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DEMOKRATU KALTINIMAI RESPUBLIKONAM
Bolševikai apie pavergt. Lietuvos 

gyventojų skaičių
Šiais metais Maskvoje buvo išleistas leidinys „TSRS liaudies 

ūkis“. Jame pateikiami duomenys ne tik apie Sovietų Sąjungos 
ūkį, bet taip pat ir apie gyventojų skaičių. Čia randama duomenų 
ir apie Sovietų pavergtąsias šalis.

Vertinime pažymima, jog šiuo 
metu Lietuvoje esama 2,700,000 
gyventojų, arba „200,000 ma
žiau ,negu 1940 metais“. Pokari
niais metais esą Lietuvoje gy
ventojų skaičius buvęs sumažė
jęs „maždaug 500,000 — 600,000 
žmonių“. Sumažėjimas įvykęs 
dėl to, kadangi karo metais hit
lerinis okupantas „žvėriškai nu
žudė, o taip pat prievarta išvežė 
į užsienį kelis šimtus tūkstančių 
žmonių“.

Komunistai nusiplauna rankas

Šituo aiškinimu siekiatpa pa
vergtosios Lietuvos žmones įti
kinti, jog komunistai nieku dėti 
dėl gyventojų skaičiaus Lietuvo
je sumažėjimo.

Kitas klausimas, ar paskelb
tieji duomenys apie Lietuvos gy
ventojų skaičių yra tikslūs. Jų 
netikslumu tikėti duoda pagrin
do eilė faktų.

Bolševikinėje spaudoje iki pa
starojo meto buvo skelbiama 
duomenų, davusių pagrindo iš
vadoms apie pavergtosios Lietu
vos gyventojų skaičių. Tačiau 
kiėkvienu atveju bolševikiniai 
duomenys vedė vis prie skirtin
go gyventojų skaičiaus.

Štai šių metų „Tiesos“ 130 nu
merio vedamajame buvo rašoma 
apie pavergtosios Lietuvos jau
nimą ir nurodoma, jog vien tik 
augštąsias mokyklas lanką 22,- 
700 asmenų, arba „iš 10,000 gy
ventojų augštąsias mokyklas 
lanko 60 žmonių“.

Taigi tie duomenys, kad pa
vergtosios Lietuvos augštąsias 
mokyklas lanko 22,700 asmenų 

kad „iš 10,000 gyventojų 60

Rusai labai saugo
grįžtančiuosius

HELSINKIS. — Sovietų lai
vas „Molotov“, pakeliui iš Lon
dono į Leningradą, buvo susto
jęs Helsinkio uoste. Šiuo laivu 
grįžo grupė asmenų, iki čiol gy
venusių įvairiose Europos vals
tybėse, į Sovietų Sąjungą. Grįž
tančių tarpe buvę keli estai, lat
viai ir lietuviai.

Kai laivas nuleido inkarą Hel
sinkio uoste, suomių laikrašti
ninkai dėjo pastangų pasikalbėti 
su grįžtančiaisiais. Tačiau laivo 
vadovybės buvo pareikšta, jog 
be Sovietų konsulato sutikimo 
negalima su grėtančiaisiais kal
bėtis. Suomių laikraštininkai 
bandė susisiekti su Sovietų kon
sulu Helsinkyje. Tačiau tą dieną 
konsulas nebuvęs pasiekiamas...

Pagaliau vienam suomių laik
raštininkui pavyko užkalbinti 
vieną grįžtantį estą. Šis pareiš
kė, jog grjžtantiesiems esąs pa
žadėtas darbas. Jis norįs apsigy
venti Talline ir leisti savo vai 
kus, mokančius tik angliškai, į 
estų mokyklą.

300 lietuvių

■
*

Chicagos tarpiautiilis amfiteatras, kuiinme šiuo metu vyksta demokratų partijos konvencija, čia 
bus nominuoti demokratų kandidatai.

JAV laimes kovą tarp
demokratijos ir komunizmo

DALLAS, — Viceprezidentas Nixon, kalbėdamas užsienio ka
rių •veteranų susirinkime, pareiškė, kad JAValstybės laimės kovą 
tarp demokratijos ir komunizmo čia išsikovodamos taiką.

Tačiau viceprezidento nuomo
ne, šis taikos kelias nebus leng
vas. Bet pabaigoje Nixonas už
tikrino: „Aš esu tikras, kad mes 
pakilsime ir laimėsime taikos 
varžybas. Laisvų žmonių nepa
laužiama dvasia tada triumfuos.
Pasaulio tironai ir vergijos meis 
teriai bus nugalėti“.

Sunegalavo buvęs
nacis

netrukus
(1NS)

Sovietinė aferistė
nr.

užsienio turistų
Vilniaus radijas 1956. VU. 20 

paskelbė, kad ir „daugelis T. 
Lietuvos piliečių praleido savo 
atostogas užsienyje. Apie 300 
turistų šiemet pabuvojo Lenki
joje, Rumunijoje, Bulgarijoje, 
Suomijoje ir kitur“. Taip pat 
apie 20 „Lietuvos darbo žmo
gių“ išvyko į kelionę aplink Eu
ropą motorlaiviu „Pobeda“, 35 
turistai — susipažinti su Čeko
slovakijos įžymybėmis.

.Vasarą, skelbiama, bus suor
ganizuotos kelionės į Švediją ir 
Norvegiją, į „liaudies demokra
tines šalis“, o metų pabaigoje nu
matoma kelionė į Indiją. Grupė 

liaudies Kauno projektavimo instituto in
žinierių antroje liepos mėnesio

Šen. Knowland už Nixoną

Šen. ,William F. Knowland (R. 
Kalif.), po turėtojo susitikimo 
su prez. Eisenhoweriu, pranašau 
ja, kad viceprez. Richard M. Ni- 
-xon bus respublikonų viceprezi- 
dentinis kandidatas.

Knowland pirmadienį su prez. 
Eisenhoweriu Baltuose Rūmuo
se praleido 30 min. Jis taip pat 
užtikrino, kad respublikonų kon
vencijoje Kalifornijos delegaci
ja pasisakys už Eisenhowerį — 
Nixoną ir jie lapkričio mėn. Rin
kimuose laimėsią pakankamą 
daugumą.

ir
mokosi augštosiose mokyklose“ 
sudarė sąlygas išvadai, jog Lie
tuvoje turėtų būti 3,784,000 gy
ventojų.

