eddie 
Salas, Leo Smilgis, Ralph Valat
ka ir John Žvirblis. Gražų pa
mokslą pasakė ir religines cere
monijas Šv. Kryžiaus kapinėse 
atliko Dievo Apvaizdos parapi
jos klebonai kun. Mykolas Kun
drotas. Liko nuliūdę žmona He
lena (Žilinskaitė), dukrelė Dia- 
ne, broliai Jonas ir Juozas ir se
suo Caroline Peterson su šeimo
mis. Reiškiame gilią užuojautą.

iiiiiiniiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii* 
Visi Pittsburgho lietuviai 
’ KLAUSO IR REMIA

Pittsburgffo Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsbnrghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena neknuMUen1 ano

1:30 Iki 1:00 vai. p n 
I« STIPRIOS IR GALINGOS

vakare.
— Ona Ramutienė buvo sun

kiai susirgusi širdies negalavi
mu; grįžo iš ligoninės ir sveiks
ta namouse. Linkime greitai pa
sveikti.

— Pradėjus beisbolo B klasės
čempionato rungtynes Detroite, 
Alytaus baro komanda supliekė 
Detroit Diamonds komandą 9:5 
praėjusį sekmadienį Manz Field 
sporto aikštėje.
Iš A LR K F Jaunimo Stovyklos

Praėjusį sekmadienį ALRKF 
stovyklavietėje pradėta MAS va 
saros stovykla. Suvažiavo apie 
120 jaunuolių praleisti porą sa
vaičių gražioje gamtoje ir pasi
semti sau stiprybės ir toliau išti
kimai žengti Kristaus nužymėtu 
keliu, o taip pat uždegti savo 
jaunas širdis karšta Lietuvos 
meile. Šių jaunuolių dvasios rei
kalais rūpinasi kun. dr. Ig. Ur
bonas. Šios stovyklos vadovu 
ir globėju yra doc. J. Valukonis, 
komendantas — V. Kleiza, meno 
vadovas — Pr. Zaranka, prog
ramos vadovė — sės. Paulė, ber
niukų vadovas — A. Liulevičius,

NIKODEMO ir ONUTĖS, s. ir d. 
Stasio Pakalniškio iš Pavitinių kai
mo, Ge'lvuonių vals., Ukmergės 
apskr. Prašome atsiliepti arba a- 
pie juos žinantieji pranešti šiuo 
adresu: J. Montvidaa, 322 Bank 
St., Waterblury, Conn.

Jieškomas ROMAS KAUPAS- 
KAUPYS, s. Kazio ir Juzefos, 25 
metų amžiaus, iš Telšių miesto. 
Jieškomas, arba žinantieji jo li
kimą prašomi rašyti šiuo adresu: 
S. Jankauskas, 34 Ridley Gardens, 
Toronto 3, •Ont., Canada.

Jieškoma MARCELE GALINAI- 
TIENfi, spėjamai gyv. Bostone, 
Mass. Jieško Antanas Dovydaitis, 
gpvenąs Lietuvoje, Kauno srityje, 
Šakių rajone, Gelgaudiškio paštas, 
Jotišlkių kaime. Atsiliepti adresu: 
Antanas Sakalauskas, 504 E. 23rd 
St. Paterson 4, New Jersey.

Jieškomi: PRANAS JANKŪ
NAS, s. Rapolo, VLADAS JAN- 
JANKŪNAS sūn. Rapolo, GRA
SĖ JANKONATTE VAICEKAU
SKIENE, duktė Rapolo, gy
venanti Chicagoie. Jieško An- 
tosė Legačinskaitė, duktė Veroni
kos Jankūnaitės. Jie patys ar jų 
vaikai prašomi atsiliepti adresu:

SlcplhtitSc “llraiirtp"'

KALBASI..

Medžioklinio Šuns pasikalbėjimas su neseniai ižsintusiu rahinuku (žile)
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Ir paaiškini-

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE

Visata reikalais kretpkltla šiuo adre 
su: UTHUANIAN CATHOLTC HOUR 
Radlo Rtation WLOA. Braddook. Pa.
NIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

Remkitc dien. Draugą!

Pajamų Pirkėjams
Didelis, kampinis mūrinis paja

mų namas — 4 ir 5 kamb. butai. 
Pilnas rūsys. Aluminum žieminiai 
langai ir sieteliai.

Mėnesinių pajamų $360.00. 

BRIGHTON PARK RAJŪNE

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS PAJAMŲ 
NAMAS

Visas modemus. Butai su spin
tom virtuvėse. Plptelių vonios. Rū
sys su poilsio kambariu. Žieminiai 
langai ir sieteliai, uždari porčiai. 
Naujai percementuotas mūras. Ge
ros pajamos už butus. Žema karna. 
BRIDGEPORTO RAJONE.

K. <& K. Realty Corp.
KAMINSKI & KREJCI 
4302 W. 55th Street
Telef. LU 2-1700

DU MŪRINIAI NAMAI

3363 So, Lituanica Avė. — 4 ir 3 
kamb. apačioje ir 6 kamb. viršuj. 
848 W. 34 th St. — 2 po 4 kamb. 
Abu namai parduodami kartu. — 
Kreiptis j sav. 2-me augšte: 3363 
So. Lituainica Avė.. YArds 7-0422

PROGOS — OPPORTUNITIES

SAVININKAS EARDUODA 
Biznio nuosavybę pietvakarių mies 
to daly. Kaina numažinta. 2 augš- 
tų modem. 1 m. sAiumo namas. 
Krautuvė su 6 kamb.. Karštu vand. 
“radiant” apšild. 50X122 pėd. skly
pas. Galima pirkti su vaikų žais
lų bizniu ar be jo. Arba mainys. 
3822 W. lllth Street. Susitarimui 
skambinti PRospect 9-3982 po 6 
vai. vakaro.

South Side MAISTO IR LIKE
RIŲ KRAUTUVE. 2 namai ant 
dviejų sklypų prie kampo. Nuomos 
duoda pajamų virš $5,000 į metus. 
Labai geras biznis. Skambinti sek- 
mad. 1 iki 4 vai. VIrginia 7-9774.

MODERN COCKTAIL LOUNGE 
Gerai įsigyvenęs biznis

I Geros pajamos. Yra 50 sėdimų 
vietų. Savininkas parduoda dėl ki
tų interesų. Skambinti sav. nuo 9 
vai ryto iki 1 p. p.

• WE9-8187;
po 3 vai. skambinti CApital 7-6691

j GROCERY & OONFECTIONARY-
Maisto ir saldainių krautuvė. Sku
biai parduodama už prieinamą kai
ną. Gyvenimui patalpa užpakaly.

__  2258 West 21st Place ’

SUPER MART. Įsigyvenęs biznis. 
Geros įplaukos, virš 

$150,000 brutto pajamų.

KEGGIE’S SUPER MART
1551 West Taylor Street 

__________ SEeley 8-8455___________

MAISTO PRODUKTU IR 
MĖSOS KRAUTUVE

. SU NUOSAVYBE
5 kamb. 3 mieg. apartmentas. Šil
dymas “foreed aii ” — alyva. 2 au
tomobiliams garažas. Bargenas.

Telef. REpublic 7-7265

Parduodama TAVERNA IR NAMAS.
2-jų augštų — 3 butai. Taverna

pilnai įrengta. Namas Kerai užlaiky
tas. Karstu vand. Šildymas; didelis 
rūsys. Garažas. Savininkas daro Ke
rą biznį; įsteigta per daug metų. Kai
na prieinama. I .aitai gera proga. 
Pardavimo priežastis—apleidžia Chl- 
cagą. 2014 Canalport Avė., Chicago 
10, III. SEK S-S082.