Šita pagyra, kad pavergtoje 
Lietuvoje „iš 10,000 gyventojų 
60 mokosi augštosiose mokyklo
se“, „Tiesoje“ buvo skelbiama 
kaip tik jau pasirodžius statisti
kos leidiniui „TSRS 
ūkis“.

Kiti gi bolševikų duomenys 
davė pagrindo išvadoms, jog Lie
tuvoje šiuo metu tegali būti gy
ventojų apie 2,500,000.

Dėl to „TSRS liaudies ūkis“ 
leidinio duomenys apie Lietuvos 
gyventojų skaičių kelia kai ku
rių abejonių. Tas abejones su
stiprina ypač pastaraisiais me
tais Lietuvoje vykusieji rinki
mai ir skelbtasis balsuoti turėju
sių teisę skaičius.

pusėje bus pasiųsti į Suomiją, 
taip bent skelbiama per Vilniaus 
radiją.

Tik klausimas, kiek tarp tų 
visų tariamųjų „turistų“ iš Lie
tuvos yra tikrųjų lietuvių, o ir 
tarp tų pačių ar yra nors vienas 
„neatrinktas“... Tuo būdu, ma
tyti, bolševikai mėgina sudaryti 
įspūdį, jog dabar jau esą galima 
laisvai ir iš Lietuvos su „turisti
nėmis kelionėmis“ vykti visur į 
laisvąjį pasaulį...

Italijos krikščionių demokratų par
tijos sekr. Amintore Fanfani, kuris 
užsienio spaudos klube New Yorke 
kalbėjo Suezo kanalo klausimu.

Show Maskvos scenoje
MASKVA. — Švęsdami 100 

metų sukaktį nuo Bemard 
Shaw gimimo, rusai Gorkio tea
tre Leningrade pastatė šio au
toriaus draminį veikalą “Velnio 
mokinys.”

• Gaisro metu Nięosia mieste, 
Kipro saloje, buvo sunaikinta 
85,000 viščiukų. Tas atsitiko

VELIAUSIŲŽINIŲ SANTRAUKA
— Sovietų ambasadorius Teherane Anatoly I. Lavrentiev yra 

atšauktas į Maskvą.
— Hurikanas „Betsy“ pakeitė savo linkmę ir gali nukrypti 

iš savo kelio į Floridą.
— Sov. Sąjungos uis. reikalų min. Dimitri Sepilovas vakar

atvyko į Londoną ir čia dalyvaus Suezo kanalo reikalu sušauktoje ^ a“
konferencijoje. Atvykęs čia jis išreiški sayo taikos troškimą.

— Arkivyskupas Richard J. Cushing iš Bostono vadovauja 
ISO žmonių grupės piligriminei kelionei į Vokietiją.

— Per šių metų pirmuosius 6 mėnesius Formoza iš JAVals- 
tybių gavo paramos už $9,000,000 dol.

— Indijos ministeris pirmininkas Nehru priėmė naują prez.
Eisenhovjerio pakvietimą lankytis JAValstybėse. Šiam vizitui 
data dar nėra nustatyta.

— Prancūzų, ekspedicija, vadovaujama Lionei Terray, įkopė 
į 20,013 pėdų turinčią Chacraraju kalno viršūnę Peru valstybėje.

— Nikolai Aleksandrovii Pokoff bus naujas sovietų ambasa
dorius Irane.

«— Valstybės sekr. Dulles, po susitikimo su prez. Eisenhcnce- 
riu, pareiškė, jog jis tiki taikingu Suezo kanalo klausimo išspren
dimu.

keham viščiukų ūkyje.

Kalendorius

Rugpjūčio 15 d.: fimimas į dan 
gų Švč. P. Marijos (Žolinė); lie
tuviški: Utenis ir Rugilė.
• Saulė teka 5:58, leidžiasi 7:53.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien — 
dalinai debesuota, galimas lietus 
su perkūnija. Augščlausia tem
peratūra — 80. Ketvirtadienį — 
dalinai debesuota ir šilta.

Gub. Frank G. Clement davė 
garo respublikonų valdžiai

CHICAGO, rugp. 14. — Pirmadienį prasidėjusi demokratų 
partijos konvencija vyksta su nemažu entuziazmu. Ypač vakar 
delegatus jaudino Tennessee gubernatoriaus Frank G. Clement 
kalba, kurioje jis su artistiškomis manieromis ir stipria ekspresija 
metė dešimtį kaltinimų respublikonams.

Gubernatorius pabrėžė, kad 
respublikonai nusikaltę prieš ūki

BERLYNAS, 
kuris Spandau kalėjime atlieka 
savo bausmę kaip karo krimina
linis nusikaltėlis, buvo patalpin
tas anglų ligoninėn mediciniš
kam apžiūrėjimui. Šio 66 metų 
amžiaus buv. Hitlerio režimo eko 
nomijos ministerio sveikata jau 
yra gerokai pairusi. Funk po ka
ro buvo nuteistas kalėti iki gy
vos galvos už agresyvaus karo 
planavimą ir nusikaltimą prieš 
žmoniškumą.

MASKVA. — „Izviestijų 
185 aprašo vieną sovietų aferis
tę: kartą Kuzmin kaime prie na
mų sustojo taksi. Išlipo gražiai 
apsirengusi moteris ir įėjusi į vi
dų nudavė esanti prokuratūros 
darbuotoja ir taip kalbėjo:

— Aš žinau jus palietusį ne
malonumą. Vakar teismas paskel 
bė sprendimą ne jūsų naudai. 
Bet vilties nepraraskite. Atva- 

Walfer Funk^žiuokite pas mane į Chmelnickio 
gatvę. Sutvarkysime.

Už „sutvarkymą“ paėmė 1,000 
rublių, ir daugiau ją tiek tema
tė. Paaiškėjo, kad tai Muravska- 
ja-Mitrova; ji sėdėdavo teismo 
salėse ir, išgirdusi nepalankų 
sprendimą, važiuodavo pas nu
teistus žmones panašiu keliu ky
šių vilioti. Milicija ją areštavo.

Maskva apie
Joaną D’Ark

Maskvos laikraštis „Litera- 
tumaja Gazeta“ nr. 81 praneša, 
kad Prancūzijoje išleistas nau
jas veikalas apie Joaną d’Ark: 
„Joana ir jos teisėjai“, parašy
tas Joanos Bouissunouse. Mas
kvos laikraštis pakartoja pran
cūzų spaudos mintį apie tą kny
gą, kad ji iškelia augštas patrio
tines tradicijas, išplaukiančias iš 
Joanos žygio.

Kavinėje žuvo 
14 žmonių

MONTICELLO, Utah, — Zmo 
nėms bepietaujant, vienoje kavi
nėje įvykęs sprogimas, pareika
lavo 14 gyvybių ir 30 asmenų 
čia buvo sužeisti. Žuvusiųjų tar
pe buvo ir du vaikai, kurie kartu 
su tėvais čia buvo sustoję paval
gyti. Nelaimė atsitikusi dėl dujų 
vamzdžių sprogimo.

• Tunisijoje apvirto sunkveži
mis su 40 darbininkų ir nelaimės 
metu žuvo 8 asmenys, o 27 buvo 
sužeisti.

Trumpai iš visur
• Rusų oficiali spaudos agen

tūra „Tass“ vakar pranešė apie 
naūjos prekybos sutarties pasi
rašymą tarp Rusijos ir Indone
zijos kraštų.

• Australijos min. pirm. Ro
bert Mendiez Londone pareiškė, 
kad Suezo kanalo užgrobimas su 
kėlė tokią krizę, kuri yra pati 
sunkiausia, skaitant nuo II Pa
saulinio karo pabaigos.

• Komunistų Kinija praneša, 
kad ji pradėjo plataus masto gi
mimo kontrolės kompaniją.

• Septynios Pietų Amerikos 
valstybės yra nusistačiusios pri 
pažinti Korėjos respubliką. Jų 
tarpe yra: Argentina, Paragva
jus, Kolumbija, Hondūras, Gva
temala, Panama ir Meksika.

• Bostono simfoninis orkes
tras išvyko šešių savaičių gas- 

j trolėms Europon, kurių metu ap
lankys 13 valstybių.

• Šio mėnesio pabaigoje EI
Salvadore lankysis J A Valstybių 
mokslininkų grupė, kuri čia pa- 
demontruos, kaip galima atomi
nę energiją panaudoti žmonijos 
gerovei. \

• Vysk. Jul. Steponavičius vi
zitavo Zarasus ir 2,600 jaunų 
žmonių priėmė iš jo sutvirtinimo 
sakramentą.

Demokratų pagrindinis kalbėtoja* Frank C. 
konvencijos metu Chicagoje. čia jis stiprini 
ypatingai viceprezidentų Nixom

Clement emocingai kalba 
ntnknvo respublikonus, o

(1NS)

ninkus, jie likvidavę darbininki 
jos laimėjimus, jie paaukoję ma 
žuosius verslininkus, jų tarpe įsi
veisus! korupcija, vyriausybė 
veikianti slapta, prezidentas sa
vo galias perleidžiąs kitiems, na
tūraliniai resursai esą blogai 
tvarkomi, pragyvenimo išlaidos 
augančios, užsienio politikoje 
esąs neryžtingumas (vjflstybės 
sekretorių Dulles jis pavadino 
„unguided missile“ — nekontro
liuojamai lakiojanti „bomba“). 
Kalbos pabaigoje jis dar pakar
tojo tuos kaltinimus.

Du jaunamečiai laimėtojai ,

Tas pats Clement įnešė į kon
venciją daug gyvumo klausinė
damas du vaiku: Lenny Ross ir 
Gloria Lockerman, kurie atsaky
dami į televizijos klausimus 
drauge buvo laimėję $148,000.

Gloria, paklausta, koksai tiks
las demokratų 'konvencijos, at
sakė, kad — nominuoti sekantį 
JAV prezidentą. Delegatai pra
pliupo linksmu pritarimu. Tuo 
gi tarpu Lenny aiškino, kad prie 
respublikonų nuo algos nuskai
toma daug daugiau mokesčiams, 
negu nuo pelno už šėrus.

Clement savo kalboje pirmas 
viešai panaudojo Hodge skanda
lą, kaltindamas respublikonus ko 
rupcija. Esą, Hodge vienu kartu 
užmokėjęs $4,000 už Eisenho- 
werio reklamavimą per televizi
ją ir Eisenhoweris esąs taipgi 
atsakingas už Hodge skandalą. 

Rooseveltienės kalba

Buvusio prezidento Roosevel- 
to našlė savo kalboje priminė 
demokratų partijos uždavinį — 
budėti dėl pasaulio laisvės, pri
minė pasaulio viltis nukreiptas į 
JAV, pabrėžė, kad partija turi 
visada pasilikti jauna, į vadovau 
jančius postus įtraukdama ener 
gingus jaunus žmones. Pabrėžė, 
kad dar apie 20 proc. amerikie
čių neturi reikiamų butų ir ne
pakankamai maitinasi, ir todėl 
dar demokratų partijos uždavi
niai nėra visi įvykdyti. Ameri
koje neturi būti antros klasės pi
liečių. Pripažino kaikuriuos nuo
monių skirtumus demokratų par 
tijoje, bet visus ragino būti la
bai vieningais. Rooseveltienė, 
prieš eidama prie mikrofono pri
sikabino Stevensono rėmimo sa
gą- į

Stevensonas pirmauja

Sprendžiant iš delegatų nuo
taikų ir iš didžiosios Chicagos 
spaudos, Stevensonas užima pir
maujančią vietą tarp kandidatų 
į nominaciją, nors ir Harrima- 
nas giriasi turįs apie 400 rėmė
jų tarp atstovų. „Associated 
Press“ apklausė delegatus ir ga
vo tokį vaizdą: 538 palaiko Ste- 
vensoną, 214 Harrimaną, 277 
— kitus, o 341 dar nenusistatę.