Hrlgtiton Pke Ir MargueUe Pke.
H Ir 3 kb., gar., šild.. dv. lotas, pa

likimas dalinamas, tik $15.900.
2 imi 4 kb.. nauj. gar., tik $11,300. 

5 ir 4 kb., šild., išvyksta, tik $12,500. 
3 bt. Ir krauk, gar., liga, tik $19,500.

Naujas 2 po 5 kb. tik $20,500. 
Naujas 6 kb., brang, pried., bargenas.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E 8TATE-IN SURANGĖ 

NOTARY PUBLIC 
8405 We$t 61 St.
WAIbrook 6-6030 

PRospect 8-3679 (vak. ir semad.)

LABAI RETA PROGA
Pigiai įsigyti 2 būtų ir spec. krau

tuvės 2 aukštų mūro namą su 2 au
to mūr. garažu, šildymas karštu 
vandeniu. Yra stokeris. Patikima ap
sauga nuo potvynio. Tarp lietuviškų 
kolonijų. $24,500. A. Sirutis.

ANT 40 P£DV SKLYPO
Mūr. 6 kamb. rezidencija. 2 blo

kai nuo Marųuette Parko, šildymas 
gazu. Apsauga.nuo potvynio. Alum. 
dvigubi langai. 1 (4 karo garažas. 
$19,5110. A. Katilus.

SKONINGI « KAMBARIAI
Mūr. 9 metų rezidencija. Naujas 

šildymas alyva. Brangūs priedai. 
Didelis garažas. Platus sklypas. Tik 
$19,000. Eairfield ir 73rd. Volodkevl- 
člus.
2 AUKŠTŲ M Cit. NAMAS — $18,000

3 butai po 4 kamb. ir taverna 
McKinley Parko kaimynystėje. Dvi
gubas mūro garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5:0015

OAKLAWN
5 k. gražus bungalow ant 75 pėdų 

sklypo. Centralinis šildymas gazu. 
Puikus pirkinys už $17,300.

Marųuette Parke
6 k. mūr. bungalow. Centrinis šil

dymas gazu. 35 pėdų sklypas. Kili
mai. užuolaidos, air-conditlon. Dide
li mieg. k. įmokėti tik $6,000. į

Kitur
Mūripis su rūsiu 4 butų po 6 

kamb. ir 2 k. ir 3 k. Savininkui cen
trinis šildymas. laibai geros pajamos 
ir mažos išlaidos. Kaina $25,500; 
įmokėti tik $5,000.

Apartamentinis mūrinis — 12 po 5 
k. Rūsys, šildymas alyva. Naujas boi
leris. $9,400 metinių pajamų, šia sa
vaitę galima nupirkti su $12,000 jmo- 
kėjimu už $32,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

Mūrinis, 7 kamb. namas (4 ndeg.), 
2 vonloH. Nepaprastai puikus vidaus 
įrengimas. Natūralūs naudojamas ži
dinys (fire place). Liuksusiniai veid
rodžiai. Keramiko plytelės. 2 autom, 
garažas. I blokas nuo parapijinės 
mokyklos ir >4 bloko nuo blgli 
school. laibai gražiai prižiūrėtas ir 
ištaisytas sklypas. Netoli 55th ir Ko- 
inensky Avė. Keikia pamatyti, kad 
įvertintumėt. Kaina tik $22.500.00.
KRAUTUVfi-BUČERNe ir prie šios 
krautuvės 5 kambarių butas. Naujai 
įrengti didžiuliai šaldytuvai mėsai 
laikyti. Gerai išvystyta prekyba, bet 
našlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemą kainą. Dar yra 
ir 2 autom, ga rąžąs

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

BRIGHTON PARKE
$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, šva

rūs butai, geras sklypas.
Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie

pas, garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu įmokėjimu.

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka Ir 
bizniui. Mažas įmokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.; rūbų valykla ir 5 kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. _ centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, <8 
ir 3700 , vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardware) krautuvė, puikūs įren
gimai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Pulkus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

Mūr. taverna ir 6 kb. Gage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa su 

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rdSt.. CL 4-2390

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

$407 S. Kedzle Avė. WAlbrook 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
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Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar- 
lavimas. j

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5»th St. Tel. PRospect 8-5454
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MŪRINIS 2-jų BUTŲ — 4 ir 5 
kamb. 3 mieg kamb. Centrinis ap
šild. Rūsys. 2 autom, garažas. 
Spintos virtuvėje. $18,900; įmokė
ti $4,500. Arti 24th ir Keeler Avė. 
SVOBODA, 3739 W. 26 St. LAwn- 
dale 1-7038._________________________ |

Pardavimui puikus VASARNAMIS 
ant salos ežere. 8 kamb., au visais 
patogumais. Kartu ir 2 laiveliai. Pri
einama kaina. WAIbrook 5-8216.

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 

ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4y2*/c. Pįlna kaina $19,900.

ti k. (3 mieg.) mūrinis namas. Ge
rame stovy. Garažas. Pilna kaina 
$17,200.

MAftQUETTE PARKE
6 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai
na $17,900.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
Sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$2«,uou.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real tstate
Insurance, Noiary Public 

utilu :m>. VVestiru avė.
PKosp. 8-2234 arba REm. 4-7U85

Parduodamas 6 AKRŲ ŪKIS 
prie didelio kelio. 5 kamb. moder
niškas namas, ūkio pastatai, ja
vai. Juodžemė. $8,500. Louis Hla- 
vacek, Real Estete, East on US. 
30, Grovertown, Indiana.

MISCELLANEOUS

Lietuvių tautos taurlausloa aamenj- 
bės Arklvysk. Jurgio Matulaičlo- 

Matulevičlaua 
Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. Užrašai: Mintys, paataboa, paai- 

ryšlmal. Čia kaip tik atatakleldita 
Arklvyakupo Jurgio gilua tiesos Išvel- 
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir stelų 
Išganymui.

II. Iialškal. Tai įvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve 
nlmlškoe Išminties perlai, išreikš..

............................ .

patarimų, paraginimų 
mų formoje.

IIL Vilniuj*!, žvilgsnis į Arklvya
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vtsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken- 
tšjps.

Knyga turi 330 psl., paveiksluota 
Ir įrišta į kietus vlršeltua Kaina 
12.60. •

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"
4545 W. 68 St., Chicago 29, m

Pasinaudokite “Draugo" CIassified skyriumi.

Parduodama TAVERNA ant Halsted 
8t. tarpe 41-os ir 43-čios, priešais 
Stock Yards didžiuosius vartus. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. Par
duoda dėl senatvės. Namas ir taver
na $15,001). Susitarimui skambinti 
ABrnli'en 4-7172.

ŪICEROJE
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Parduodama TAVERNA & “PA- 
CKAGED GOODS”. Geras biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Priei
nama kaina; ir geros sutartys. Už
pakaly yra penki gyvenimui kam
bariai. Skambinti OLympic 2-0579, 
apie penktą vai. vak. susitarimui.

Parduodama GROSERIŲ KRAU
TUVE. Įsteigta prieš 30 metų. Sva
rūs, modern. įrengimai. Air-condi- 
tioned. Įkainuota skubiam parda
vimui. 5 k. butas užpakaly. Savi
ninkas apleidžia miestą. FRonlier 
6-5366.

ŠILDYMAS
A Stanėiaaskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 8-0776 nuo 8 vaL 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 6 vai. vakaro: 

OLympic 2-878Ž

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus. ___

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSITRANCE AOKNGY 
6108 H. Ashland Ave_ Ghloaso $6.111.