Stevensonas ir Harrimanas 
dabar ypač stengiasi įsiteikti 
dar neapsisprendusiems delega* 
tams ir laimėti jų prielankumą.

Į rinkiminę propagandą įtrau 
kiami ir darbininkijos vadai. 
AFL — Cit) viceprezidentas 
Reuther pasisakė už Adlai Ste
venson.
Demokratų rinkiminė programa

Demokratai stengiasi sudary

ti patrauklią rinkiminę platfor
mą. Jie siūlo, kad nuo mokesčių 
būtų atleista ne $600 pajamų, 
kaip dabar, bet $800 kiekvienam 
mokesčių mokėtojui. Be kitų da 
lykų, jie planuoja įtraukti min
tis į savo platformą, kad gyveni
mo standartas būtų padidintas 
20 proc., kad gamyba būtų iš da
bartinių $400 bilionų pakelta į 
$500 bilionų iki 1960 metų. Jaut
rus dalykas teisių sulyginimas 
tarp baltųjų ir negrų. Demokra
tai nori įtraukti į programą tą 
nuostatą, bet taip, kad neatstum 
tų pietiečių savo partijos narių.

Konvencijos salėje buvo ir fil
mai panaudoti. Dalyviai pamatė 
Rosevelto paveikslą ir išgirdo jo 
žodžius. Buvo demonstruojamas 
ir „atsilikimas prie respubliko
nų“

Kard. Stritch invokacija

Invokaciją vakariniame posė
dyje kalbėjo kardinolas Stritch, 
primindamas, kad JAV tapo ti
ronijos prispaustų tautų viltimi, 
ir meldėsi, kad atstovai būtų ap
šviesti ir sustiprinti, kad jie pa
jėgtų išrinkti geriausią kandida
tą tam augštam postui.

Paul Butler savo kalboje ap
gailestavo, kad demokratų par
tija po 1932 m. pirmą kartą su
sirenka valdžios neturėdama sa
vo rankose.

Machrcnoicz už pavergtųjų 
išlaisvinimą

Antradienio pietinis posėdis 
pasižymėjo savo kalba apie JA 
Valstybių tautines grupes, kurią 
pasakė kongresmanas Thaddeus 
M. Machrowicz.

Jis savo žodžio pradžioje pa
žymėjo, kad demokratų konven
cija duoda savo pripažinimą mi
lionams puikių, lojalių amerikie
čių, sudarytų iš įvairių tautinių 
grupių. Šie žmonės, išmokę my
lėti jų adoptuotą tėvynę su ne
palyginamu stropumu, pasižy
mėjo savo pasišventimu ir pasi
aukojimu, kada tik jų tėvynė to 
pareikalavo.

Šie amerikiečiai, — toliau tę
sė kongresmanas, — yra giliai 
jausmingi ir susirūpinę Sovietų 
imperialistinių jėgų pasikėsini
mu pasaulyje. Jie žino jų protė
vių tautas pavergusių komunis
tų dviveidiškumą, apgavystes ir 
barbarizmą.

Toliau kongresmanas pažymė
jo, jog šie žmonės labai yra su
sirūpinę respublikonų adminis
tracijos vedama politika, ypatin
gai liečiančia už geležinės uždan
gos gyvenančių žmonių išlaisvi
nimą.

Kalbėtojas užakcentavo, kad 
šie labai jaudinasi respublikonų 
pažadų nelaikymu, kadangi res
publikonų prezidentinis kandida
tas prieš 4 metus buvo pasisa
kęs už pavergtųjų išlaisvinimą.

Baigdamas Thaddeus M. Ma- 
chrowicz pareiškė\ pasitikėjimą, 
jog demokratų partija, su šios 
konvencijos pagalba, sudarys 
platformą, kuri JAValstybėms 
suteiks anksčiau turėtą morali
nį vadovavimą pasaulyje. Taip 
pat ji užims kietą ir nemainomą 
poziciją komunistų atžvilgiu; ji 
niekada neprižadės to, ko nega
lės įvykdyti; ji užtikrins pasau
lio gyventojus partijos tikslu, šie 
kiančiu laisvės atstatymo.



✓ \

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, rugpjūčio 15, 1956

LIETUVIŠKOJO DŽAMBORE 
FONDO REIKALU

Fondu steigimo tikslas
Kad lietuvių skautai galėtų 

dalyvauti tarptautiniuose skau
tų sąskrydžiuose (jamboree), 
stovyklose bei konferencijose ir 
tuo būdu atstovauti Lietuvą vie
noje didžiausiųjų pasaulio’ jau
nuomenės organizacijų, reika
lingos lėšos. Šias lėšas PLSS 
Lietuvos Skautų Brolija gali su- i 
telkti tik pravedus savo tautie
čių tarpe aukų rinkimo vajų 
Vajui pravesti Brolijos Užsienio 
skyrius įsteigė š. m. pradžioje 
Džiambore fondą, kuris aukų 
rinkimo akciją jau pradėjo. 
Vien nuo to, kiek pasiseks ši lė
šų telkimo akcija, priklausys 
kaikurių labai svarbių LSB už
sienio skyriaus planų įgyvendi
nimas. Tarp kitko, užsienio sky
rius yra numatęs dalyvauti ruo
šiamame 1957 m. rugpjūčio 
mėn. sukaktuviniame pasaulinia 
me skautų sąskrydyje (jambo
ree) Anglijoje, kuriame daly
vaus net 60 tautų skautų orga
nizacijų atstovai, bendras gi šio 
sąskrydžio dalyvių skaičius 
sieks 25,000. Mat, 1957 metais 
sukanka lygiai 50 metų nuo 
skautų organizacijos įsteigimo 
ir 100 metų nuo skautų organi
zacijos įsteigėjo, britų generolo 
Baden-Powell gimimo dienos. 
Tuo pačiu metu Anglijoje vyks 
pasaulinė skautų vyčių stovyk
la, kurioje dalyvaus 5,000 vyres
niųjų skautų; tarptautinė skau
tų vadų stovykla su 5,000 daly
vių ir pasaulinės skautų sąjun
gos konferencija.