VIKTORO K O IIOOS 
IJstuvišks gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

8769 8 WF,STKRN AVĖ PR 8-95M

REIKALINGAS

B U e E R I s
Gali būti ir senesnio amžiaus.

Tel. PRospect 8-0818

MACH I N E 
OPERATORS

W ANTED 
STEADY JOBS

AT TOP WAGES
Fine working conditions 

Company benefits

See Mr. ELLIOTT 

AMERICAN 
ĘNVELOPE CO. 
3100 W. GRANDAVE.

HELP WANTED — FEMALE

CASHIER.
T YPIST

Interesting varied work 
Permanent Position 

With well established concern 
Good salary — Company Benefits

NORTH CENTRAL 
FINANCE CORP.

4833 No. Broadway
________ LOngbeach 1-5835________

Veltui duosiu kambarį moteriai už 
pasaugojimo vaiko nuo 3:30 P.M. iki 
5:oo P.M., keturias dienas savaitėj.

5428 S. Morgan St.
II fl.

Llvingston 8-5899

Seselių vienuolynui reikalinga 
VIRfiJA

Pageidaujama lietuvaitė. Atskiras 
kamb., vonia, televizija ir telefonas. 
$25 į sav. Skambinti ESseat 5-0017.

PARDAVIMUI

NAMAS SKIRTAS SUGRIOVI
MUI! Parduodami gaziniai šildy
mui pečiai — “space heaiters” (ap
šild. 3 k.). Gerame stovy. Automa
tiški gazo vandens šildytuvai ir 
įvairūs kiti daiktai. Tel. LOng
beach 1-8300, Apt. 226, Miss Ga- 
ryluck.

Savininkas parduoda ’57 metų 
PONTIAC su automatiška transmi
sija. Mažai važiuotas — tik 8<l0 
mylių. Skambinkite vakare YArds 
7-8949.

BUILDING & REMODEUNG

i,

B A R G A I N
ST. BASIL S PARISH

NEAR GARFIELD BLVD
2 story brick, 5 and 6 rooms. Hot 
Water Oil Heat, Oak Trim. Inoome 
derived from 6 room suite $95.00 
pef jnonth. .•
Immediate possession of lst. foor 
apartment. ,

ASKING PRICE $18,500
JOHN E. CONROY

REAL ESTATE 
5608 South A&hlan 

CALL PROSPECT 6-3859 
FOR AN APPOITMENT

Nauji namai, garažai, įvairūs pa- 
taisyVno ir pertvarkymo (remodel- 
Ing) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BlJILDING CONTRACTOR 

4327 8. Campbell Av., Chicago 32. III. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

| Namų statyba, įvairūs pataisymai
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakytl namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pl’-klte nr išsisakykite pas

V. ŠIMKUS
susitarti šaukite lEniiinal 9-6531 

nuo 6 vai. p p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
Volton Willoa Springs UI

ISNUOMUOJAMA — FOR KENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų iinuomavi 

mui. Patarnavimaa veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate
5916 So. Western. PRospect 6-2234

IŠNUOM. du pavieniai kambariai 
su vonia Ir virtuve. 7100 S. Falrfleld 

Avė. PRosp. 8-0097.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. BIsbop 7-8840 
2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct., Cicero 50, OI.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
geTai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2793 nuo $ vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. Ol/ymple 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro

JIEŠKO BUTO

Jieškomas butas vienam dirban
čiam asmeniui. Prie Marųuette Par 
ko ar Brighton Parko. Tel. WAJ- 
brook 5-5030.

50000000000000000000000000) 

Skelbtis “DRAUGE” anslmoga 

DM lis yra plačiausiai skaitomai 

lietuvių dienraštis, o skelbime

kaina yra prieinama via!
CKIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVK 

MORAS
Bulldera Gen. Oontraotors 

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

Namų Įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. HL

PUTINKITE “DRAUGI’

t »
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INDIJOJE LAIMI KOMUNISTAI
' ST. BUUNAS, Toronto, Ont.

Sovietai, pemelig garsiai kai-į limu. Priešvakarietiška spauda 
bedami apie taiką, didelėmis pa- plačiai perša “nepriklausomy-
stangomis veržiasi j Indiją, kuri 
jiems yra viliojančiu taikiniu, 
kaip labiausiai proletariška bri-

bę” ir ginklų srityje, atsisakant 
britų sistemos ir prašant Sovie
tų Rusiją pastatyti keletą gink-

tų dominija su 400 milionų žmo- lų bei amunicijos fabrikų. Į ga
lutinį komunistų triumfą 'pasau
lyje tiki pats Nehru, o juo la
biau — Krišna Menon. “Intell.

nių, kurių 25 milionai yra nuo
latiniai bedarbiai. Ši tamsi ša
lis, kurioje badas yra dažnas 
svečias, yra mažai atspari ko-j Digest” taip baigia:
munistų “auksaburniškai” pro
pagandai, pjudančiai j kovą ne 
prieš šventųjų karvių^ ar gyva
čių garbintojus, bet prieš “su
puvusią” Vakarų civilizaciją.

Ryšium su paskutiniais parla
mento rinkimais, kuriuose už 
komunistus paduota dvigubai 
daugiau balsų, o vienoj valstybė 
lėj net visa valdžia patenka į 
jų rankas, londoniškio “Intel- 
ligence Digest” Nr. 242 jų ko
respondentas iš New Delhi pa
teikia alarmuojančių komenta
rų.

Visų pirma, neužmirštama pri 
minti labai daug pamokantį Ki
nijos sukomunistinimo pavyzdį, 
kur, girdi, komunistai ir laimėję

“Menon is a very dangerous 
man and a bitter enemy of West. 
Few feel such deep hatred of us 
as this fanatic”.

Toronto, Ont
Stasio BUnelio sukaktis

Garbinga švęsti sukaktys su
laukusiems daugiau negu pusšim 
tį metų ir pažvelgti atgal į gra
žius nuveiktus darbus. Ta gar
bė tenka šiuo metu visiems pa
nevėžiečiams gerai žinomam kuk 
liam, bet darbščiam tėvynės Lie 
tuvos mylėtojui Stasiui Baneliui, 
kuris šiemet rugpjūčio mėn. 3 
d. švenčia 60 metų jo gyvenimo

mažomis jėgomis (užuot jas to- ir 40 metų visuomeninio darbo 
liau blaškius), sutelkdami tik! sukaktį, 
į vieną provinciją. Kai jie ten 
laimėjo, tai kaip tik ta viena pro Jis gimė 1897 m. rugpj. 3 d. 

Vilkapievių kaime, netoli Pane
vėžio, netoli Žaliosios plačiųjų 
miškų ir gražioje apylinkėje, 
gausioje Vinco Banelio ūki

vincija ir apvertė augštyn ko
jom visą Kinijos milžiną pagal 
seną priežodį: “Mažas kupstas 
didelį vežimą apverčia”. rIndi- . , » . . ~
joje dar tebėra nuo kolonializ- n,nlt'4 selmoJe'. Pra^'0,8 m°ks ’

nroima nnrt "rln Ir-4- r* vdrn r-.*”

mo laikų įsigalėjusi korupcija 
Nehru tai daug kartų viešai pri
pažino, bet pasirodė esąs bejė
gis nugalėti biurokratiją, valdi
ninkų sukčiavimą ir kyšininka
vimą.

Kerai a valstybėlė, kurioje ko
munistai laimėjo, pareiškė no
rinti duoti visai Indijai pavyz
dį, tapdama pačia pirmąja šva
rių ir sąžiningų valdininkų ad
ministruojama valstybėle.