Šioji konferencija yra lyg 
ir pasaulinis skautų parlamen
tas. Nedalyvauti šiame sąs
krydyje, stovyklose bei konfe
rencijoje būtų nedovanotinas 
neišnaudojimas ypatingai pui
kios progos reprezentuoti lietu
viškąją skautiją ir tuo pačiu 
vengimas ginti kenčiančios Lie
tuvos bylą tarptautinėse insti
tucijose, prie kurių reikia pri- 
skaityti ir pasaulinę* skautų są
jungą. Drauge su 59 kitų tautų 
vėliavomis iškelta mūsų trispal
vė primins dešimtimis tūkstan
čių dalyvių skautų ir gal šim
tams tūkstančių svečių ir lan
kytojų pavergtąją mūsų tėvynę. 
Numatoma, kad sąskrydyje ir 
stovyklose.dalyvaus 18 lietuvių 
skautų, 8 skautai vyčiai, 2 skau
tai vadai, gi konferencijoje bent 
vienas mūsų atstovas. Kukliai 
skaičiuojant, mūsų delegacijos 
dalyvavimas sąskrydyje bei sto
vyklose, įskaitant ir kelionės iš
laidas, atsieis mažiausiai 3,000. 
Todėl didžiausias PLSS LSB už
sienio skyriaus šiuo metu rūpes
tis yra sutelkti tuos 3,000, kad 
lietuvių skautų dalyvavimas 
1957 metų pasauliniame skautų 
sąskrydyje ir tarptautinėse sto
vyklose bei konferencijoje galė
tų virsti tikrove. Fondo dėkai 
jau pavyko šia vasarą pasiųsti 
iš Vokietijos “Aušros” tunto re-; 
prezentacinę skiltį į Pietų Pran- į 
eūzijoje vykstančią tarptautinę I 
skautų stovyklą ir, be to, finan
siškai paremti Anglijos lietuviu 
skautų dalyvavimą vykstančioje 
Škotijoje džiamboretėje.

' Pirmieji DF laimėjimai
Š. m. pradžioje paskelbtas DF 

lėšų telkimo vajus toli gražu

menys, organizacijos bei viene
tai atiymimi taip: paaukojęs iki 

dar nepateisino įdėtų į jį vilčių,į dolerių laikomas aukotoju ir 
tačiau pradžia jau padaryta, lc- įtraukiamas į aukotojų sąrašą; 
das jau pralaužtas. Iki mol DFĮ paaukojęS jp — 25 dolerių lai

komas geradariu, įtraukiamas į 
geradarių sąrašą, skelbiamas 
spaudoje ir gauna padėkos laiš
ką; paaukojęs 25.00 — 75.00

jau gavo $308.15 aukų. Pirmieji 
parėmė DF šie asmenys ir orga
nizacijos :

A. Andriulioilis (per ps. Alg. 
Banevičių) aukojo$20,X. (prašė 
pavardės neskelbti),. 30, j. s. A. 
Aglinskas, j. s. dr. K. Aglinskas, 
ps. E. Vengianskas, j. s. L. 
Knopfmileris ir ps. A. Augusti
naitis per j. s. L. Knopfmilerį, 
Chieago, III. 5.05, G. J. (prašė 
pavardės neskelbti) 5.00, “Si- 
mano Daukanto” d-vė, London, 
Ont. (Šv. Jurgio — Skautų kan
kinių dienos gerasis darbelis) 
5.25, “Simano Daukanto” d-vės 
bičiulių ir rėmėjų būrelis 5, 
“Baltijos Jūros” Tuntas Chica
goje per v. valt. J. Macijauską 
(Šv. Jurgio — Skautų Kankinių

Ka’.p atžymimi I)F rėmėjai auka padės PLSS) LS Brolijai) ŠIENLIGE KANKINA dau |)fa Nina KRIAUČELIŪNAITĖ 
. . atlikti tuos darbus, kurie jos gelį. Pirk kambario vėsintuvą

Pagal DF statutą paskiri as- yra SUpianuotį ir atliktini. Už su specialiu filtru. Dabar kai-

dolerių laikomas rėmėju, įtrau
kiamas į rėmėjų sąrašą, skelbia
mas spaudoje ir gauna rėmėjo 
pažymėjimą; paaukojęs 75.00 ir 
daugiau dolerių laikomas gar
bės rėmėju, Įtraukiamas į gar
bės rėmėjų sąrašą, gauna gar
bės rėmėjo pažymėjimą, gi jo 
nuotrauka talpinama “Skautų 
Aide”. '

Kieno pareiga remti DF
DF tikrovėje ne vien tik skau

tų, bet visos lietuviškosios vi
suomenės fondas. Juk mūsų 
skautai reprezentuoja ne save,

kiekvieną, nors ir menkiausią 
auką, DF bus labai dėkingas.. 

Kuriuo adresu nukreipti aukas
Aukas DF galima įmokėti per 

vietinius lietuvių skautų viene
tus arba siųsti jas banko ar 
pašto perlaidomis bei bankų če
kiais betarpiai DF iždininkui 
šiuo adresu:

Alfonsas Pocius 
295 Grey Str.

K London, Ont.
Canada

Džiambore Fondo sekretorius 
Ps. O. Gešventas

nos atpigintos net ligi 35'ė pas 
Gradinską, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St. FR 6-1998.

Tel. ofiso HE. 4-ttčve, rez. I’R. *-73*3

0R. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 0—9 

Seštadlenlaip nuo 1 Iki 4 vai. 9. b. 
Išskyrus ketvirtad. lr lekrnad.

(Gydytoja ir Chirurgė) 
MOTERŲ LIG V IK AKUŠERIJOS 

SPECIALISTE
1750 We*t 7l0t Stroet 

(Kampai 7 lot lr California)
TeL ofiso ir rea. KEpubllc 7-414* 
Vai. 11-2 lr 0-8 ▼. v. ŠeŠL 1-4 p. p. 

Priimtinai tik pūgai sualtarlma.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

Nauja* adresaa: 4266 W. 63rd SU 
Ofiso Ui. RRUaaee 5-4410 

Resid. te|gf. GRoveblU 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m.