Augštos kilmės braminui El- 
ankulam Manakal Sankaran 
Namboodiripad (kurio augštai 
kilmei atitinka ir jo pavardės 
ilgumas), fanatiškam vietos ko
munistų vadui, gali tai gerokai 
pasisekti, “hes pagal “Intell. Di
gest” šis aršus bolševikas tėra 
48 metų amžiaus, gabus, gudrus 
ir kultūringas. Suprasdami, ko
kias pasekmes tai gali turėti, 
kai dabar į Keralos eksperimen
tą bus nukreiptos visos Indijos 
akys, komunistai puikiai žino, 
kad ir “močiutė” Rusija negali 
likti akla ir kurčia jų pagalbos 
šauksmui, kai ji jau seniai mi- 
lionus išmeta propagandai Azi
joje.

Atrodo, jog pačioj Indijoj ko
munistai nešoks tuoj pradėti 
kruvinas revoliucijas, bet sieks 
sau minkštų laimėjimų ūkinė
mis reformomis, švelniu elgesiu* 
su gausiomis religinėmis sekto
mis, net su gyvačių ir šventų 
karvių garbintojais. Atsilošti 
jie gali pasiūlydami nacionali
zuoti britų arabtos plantacijas 
krašte. Federalinė Indijos val
džia, laikydamasi įsipareigoji
mų britų imperijai, be abejo pa
sipriešins ir tuo leis save komp
romituoti prieš tautą “užsienio 
kapitalų tarnais ir interesų gy
nėjais”, o tai bus svarbu sekan
tiems rinkimams.

Dar dvi Indijos valstybėlės y- 
ra pakeliui į komunizmą — Bom 
bėjus ir Kašmyras. Bombėjus, 
didelis pramonės centras su ma
sėmis bedarbių, neseniai per rin
kimus įrodė, kad komunistų va
das S. A. Dange čia už savo kan 
didatūrą gali daugiausia balsų 

‘ surinkti. Gi Kašmire, kur prem 
jeras Bakshi Ghulam Mohamed 
padarė rinkimų komediją, iš 
anksto užsitikrindamas laimėji
mą, neleisdamas opozicijos kan
didatams pasireikšti, šiuo sau
valiavimu padarė daug naudos 
komunistams, kurie tapo beveik 
didvyriais ir “vieninteliais ko
votojais už Kašmiro laisvę”.

Tačiau blogiausia, kad dabar 
Nehru numato karo ministeriu, 
o neoficialiai kalbama ir savo į- 
pėdiniu — Krišna Menon, žino
mą komunistų simpatiką. Lau
kiama skubaus armijos valymo. 
Generolo Thamayya valandos 
esą jau suskaitytos, bet jo va
dovybėje Indijos armija juk bu
vo tapusi prieškomunistiniu py-

gauna pas kaimo “daktarkas 
paskui Panevėžyje, jų tarpe Re
alinėje mokykloje.

Atsikuriant nepriklausomai 
Lietuvai, Stasys dalyvauja sa
vanoriu kovose prieš Lietuvos 
priešus; savo apylinkėje vado
vauja partizanams ir t.t. Nuo 
pat Šaulių Sąjungos įsikūrimo 
jis tampa jos aktyviu nariu ir 
eina Panevėžio Šaulių Rinktinės 
svarbias pareigas. Už sumanų 
veiklumą, buvo apdovanotas įvai 
riais žyminiais ir ordinais, iš ku
rių jis labiausiai gerbė Vytauto 
Didžiojo su kardais ordiną ir 
Šaulių žvaigždę.

Bolševikams užplūstant Lietu- 
laiką dirbo Panevėžio savival
dybėje ir ėjo svarbias pareigas 
(inspektoriaus); buvo toj srity 
geras žinovas. Jis priklausė prie 
daugelio kultūrinių ir karitaty- 
vinių organizacijų; Lietuvių Ug- 
negesių Draugijoje buvo tary
bos narys. Jis buvo taip pat vie
nas iš bendrasteigėjų Panevėžio 
muzėjaus, kurio vedėju jis buvo 
ilgą laiką. Jis mylėjo savo kai
mą ir žmones.' Bolševikų ir vok. 
okupacijos metu pagelbėjo dau-

Ar Marija apsireiškė Lietuvot 
Atsakymą rasite I Budzeiko*- lm 
ritėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 cento

»a «alite gauti
“DRAUGE*

4545 W. 63 St., Chicago 29, III

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.O. , 
ISleldo

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių; Z/, colio storumo

Kaina...............................................>3.00

Paauksuota.................................... >3.50
Tai viena 1S pilniausių maldakny

gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; II novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmšs; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
abollucijal; maldos apaštalystšs mal- 
dosc Sv. Valandos maldos; 88 glesm.; 
Velykų Ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs" yra labai gražiai Išleista; at
spausdinta ant balčiausio Ir geriau
sio poplerio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo- 
lau

Užsakymui su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

KAIP JUMS PATINKA?

Lazarus, šimpanzės vaikas, yra rugpjūčio mėnesio pavyzdinis gyvulys 
Chicagcs Lincoln Parko zoologijoj sode. Šis sodas yra atidarytas kas
dien nuo 9 vai. iki 5 vai.

Kvietimas jungtis 

lietuviams
Mes, valdyba, vėl kviečiame 

įsirašyti į Jungt. Amerikos Vals 
tybių Lietuvių Bendruomenės 
centrinę apylinkę, kiekvieną lie
tuvį, kuris gyvena miestuos ar 
fanuose, kur nėra Lietuvių Ben 
druomenės organizacijos. Kar
tu mes prašom prisidėti prie 
Lietuvių Bendruomenės darbų 
kasmetiniu jai įnašu dviem do
leriais.

Gautas įmokestis ar dides
nė auka bus sunaudoti lietuvių 
švietimui, mokslui, menui, mo
kykloms, knygoms ir kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą. Štai didės 
nieji JAV Lietuvių Bendruome
nės darbai: 1) 1956 m. Dainų 
šventė, 2) 1956 m. Kultūros 
kongresas, 3) 1957 m. Šokių

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”. 4545 W. 63rd Sk, Chi
cago 20, UI. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

šventė, 4) 1957 m. Jaunimo kon nas augščiau nurodytu adresu, 
gresas. Šie įvykiai buvo augštai 
įvertinti visų mūsų laikraščių,
5) 1958 m. New Yorke šaukia
mas viso pasaulio (už Geležinės 
uždangos) lietuvių atstovų sei- Į 
mas.

Laiškus su pinigais ar be jų 
prašom siųsti adresu: L. B. cent 
rinė apylinkė, 4579 West 157 st. 
Cleveland 11, Ohio.

Čekius ar pinigines perlaidas 
siųsti vardu: Mr. Kazys Mažo-

Vadovaujami minties, kad 
“Lietuviais esame mes gimę, lie
tuviais turime ir būt”, mes lau
kiame jūsų prielankaus atsaky
mo.

StejHmas Nasvytis, pirm. 
Kazys Mažonus, iždininkas 
Juozas Liūdžius, sekretorius

JAV Liet. B-nės centr. apyl. 
valdyba

Clevelandas, 1957 m. liepos 26 d.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

geliui žmonių, dalyvavo partiza
niniame judėjime.

Bolševikams užplūstan Lieu- 
vą antrą kartą, Stasys pasitrau
kia su visa šeima — žmona Ci
ną, gim. Povilonyte, ir trimis 
sūnumis — į Vokietiją, o 1947 
mt. įsikūrė Kanadoje, Toronto 
mieste, kur ir dabar tebegyve
na ir yra įsijungęs į visą eilę lie
tuviškų kultūrinių organizacijų. 
Jis čia suorganizavo Lietuvių 
savanorių skyrių.

Nežiūrint amžiaus, Stasys ran 
da laiko dirbti aktyviai visose 
organizacijose. Visi trys sūnūs' 
— Algirdas, Algimantas ir Vy- Į 
tautas — yra išmokslinti ir da
lyvauja liet. veikloj. Vytautas 
yra VLIKo narys.

Tai vis paseka gražaus šeimy
ninio gyvenimo ir patriotiškumo.

Panevėžietis

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WGEP stotlea — Banga 1190 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—S v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTA D.

8:46 iki 9:80 vai. ryta 
ŠEŠTAI). 8:80 Iki »:S0 ryta 

SEKMAI). 8:30—»:S0 v. r. Iš atotlca 
VVOPA — 1400 ktt.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-8418

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 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

A A-
LEONAS SISKO

Gyveno 3529 S. Lowe Avė. 
Tel. YArds 7-2856

Žuvo nelaimėje liepos 30 d., 
1957, 2:35 vai. popiet. Gimė 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 35 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Emily (Martinovich), 
2 pusseserės: Vįktoria Yaske- 
vich su šeima, gyv. Detroit, 
Mich., ir Genevieve Yude, gyv. 
Pennsylvanijoje. I)u pusbroliai 
Ben ir Al Yude, gyv. Detroit, 
Mich.; švogerka Sophle Eind- 
ley šu šeima, švogeris August 
Martinovich su šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Avė.

I.aidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpjūčio 3 d„ iš koplyčios 9 
vai. ryto bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdus ŽMONA

laidotuvių dU-ektorlus Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Leonę Gylį ir jo šeimą, jo brangiai mamytei
A. -j* A.

MARIJONAI GYLIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiu.

Kun. Feliksas Gureckas

A.

JUOZAPAS GRIMELIS
Gyveno 2312 South Seeley Avenue, Chicago, UI.

Mirė liepos mėn. 31 d., 1957 m., 8:45 vaL ryto, sulaukęs 
|71 metų amžiaus.

Gimė Liėtuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Pagramančiu pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 46 metui.

* Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Stanislovas, marti 
ir Jonas; duktė Bronislava Petraitis, žentas Stanialo- 

Įvas; 5 anūkai: Brolis Donaldas Petraitis, M I.C., Diane Pe-
itis, Robert, Terrenoe ir Judith Grimeiis, kiti giminės bei 

raugai ir pažįstami. ,
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 West 23rd 

įPl/ace. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 3 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas i Aušros Vartų parapijos 

bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie- 
Po pamaldų bus nulydėtas į, Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
lalyvauti šiose laidotuvėse

Nuli dę lieka: sūnūs, duktė, marti, žentas Ir,anūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas Laekawioz, teL VIrginia 

L7-6672.

UOOtfIO VALANDOJ 
Aiskiit

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI

ta mrvaaa kttaaa aaiaata Jalraat 
kaplyM* arMaa Jflaą aamą.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias'' Ambulansų patarna- 
*vimaa dieną ir nak- 

tį. Reikale šaukti 
I mus.

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

tuojau "patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfoyette 3-3372

Preein Photo Studio > TROOST — PACHANKIS MONUMENTS
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

GUŽAUSKV
BEVERLY HILLS GELINYClA

Oeriaualoa gėlės dėl vestuvių, hana» 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimu.

2443 West RSrd Stresą
Tel. PRospect H-0SS8 Ir PR M-08SS.

It ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

III. VVAIbrook 5-8063

JOHN W. PACHANKIS (PATOH). Vloe-Preafclenl

6818 So. Woctero Avė. Tel. GRovehlll 8-8748

i paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpinama 
tranaportadją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo t vai. ryto Iki ( vai. popiet.

IŠSIRINKITE DABAR — BTTS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO (MOKJJTMA. RI7MOKMm KAPINIO DIENOJE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
639 West 181h STREET Tel. SEeley 8-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIGAN AVĖ. TeL COmmodora 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpubUt 7-1213

2814 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

YANCE FUNERALHOME ~
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Dranga '.
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X Prel. Pranciškus Juras,
kun. Jono Kydiko, S. J., lydi
mas, aplankė mūsų dienraščio 
redakciją ir ta proga apžiūrėjo 
naująsias patalpas ir taip pat 
naujuosius tėvų marijonų vie
nuolyno rūmus. Prel. P. Juras 
yra Šv. Pranciškaus parap. kle
bonas Lawrence, Mass., Lietu
vių Kultūros Instituto direkto
rių pirmininkas ir vienas žy
miųjų šulų visose mūsų centri
nėse organizacijose.

X Kun. Augustinas Sabas,
salezietis, atvykęs iš Portugali-

| jos, nuolat apsigyveno Šiluvos 
I saleziečių vienuolyne, prie Ce- 
dar Lake, Ind. Darbuosis prie 
mokyklos ir rūpinsis lėšomis 
dėl paminklinės koplyčios ir šie-,1 
kiant išmokėti skolas. '

Kun. A. Sabas yra kilęs iš i 
Kaimelio parapijos, Šakių aps. į 
Baigęs Jurbarko progimnaziją, 
mokslus ėjo Italijoje ir Angli
joje. Kunigu buvo įšventintas 
1940 metais ir, negalėdamas 
sugrįžti į Lietuvą, kuri jau bu
vo okupuota bolševikų, darba
vosi Portugalijoje, eidamas įvai
rias pareigas saleziečių mokyk
lose, o paskutiniu metu buvo 
saleziečių administratorius Por
tugalijoje. Jo brolis kun. Anta
nas Sabas darbuojasi Kanadoje

v , — Sudbury, Ont.X Kun. Jonas Petrauskas,

MIC, Marianapolio augštesnės' * Sofijos Barčus metinio
mokyklos vedėjas Thompson,' pikniko-gegužinės metu gros du 
Conn., praneša, kad studentų orkestrai: vienas, kaip papras- 
skaičius nuolat auga, nes įsira- tai, salėje, o kitas lauke, ant 
šo studentai iš tolimų valsty- pievutės, kur taip pat bus ga- •

Ir tetulės gali laimėti

Šiųmetines Powder Pult' Derby moterų orines lenktynes, 
Philladelphijoje, laimėjo šios tetulės. (1NS).

įvykusios

bių: Venecuelos, Kolumbijos ir 
kitų. Neatsilieka jaunuoliai iš 
New York, Massachusetts, 
Rhode Island valstybių. Šiomis 
dienomis kun. Jonas yra Chi- 
cagoje ir yra gera proga tėvams 
pasikalbėti su juo mokyklos 
reikalais.

X Jaunasis Leonardas Šimu
tis, Chicagos Teachers’ kolegi
jos ir šv. Ritos parapijos var
gonininko sūnus, įstojo į Ma
rianapolio augštesnę mokyklą, 
Thompson, Conn. Jaunojo Ši
mučio tėvas yra baigęs Maria
napolio mokyklą ir per visą šią 
vasarą lankė Ottawos universi
tetą, kur baigia mokslus muzi
kos doktorato įsigijimui.

X Kun. Leonardas Gižinskas 
yra perkeltas į kitą vietą ir jo 
dabartinis adresas yra šis: Rev. 
Leonard C. Gižinskas, P. O. 
Box 607, Farmington, W. Va. 
Šioje vietoje kun. L. Gižinskas 
jau yra nuo birželio 15 d. Se
nasis jo adresas buvo: Rev. Le
onardas Gižinskas,

Įima šokti. Tokiu būdu niekur 
nebus šokėjų susigrūdimo. So
de yra daug gražios pievos, o 
tarp medžių puikaus pavėsio. 
Ir visi pikniko dalyviai galės 
pasilinksminti, kaip anuomet 
Lietuvoje gegužinių metu, šok
dami gražiame sode.