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

Dienos gerasis darbelis) 9.80,' i“** ?smenis' bet 1*etuvi't 
Hamiltono. Ont., skautų ir skau l’', ,nl“sų P^ergtų tėvynę. Sto- 

______ _ .. vr vyklaudami drauge su kitų tau
tų skautais, palaikydami su jais 
ryšius, jie garsina Lietuvos var
dą tų tautų tarpe. Artimai ben
draudami su kitų tautų skau
tais o tų tautų skautų tarpe 
dažnai sutinkame labai įžymių 
asmenų, jie panaudoja kiekvie
ną progą tam, kad painformuo-' 
tų svetimtaučius apie Lietuvą,) 
apie jos bylą. Taigi, sueidami į 
kontaktą su kitų tautų skautais, 
jie pasitarnauja savo tautai, 
kenčiančiai savo tėvynei. Kiek
vienas tarptautinėje stovykloje 
stovyklaująs lietuvis skautas 

tautos ir saVo 
Todėl

kiekvieno savo tautos tėvynės 
neišsižadėjusio lietuvio pareiga 
būtų paremta DF. Tos aukos ne
privalo būti stambips. “Lašas

čių vietininkijos per s. v. si. V.
Verbicką (Šv. Jurgio — Skautų 
Kankinių dienos gerasis darbe
lis) 15, PLSS Kanados rajono 
vadovų-ių II-ojo' suvažiavimo 
dalyviai ir arbatėlės svečiai 
52.50, “Simano Daukanto” d-vės 
Londone, Ont., bičiulių ir rėmė
jų būrelis (Šv. Jurgio — Skau
tų Kankinių dienos gerasis dar
belis) per p. J. Gudelį 4, Toron
to skautų “Rambyno” Tuntas 
(su sesių “Ščtrijos” Tunto pa
galba per ps J. Pažėrą (Šv. Jur
gio — Skautų Kankinių dienos 
gerasis darbelis) $25.60, Mažo-, .
sios Lietuvos Bičiulių Dr-jos ?'ra-.yg Sa™u 
Londono, Ont., skyrius per E. krasto amal=asadorius. 

Daniliūną 5, K. Kudukis, Lon
don, Ont., 2, s. v. v. si. V. EJlium 
feldas, Worcester, Mass., skau
tų vietininkija 6.50, Omahos , „ . , . -
skautų vietininkija per sktn. j F° ,^° lr„ a menl pratašo , sa-
kun. L. Musteikį 5, Los Angeles į9 lietuvlska Patarle. Taigi ir 
“Žalgirio” skautų vietininkija I f U lau®la _au a prisidės prie
per ps. S. Makarevičiij 8.50 ir ię Jn ° 8 įprejimo. Ir kukliausia

DF Įgaliotinio Detroite ps. A. " ~~ ~---------
Banionio jo surinktos aukos'
(tame skaičiuje iš dr. Mikšienės 
ir Dariaus ir Girėno klubo po 
25.00), 100 dol.

Reikia manyti, kad kaikurios 
vietovės dar nesuskubo surinktų 
pinigų atsiųsti. Todėl tikrovėje 
DF lėšos yra kiek didesnės nei 
čia paskelbtoji suma.

Aukų lapai išsiuntinėti vi
siems lietuvių skautų vienetams 
JAV ir Kanadoje ir keletą lapų 
į Australiją ir Angliją. Iki šiol 
niekas gautų lapų dar negrąži
no.

Fait Relief 
from' Discomforts o f

HAY FEVER
AND BRONCHIAL

ASTHMA

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžius agentūra ild 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupjll atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimu.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitėe:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Ilinois

A

A. A.
JOSEPH S. BRONIARCZYK
II-ją Pasaul. Karo Veteranas 
Gyveno 1918 S. Western Avė. 
Ankšč. gyv. 455S S. Wood St.

Mirė rugp. 12 d., 1956, 3:20 
vai. popiet, sulaukęs puses amž.

Gimė Chieago, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime

2 broliai: Stanley ir Itayniond.
3 seserys: Stellą Beckett, Ma
rle ir Frances Marcin, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas B r o d a 
koplyčioje, 1734 W. 48th St.

Laidotuvės jvyks penktad., 
rugp. 17 d., iš koplyčios 9:80 v. 
ryto bus atlydėtas į St. Thomas 
More parapijos bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos panial-’ 
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Itesur- 
rection kapines.

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

Nuliūdę: Broliui ir seserys.

Ijaidotuvių direktorius Stan
ley R. Broda. Telef. YArds 
7-3713.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

1 PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

• ENDROVl
4038 Archer Avenu* Tai. lA3-67i/ *

AUGUST SALDUKAS Prszidsntm ' ė*

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, ALSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko altiniai —

8322 So. Western Avenae 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 1-9 vai. 
rak. Šeštadieniai! 10-1 vai. Trečia
dieniai! uždaryta. Kitu laiku .usltarua

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res telef. UAlbrook 5-5O7*

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IB CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimų. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect U-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šeš*ad.

Res. tel. GRovehill 0-5003

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenu* 
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

TelToftao HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-b, treč. Ir šešt. pagal sutartim

DR. Z, DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•317 South We*tem Aveaa*
Chieago 29, IU.

Pasimatymai pagal sutartie. 
Telefonas KEpubllc 7-4BOO

Rezidencija: Gllovehili 0-81*1

J

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vedintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami,' automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON' SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. lr 
šeštad. G rai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 11 vai.. 
Ketvirtad. s vai. iki I vai. vak.

Pasinaudokit Reta 
Proga !

BURTON. DIKIE
Pagarsėję

MATRACAI
vietoje $89.50 

dabar pirksite už

a

ROOSEVELT FURNITURE CO.
• (LIETUVIŲ KRAUTUVE)

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FEIJX RAUDONIS, savininkai 

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai, vak. lr Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECI A LIST!