Ši didžioji lietuvių šventė 
įvyks rugpjūčio mėn. 4 d., šį 
sekmadienį, Willow Springs, 
Bučo darže. Į ją rengiasi suva
žiuoti labai daug žmonių iš Chi
cagos ir kitų vietovių. Bus įdo
mi ir įvairi programa.

X Leidinys apie lietuviškąjį 
krepšinį jau yra ruošiamas 
spaudai. Šiame leidinyje tilps 
medžiaga, liečianti lietuvius 
krepšininkus: Lietuvoje, trem
ties metais Vokietijoje, Ameri
koje, Australijoje, Kanadoje ir 
kitur. Turintieji svarbesnės 
medžiagos, apie lietuviškąjį 
krepšinį yra prašomi ją pa
skolinti leidinio red. Edvardui 
Šulaičiui, 1330 So. 51st Avė., 
Cicero 50, III. Taip pat čia pri-

CHICAGOS ŽINIOS
Baigiamas ekspresinis 

kelias
Cook apskritis susitarė su 

Chicago, Aurora & Elgin gele
žinkelio linija, kad už $1,200,- 
000 nupirks iš tos linijos 5/8 
mylios ilgio žemės plotą, kuris 
reikalingas išvesti ekspresinį 
kelią tarp Forest Park ir May- 
wood. Tą tarpą numatoma pra
vesti per dvejus metus ir tada 
ekspresiniu keliu bus galima pil
nai naudotis.

X Miesto šimtmečio minėji
mas. Įsisteigus lietuvių komite
tui, buvo numatyta turėti lie
tuvių dieną su plačia menine 
programa Cicero .miesto sta- 
diume. Tačiau paaiškėjo, kad 
stadiumo gauti negalima, o ki
tos svetainės tam įvykiui ne
tinkamos.

Todėl komiteto susirinkime, 
įvykusiame liepos 26 d., nutar
ta užmiršti pirmasis sumany-1 kalėjimo

Lietuviai muzikos 
festivalyje

Dienraštis Chicago Daily Tri
būne ruošia dainų ir muzikos 
festivalį, kuriam dalyviai at
renkami konkurso keliu. Kon
kurse dalyvauja 350 vokalistų, 
jų tarpe nemažai ir lietuvių: 
tarp lyrinių sopranų — Geno
vaitė Mačytė ir Stasė Pautie- 
nienė, tarp kolaratūrinių sopra
nų — Monika Kripkauskienė ir 
Vita Valikonytė, tarp dramati
nių sopranų — Dana Stankai- 
tytė, tarp lyrinių tenorų — An
tanas Peškys.

Dovanojo 196 m. kalėjimo
Prohibicijos laikų gengsteris 

Roger Touhy susilaukė malonės 
iš gubernatoriaus Stratton, ku
ris jo bausmę — 199 metus ka
lėjimo už bandymą pabėgti 
1942 metais — sumažino iš 
199 metų iki 3 metų. Dar jam 
lieka kita bausmė — 99 metai 

už pagrobimą žmo-
tion Church Rectory * Littleton menama’ . •]0^. ™S1 gyvavusieji mag tįk prisidėti prie įvairių gaus, sįekiant išreikalauti va- 
West Va. Suinteresuotieji pra- L- taut4 bei grupių parado, kuris duotpimgius
šomi į adreso pakeitimą at
kreipti savo dėmesį.

X J. Jakubauskas (John Ja- 
kubs), Amerikos lietuvių spor

tai, dar neprisiuntę apie save 
aprašymo ir nuotraukos, turi 
nedelsiant tai padaryti.

X Jurbarkiečių, skirsnetnu- 
niečių ir panemuniečių suva-

to veteranas veikėjas, baigia žiavimas organizuojamas rug- 
rinkti medžiagą apie lietuvių 
sporto gyvenimą Amerikoje per 
paskutinius 50 m. Į istoriją Įeis 
visi didesni ir mažesni lietuvių 
sportiniai pasirodymai bei spor

pjūčio 18 d. Šiluvoje, prie Cedar 
Lake, Ind., pas tėvus salezie
čius, kur tą dieną bus jurbar-

įvyks rugsėjo 22 d. Cicero mies
to gatvėse.

Nutarta papuošti du vežimus 
(float), kurie nemažai pinigo pa 
reikalaus. Kad būtų reikalingo 
kapitalo, paskirta komisija, ku
ri kreipsis į draugijas, klubus, 
biznierius ir profesionalus, pra
šydama, kad pagal savo išgalę

to veikėjai, kaip pvz. Šarkis, i iškilmės. Atvykusieji turės

kiečio kun. Ant. Sabaliausko prisidėtų prie to prakilnaus 
sidabrinio kunigystės jubilėjaus

Kundrotas, Osipavičiūtė, Požėla 
ir kt.

X Adv. Alfonsas (Paukšta) 

Perry šiomis dienomis pabaigė 
statyti Uptown Motei, 670 N. 
W. 134th Street, Miami, Flo
rida. Advokatas Alfonsas yra 
baigęs Marianapolio kolegiją 
Thompson, Conn., ir Miami uni
versitetą. Praeitą pavasarį ad
vokatas Alfonsas apsiėmė būti 
Marianapolio augštesnės mo
kyklos bendradarbių draugijos 
pirmininku.

X Liberijos konsulas ir po
nia William H. Jonės suruošė 
priėmimą paminėjimui Liberi
jos 110 metų nepriklausomy
bės sukakties praeitą savaitę. 
Priėmime dalyvavo valdžios pa
reigūnai, konsularinio korpuso 
nariai bei kiti žymūs svečiai. 
Lietuvą atstovavo konsulas P. 
Daužvardis. Jis dalyvavo su po
nia Daužvardiene.

X Už a. a. Broniaus Stočkaus 

sielą gedulingos mišios bus at
našaujamos šį šeštadienį (rug
pjūčio 3 d.) 8:30 vai. ryto se
nojoje Marąuette Parko para
pijos bažnyčioje. A. a. Br. Stoč
kaus draugai ir pažįstami ma
loniai prašomi dalyvauti šv. mi
šiose ir pasimelsti už jo sielą.

X Tautinių šokių šventės ko

mitetas baigia ruošti tautinių 
šokių šventės finansinę apy
skaitą. Likęs pelnas bus paskirs
tytas bendrame tautinių šokių 
šventės komiteto ir Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apy
gardos valdybos posėdyje.

progą pasikalbėti ir pasivaišin
ti. Jubilėjinės iškilmės prasidės 
pamaldomis 12 vai.

X Teodoras Blinstrubas, Chi

cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas ir Lietuvių Bendruome
nės Chicagos apygardos valdy
bos vicepirmininkas, prieš pus
antros savaitės staiga susirgo, 
buvo paguldytas į ligoninę ir 
padaryta skubi operacija. Ligo
nis sveiksta ir tikisi šią savaitę 
apleisti ligoninę.

darbo. Aukojusieji biznieriai bei 
profesionalai susilauks nemen
kos reklamos šioje dirvoje.

Visi ir visos remkime šį taip 
retą ir reikšmingą įvykį.

X Kapitono Balswick pus

brolis Tony Kasper ir jo žmona 
paminėjo 40 m. vedybinio gyve
nimo sukaktį. Jie sukūrė šeimą 
1917 m. liepos 25 d. Chicagoje, 
kur iki šio laiko ir gyvena. 
Per paskutinius 25 metus T. 
Kasper su žmona turėjo užeigą 
(51 ir Wells gatvės), bet prieš

--------o-----r. naujus metus turės apleisti tą
X Dipl. inž. Stasys ir Valė viet4> nes valdžia praves didelį 

Jakubauskai su sūnumi Vytuku lvieškeli Per 3U gyventąją vie- 
ir dukrele Jūrate šios vasaros čia J* supirkinėja visas nuo

savybes ir nugriaus visus na-atostogas praleidžia važinėdami 
po gražiąsias Wisconsino val
stybės apylinkes. Inž. St. Jaku
bauskas, kuris dirba metalur
gijos srityje, užimdamas atsa
kingas pareigas, nuo šio rudens 
pradės ruoštis master laipsniui 
įsigyti egzaminams.

X Chicagos Lituanicos fut
bolo komanda po dviejų laimėtų 
rungtynių prieš vietos lietuvius 
ir Omahos, Nebraska, lietuvius 
ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 
4 dieną, 3 vai. p. p. Winnemac 
parko stadione išbandys jėgas 
prieš neseniai susikūrusią Chi
cagos Vengrų komandą.

X Viršilos maisto krautuvė

je, 858 W. 33 St., prie Sv. Jur

gio bažnyčios, galima gauti kas
dien nusipirkti “Draugą”.

X Kun. Jonas Vyšniauskas, 
išsikeldamas iš Brighton Parko, 
tėvams saleziečiams padovano
jo liturginių rūbų.

mus iki 22 gatvės.
X Vytautas Miceika ir Chi

cagos Lituanicos futbolo pir-

Šią bausmę jis 
pradėjo pildyti nuo 1934 metų 
ir iš kalėjimo jis negalės už už
statą anksčiau išeiti, kaip 1968 
metais.

Besigelbedama šoko į gatvę
Wilmette priemiesčio mote

ris Bernice Wechsler, 38 m. am
žiaus, buvo užpulta kažkokio 
piktadario, kuris jai trenkė į 
galvą. Neturėdama kaip kitaip 
nuo jo išsigelbėti, ji šoko į 
Skokie ekspresinį kelią, kur ją 
pastebėjo pravažiuojantis auto
mobilistas, jai padėjo, o užpuo
lėjas pabėgo. Tuojau suvažiavo 
keli policijos automobiliai ir su
skato jieškoti užpuolėjo, o mo
teriai ligoninėje buvo suteikta 
mediciniška pagalba. Piktada
rys ją buvo užpuolęs kai ji iš
vedė šunį pavedžioti.

Prigėrė vonioje
Savo namuose, vonioje prigė

rė 18 mėnesių mergytė Debo- 
rah Purnell, gyvenusi 2650 Og- 
den avė., Chicagoje. Motina sa
ko, kad ji paliko mergaitę vo
nioje, kur tebuvo įleista tik 
maždaug colio gilumo vandens, 
bet kai sugrįžo, rado vonią tie
siog vandens perpildytą. Matyt 
pati mergaitė atsukę kraną irmoji komanda svečiavosi pra- ... , . ,

eitos savaitės gale Omahoj. Ne- ^„Vanden| "““H" neaint 
braška, ir ta proga su vietos
lietuvių futbolo komanda sužai
dė draugiškas rungtynes, ku
rios baigėsi 6:3 Chicagos nau
dai. Įvarčius Chicagos Lituani- 
cai pelnė Jenigas II—3, Stulga 
Alb. — 2 ir Gavėnia — 1.

X Rugpjūčio mėn. 18 d. jau 
yra nebe už kalnų. Tą dieną 
visi Cicero lietuviai ir svečiai

namuose.

Legionierių suvažiavimas
Illinois valstybės Amerikos 

legiono nariai vakar Chicagoje, 
Orchestra Hali patalpose, pra
dėjo savo suvažiavimą, kuriame 
dalyvauja 50,000 narių. Taipgi 
turi savo suvažiavimą ir Ame
rikos legiono talkininkių — mo
terų organizacija. Sekmadienį 

iš kitų kolonijų’ važiuoja į Jau- 1 val‘ P- P- bus abiejų organi-
nimo šventę-gegužinę, įvyks
tančią saleziečių sodyboje prie 
Cedar Lake, Ind.

X Marija Ir Mečislovas Mac- 

kevičiai ir Domą Šleževičienė,

vietoje gėlių a. a. agronomui

zacijų paradas Michigan gatve.

Milionas adresų
Išleidžiama Chicagoje specia

li knyga, kur bus surašyti vers
lininkai ir kiti gyventojai pa
gal gatves, kuriose gyvena. To-

Matui Čerepkai, paaukojo 10 dJ je knygoje bus milionas adre- 
Vasario 16 gimnazijai. Į sų.

Atominiai spinduliai 
žmoguje

Mokslininkai tvirtina, kad 
kiekvienas žmogus savo kūne 
turi truputėlį stronci jaus 90, 
kurį paskleidė po pasaulį sprog
dinamos atominės bombos. Tas 
atominius spindulius leidžiantis 
stroncijus gali būti priežastimi 
vėžio ir kitų negerovių, tačiau 
šiuo metu žmonių organizme jo 
dar tiek mažai, kad, atrodo, 
jis nėra kenksmingas. Netoii 
Chicagos esančioje Argonne la
boratorijoje vykdomi tyrimai 
— kaip tas stroncijus pašalina
mas iš organizmo. Chicagos 
universitetas pradeda specia
lias studijas apie stroncijaus 
veikimą žmoguje.

Negyva narkotikų vartotoja
Šalutinėje gatvėje, ties 5244 

Princeton avė., Chicagoje ras-, 
ta negyva 30 metų amžiaus mo
teris Mary Lou Cox. Policijai 
ji buvo žinoma kaip narkotikų 
vartotoja. Velionės nosis krau
javusi ir galvoje buvo smūgio 
ženklas, tačiau darant pomirti
nį tyrimą suabejota, ar tie su
žalojimai buvo mirtini. Galbūt 
ji buvo paėmusi perdidelę nar
kotikų dozę, o gal kur slapto
se narkotikų vartotojų orgijo
se jai buvo mirtinai smogta ir 
paskiau ji buvo išmesta. Kai
mynai pasakoja matę du vyrus 
nuo tos vietos, kur rastas jos 
lavonas, nuvažiuojant automo
biliu.

Atpažino iškastą lavoną
FBI pirštų nuotraukų pagal

ba pavyko ■ atpažinti, kas buvo 
palaidotas vieton D. Gallagher, 
kurio karstą patys giminės pa
laidojo. Kai tariamas velionis 
atgrįžo į namus, buvo atkas
tas palaidotasai žmogus ir ta
da nustatyta, kad buvo kapinė
se užkastas Harry Pennington, 
kitados gyvenęs Wisconsin val
stybėje. Jis jau buvo kalinamas 
už girtavimą ir valkatavimą. Jo 
lavonas buvo atrastas po iškel
to traukinėlio linija ir klaidin
gai buvo manoma, kad tai Gal
lagher, kuris tuo metu girtas 
buvo policijos uždarytas išsipa
girioti.

Skerdyklų ruože nebeis 
traukinėlis

Chicagos Susisiekimo vadovy
bė praneša, kad skerdyklų ir 
Kenwood gatvės ruože bus su
stabdytas iškeltasis traukinėlis. 
Ta linija buvo nuomojama, mo
kant po $1,000 per mėnesį. Nuo
mos metas pasibaigė ir ji nebe- 
planuoja pratęsti. Į tą vietą nu
matyta paleisti autobusus.

Areštavo Jaunus plėšikus
Praslinkus tik pusantros va

landos, kaip buvo apiplėšta Ge
neral Finance Loan Co., 3133 
N. Central avė., Chicagoje, po
licija suėmė du jaunus plėšikus 
— 18 ir 20 metų. Policija juos 
įtarė, kadangi pastebėjo, jog 
jų automobilis atitinka tam api
būdinimui, kokiuo važiuojant 
buvo .matyti plėšikai. Jų maši
noje buvo rasta pagrobti $300 
ir du revolveriai.