Tlbfl South W e stora Avino*
» (MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
U vai. ryto — Iv. p. p. Beštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1108 
Ree. te L VVAlbrook 6-87*6

I'eL ofiso YA. 7-6557, rea RE. 7-4»«*

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 We*t 47th StreM

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. iki 4 v. popiet. Nr.o 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa dienų lr ieštad. vak.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Virginia 7-0030

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

r«L ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6107

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California A»«. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso tel. CLlffside 4-2890 
ReMdcncljus: LAfayetle 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

1724 VVest 471 h Street .
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Stieet

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. .Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospeet 6-2240, rez. VVAl
brook 5-4860.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1953 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v., 
išskiriu trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — FUllman 5-07** 
Butu — BEvcrly 8-3940

Ofiso HEmloek 4-5815
Rcz. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 VV. 69 St
t (priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4853 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfiij.-tte 3-1919 
Samų — CEdarcrest 3-7 780

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3269 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North IVacker Drive

(Civic Opera House, kanib. 858) 
Vai. kasd. 12—4

Tel. CEntral 0-2291 
5002 West lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—>
Tel. TOunhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Itezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas lr rezid.: 2410 W. 5lst St.
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577.

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri,
Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6256 South YVestern AvamM
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 0-9400
Rezid. PRospcct 0-940*

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške v lėlute)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenae 

Vai. kasdnn 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAB 

1407 So. 49th Ct.. Cieer*
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-0 rak 

vąk," '.Šeštadieniais' 10-1.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1*81

Ofiso telef. YArds 7-1100
Rezidencijos — KTcwart 3-4514

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 85th Street 
(kampas Halatcd ir 35-ta gatv*) 

VAL 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj 

Tai. ofiso RR. 6-1838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 West 62rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. ir Šešt. uždaryta

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

TeL ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IK CHIRUBCUS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvini 

Prtšmimo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Telefonas GRovehill 6-1595

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SFECIAU8IS

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REllanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 0:10—8:80 vak. 
Trečlad. pagal sutartj

Tek ofiso lr buto OLjmple 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
4938 VV. 15th St.. Cicero 

' Kasdien 1 —t v. ir 6—8 v. vakare
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1520 Ko. 4»th Avė. 
Beštadlenlals 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayettn 8-8210, jei, 
j neatsiliepia, šaukite KEdzie 3 2X681

DR. EMILT V. KRUKAS '
GYDYTOJA IR CHIRURGB

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm., snt.r., ketvlrt 6-8:81 v

rMmnl MV aiiaHiirua

SKAITTKITE “DRAUGA"

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. ItEpublia 7-2290
SPECI. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINfiS LIGOS 
2745 West 69th (Street

▼AL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko aklnlna, 

keičia stiklus lr rėmus.
4466 So. California Avė., Chieago

šaukite YArds 7-7381 ,.
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečlad. lrsakmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso YA 7-4787, rcz. PR «-l**d

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Av*. (kamb. 211) 
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečlad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telsfunal
Šaukite Mldway 8-0001

p. Šileikis, o. p.
Orthopedas - Protezistaa 

Aparatai-Protezal, Msd. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supporta) tr LL
Vųl.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniai* 9-1. 
GRTHOPED1JO8 TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 03rd SL Chieago 2*. ILL 
Tei. Pllonpect *-6084.

V
Skclbkitčs “Drauįįe”!

28*4 8.

Tel. ofiso I’R. 0-0140, rez. HE. 4-815*

DR. F. C. WINSKUN*S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąaette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, res. I'R 6-006*

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

TeL ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-066* 
Rezid. 0000 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 v. Y,

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 36 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-182D 
Pritaiko akintus. 
Kreivas akle 

_ Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrhtuvš 
766 VVest 36th Street 

Vai nuo 10 lki 2, nuo 6 iki 8, tre-> 
čiad. nuo 10-12, penktadlenj 19-1 1* 
Ieštad tentai. 10-2 vai. popiet.

.0^
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Oakley Avė., Chieago *, IIL TeL Virginia 7-0*41: 7-0641
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Komunistai įvairiuose kraštuose keičia taktiką pagal die
nos reikalus. Pavyzdžiui Italijos komunistai ėmėsi naujos tak
tikos darbininkų organizacijose. Italų darbo konfederacija, ku
riai vadovauja komunistai, Giuseppe di Vittorio spaudoje ra
gina visus darbininkus susijungti konfederacijoje. Konfedera
cija turinti būti augščiau partijų; ji turinti nutraukti ryšius su 
komunistų partija ir susigrąžinti visus darbininkus, kurie iš 
konfederacijos yra pasitraukę.

Aiškinimas, kad konfederacija nutrauks ryšius su komu
nistų partija ir bus viršum visų partijų, yra tos pačios ver
tės skelbimas, kaip ir skelbimas, kad komunistų partijos at
skiruose kraštuose nutraukusios ryšius su Maskva ir esančios 
tautinės partijos.

KAI NEPASISEKA
Kai komunistams nepasiseka sudaryti “liaudies frontą”, jie 

imasi kitkio būdo tokiam frontui — mėgina sutelkti darbinin
kus į komunistų vadovaujamą konfederaciją šūkiu, kad ji nu
traukusi ryšius su komunistų partija. Bet tai skelbiama tik 
dėl žmonių akių.

Konfederacijoje buvo apie 6 milionai Italijos darbininkų.
Tai pati didžiausia darbininkų organizacija. 1948 m. nuo 

jos atskilo darbininkai, nękomunistai ir suorganizavo nekomu
nistinę sąjungą. Komunistai skelbia, kad konfederacija su
mažėjusi tik vienu milionu narių, o nekomunistinė sąjunga skel-

Religinis abejingumas yra pavo-, AR GALIMA LAUKTI KO NORS NAUJO 
jingiausias visuomenės miegas. <

ŠEPILOVO POLITIKOJE?Tai yra lyg visuomenės vėžys, 
kurio pavojaus šiandien dar ne
jauti ir negali matyti”, rašo 
kun. dr. V. Rimšelis. Ji atrodo 
sveika, o iš tikrųjų serganti./ To 
kioje visuomenėje gyvuliškasis 
žmogus ima viršų prieš dvasinį. 
Jaunoji karta ateina be idealų 
ir iš anksto palūžusi gyvenimo 
bandymams. Ji nežino nei už ką 
kovoti, nei dėl ko aukotis.