Kalėjimas dėl dumdum 
kulkų

Chicagos policija sugavo va
gį Edward Smith, pas kurį be 
pavogtų dalykų dar buvo rastas 
ginklas su dundum kulkomis, 
kurios sprogsta pataikiusios į 
žmogų ar kitą taikinį, labai su- 
žalodamos. Už tai jis buvo už
darytas metams į kalėjimą.

Chicagos biudžetas
1958 metų Chicagos biudže

tas numatomas $569,749,752, 
taigi — net $66,336,195 dides
nis, kaip šių metų. Miesto mė- 
ras ir taryba svarsto, kaip su
vesti galus su galais, kad ne
reikėtų pakelti mokesčių.

Didelė skola
Bonais užtrauktoji Chicagos 

miesto skola pasiekė $504 ml- 
lionus; taigi — kiekvienam 
miesto gyventojui, įskaitant ir 
vaikus, skolos išpultų po 
«117

Prožektoriai ugniagesių 
mašinose

Chicagoje ugniagesių maši
noms bus įtaisytos specialios 
baltos šviesos, kurios pasieks 
net mylios ilgio nuotolį. Jos 
švytuos į priekį ir į šonus, tuo 
palengvindamos apsaugą nuo 
susidūrimų su greit lekiančio
mis ugniagesių mašinomis.

Jauni vandalai
Ankstybomis rytinėmis va

landomis šiaurvakarių Chica
gos dalyje, daugiausiai Glen- 
view ir Northbrook priemies
čiuose, paskutiniu metu jauni 
vandalai išdaužė apie 17 langų, 
mesdami akmenimis ir tuščiais 
buteliais. Policija tą rajoną 
stropiau seka.

Rasinės riaušės nepasibaigė
Rasinės riaušės pietinėje Chi

cagos dalyje dar nepasibaigė. 
Nuo sekmadienio jau areštuota 
72 žmonės. Teismas jiems yra 
gana griežtas. Į pavojingesnes 
vietas pasiųsta apie 200 ekstra 
policininkų. Dar vis pasitaiko, 
kad į negrų namus pro langą 
paleidžiamas akmuo ir t. p.
Daug surenka mokesčiais

Illinois valstybės 22-se šiau
riniuose apskričiuose per me
tus, kurie baigėsi birž. 30 d., 
buvo surinkta mokesčių $5,574,- 
866,619. Mokesčių rinkimo įstai
gos įplaukos padidėjo dėl pa
gausėjusių darbų ir dėl dides
nių atlyginimų.

Gaisras Woolworthe
Didelėje Wollworth krautu

vėje, esančioje 1141 S. Michi
gan avė., Chicago j, kilo gaisras. 
Nuostolių padaryta apie $70,- 
000. Begesinant gaisrą, vienas 
ugniagesys buvo sužeistas stik
lų, o trys buvo pritroškinti dū
mų.

Geriausiai pasuka lazdą
Čikagietė Linda Kay Bialas 

tapo pripažinta geriausia įvai
riausių figūrų išdarinėtoja su 
specialia lazda (baton). Ji te
turi 8 metus amžiaus. Laimėjo 
varžybose, kurias surengė Na
tional Baton Twirling Assn. 
Kenoshoje, Wisc. Ji pralenkė vi
sas kitas konkurentes iš JAV.

Aukos Balfui
Balfo centre gautos aukos 1956- 
1957 fiskaliniais metais (1956. VII.l 

— 1957.V1.30)
I Argentina — viso $15.00; Ka- 
1 nada — viso $6,690 21; Kolumbija 
1— viso $45.00; JAV — viso $88,- 
858,84.
Balfo centre gautos gėrybės 1956 
—1957 fiskaliniais metais (1956.- 

VI.l — 1957.V1.30)
Rūbai ir avalinė: JAV — 102,- 

900 svarai. Maistas: Care — 10,063 
svarai; federalinė valdžia — 1,- 
213,037 svarai; Viso — 1,223,- 
100 svarai. Viso gėrybių — 1,- 
326,000 svarai.

Balfo apyskaita
1956 — 1957 fiskalinių metų 

(1956. VII J — 1957.VI.30) 
laikotarpis

Balansas pinigais 1956.VII.I — 
$42,034^04; balansas gėrybėmis 
1956.VII.l — $1,700.00; viso $43,- 
734,94.

Pajamos pinigais: aukos—$87,- 
878.84; nario mokestis — $980,- 
kitos pajamos — $1,104.95; vi
so -r $220,381.80.

Viso buvo pajamų per 1956-57 
fiskalinius metus — $310,345.59. 
Bendrai su balansu — $354.080.- 
53.

Išlaidos šalpai: Anglija — $20.- 
00; Belgija — $93.00; Austrija — 
$450.00; Italija — $2,455.00; 
JAV — $1,068.00; Norvegija — 
$53.00; Prancūzija — $600.00; Si
biran ištremtų lietuvių šalpai — 
$21,540.27; Vokietija — $251,- 
367,56; viso išlaidos šalpai — 
$277,646.83.

Imigracija ir įkurdinimas — 
$11,070.64; gėrybių surinkimas ir 
persiuntimas — $5,851.04; admi
nistracija ir kitos išlaidos — $19,- 
430,82.

Viso išlaidų per 1956 — 1957 
fiskalinius metus — $313,999.32.

Bkrdras balansas 1957.VI.30 — 
$40,081.20.

Balansas pinigais 1957 m. bir
želio 30 d. $30,811.20.

Balansas gėrybėms 1957 m. bir
želio 30 d. — $9,270.00.

Menas yra žmonių sielos su
telktas medus, suneštas vargo 
ir darbo sparnais.—Th. Dreiser

Šv. Raštas ir laikraštis kiek
vienuose namuose, gera mokyk
la kiekviename rajone, — visi 
tie dalykai panaudoti studijoms, 
kaip jie to nusipelno — yra pa
grindiniai ugdytojai dorybės, 
.moralės ir civilinės laisvės.

—B. Franklin

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Kazimiero Seselių Rė

mėjų 6-to skyr. Brighton Park 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį rugpjūčio 4 d., 3 vai. p.p. 
mokyklos kambaryje. Prašom na
res. atsilankyti. J. R.

— Chicagos Lietuvių Kęstučio 
pašaipos klubo mėnesinis nariu 
susirinkimas įvvksta penktadie 
nį, rugpjūčio men. 2 d. 7 vai. 
vakare Hollvwood sveitainėie — 
2417 W. 43rd St.

Valdyba

Ciniku yra tas, kuris niekada 
nemato gerų savybių žmoguje 
ir niekada nepraleidžia nepaste
bėjęs blogų. Jis yra žmoniškoji 
pelėda, kuri budi nakčia ir kuri 
yra akla šviesai, šniukštinėjanti 
kirminų ir niekad nejieškanti 

kilnesnių dalykų. Cinikas visus T . « . .
žmonių veiksmus skirsto į dv; Lithuanian dictionary 
grupi: viešai negerus ir slaptai 
blogus. —H. Ward Beecher

II

"Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meiles 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psL, 

kaina $1.50.
> Užaakymua kartu su pinigais siuskite:

1 DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. 
Chicago 29, Illinois

lllllllllllllllllll

Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge", 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. UI.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 West 6Srd Street, 

Chicagd 29, Iii. 
Platintojams duodama nuolaida

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.
3222-24-26 So. Halsted St Vlctory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.