Su religiniu indiferentizmu 
ankštai rišasi religinis forma
lizmas. Jis “darosi tada, kai iš
orinės religijos formos nėra dva 
sios ženklai, kai religinės apei
gos sulyginamos su profaninio 
gyvenimo apraiškomis””. Dau
gelį ir mūsų lietuvių galima pa
vadinti indiferentais formalis-

PRANYS ALšftNAS, Toronto, Ont.

Vakarų pasaulio politikos vy-, didžiųjų konferenciją/ kurioje 
rai, nors labai gaila, tačiau di- būsią tariamasi, kaip apriboti a- 
delėje daugumoje buvo ir tebė- į tominių ir vandenilio ginklų me
rą dideli daltonistai; kuriems,'ginimą ir kit. reikalais.

Taigi, kaip toj amžinoj pasa
koj: “Buvo vilkas senas,, se
nas”... ir t.t.

Vakariečiai nemažai tikisi iš 
Šepilovo

OFFICIAL PUBI.ICATION

NOTICE
OF

PROPOSED CONSTITUTIONAl. 
AMENDMENT

Pursuant to law in such case madr and 
providrd, public notice is hereby given 
that the follovving propost-d amrndinrni 
to the Illinois Constitution vvill be sub 
m i t ted on a separate blue ballot to the 
eleetors of the State of Illinois for adop- 
tion or rejection at the General Election 
to be held on November 6, 1956.

REVENUE 
AMENDMENT 

Article IX

so as to permit the General Assembly to 
classify property for tax purposes, subject 
to the following restrietions: (1) the clas- 
sifications are to be based on the nature 
and characteristics of the property and 
not on the nature, characteristics, resid
ence or business of the ovvner or the 
amount or number owned; (2) all real 
estate is to constitute one class, excopt 
that lands usrd for forestry purposesi and 
mineral rights in land may each be clas- 
sified separately; and (3) if any class of 
property is taxed by valuation, such tax 
is to be uniform as to the class.

This amendment vvould also revise and 
simplify Section 2 or Article IX, dealing 
vvith the levy of miscrllaneous types of 
taxes, but would require such taxes to be 
uniform as to the šame class of subjects 
vvithin the territorial limits of the authori
ty levying the tąx. The levy of a graduat
ed income tax vvould be forbidden.

Other changes are merely routine. This 
amendment revises Section 3 to require 
ovvnership or its equivalent — and not 
mere ūse — as a basis for exemption of 
charitable, religious, and other similar 
property from taxation. In addition, non- 
profit hospitals vvould be added to the 
list of institutions and purposes for vvhich 
the General Assembly may grant tax ex- 
emption by grneral law.

Section 9 and 10 vvould be revised to 
subject" the taxing povvers of cities and 
other local governments to the šame re
strietions as apply t* the General As
sembly. The language in regard to obliga- 
tions of these governments vvould be 
broadened, reųuiring them to levy taxes 
not merely — as novv — for “debts con- 
tracted” but rather for “liabilities in- 
eurred.”

Sec. 1. The General Assembly may 
define and clauiify property for taxation, 
but all such definitions and classifications 
shall be reasonable and be based solely on 
the nature and characteristics of the 
property and not on the nature, charąc- 
teristies, residence or business of the 
ovvner or the amount or number ovvned.

Hnnn-iii Iniraas nesikeis" nė neriAl1 real wt’tc ,ha11 constitu““ one cl«»- donųjų Kursas nesiKeis ne per pxcppt that lands usrd fcr forPStry pur.
poses and mineral rights in land may be

pasakytume, yra yp^č sunku at
skirti spalvas... Jie visą laiką 
tikėjo ir deja dauguma dar ir 
dabar tiki, jog Kremliaus vėlia
va yra raudonų rožių spalvos.
Jie negali suprasti ir nežino, jog
toji vėlyva yra nekaltų žmonių Girdima jau balsų iš kaikurių 
krauju nudažyta — kruvina... j Vakarų pasaulio žurnalistų, jog 

'Tad dėl tos priežasties vaka- Molotovas buvęs nesukalbamas, 
riečiai, rinkdamiesi į įvairias' o Šepilovas — būsiąs kas kita.
konferencijas su raudonaisiais, 
tikėjo ir dar tebetiki, kad su 

i jais "bus galima susitarti. Deja,

Su juo bus galima susitarti. 
Deja tai yra tuščios viltys. Rau-

tais, kuriems visos religijos at-j 0 visdėlto, to nepvayks pada-
rodo esančios geros. “Kristus 
kovojo ne su nusidėjėliais, bet 
su religinio indiferentizmo for
malistais”.

Bronius Zumeris rašo religin.:bia, jog turi 3.5 miliono darbininkų.
Komunistų vadovaujamai konfederacijai buvo didelis smū-i straipsnį tema “Malda, atgaila

gis, kai Jungtinės Amerikos Valstybės atšaukė savo karinius'ir Lietuvos laisvė”. Jis sako:
užsakymus tiems fabrikams, kuriuose darbininkams vadovaują, 
komunistai. Tai viena priežasčių, kad dabar komunistai taip 
nori dengtis “nekomunistų” vardu. Tai tik dienos reikalas.

- Kai komunistai pavergia kurią nors valstybę, tada jie jau 
nebesislapsto po kitos organizacijos vardu, bet atvirai. vartoja 
prievartą ir terorą paglemžti kito laisvę.

JEI LAIKU NESUSIRŪPINS

Komunistai stengiasi iš visų pusių apsupti žmogų, (įvairiau
siomis priemonėmis jį suvaržyti, • visas jo gyvenimo funkcijas 
iš anksto užfiksuoti, — ir jei jis laiku nesusirūpins savo-lais
vės ir savo asmenybės apsaugojimu, tai iš tikrųjų jam gresia 
ilgų metų vergija, kuria galės nusikratyti tik revoliucijų pa
galba.

Reikia atsiminti, kad laisve žmogus santykiauja su dieviš
kuoju pasauliu. Laisvę atimti, reiškia žmogų apiplėšti, susiau
rinti, atitraukti nuo dieviškos begalybės. Nustojęs laisvės, jis 
netenka dvasinio oro, kuriuo kvėpuoja jo asmenybė, ir todėl jis 
tada pradeda dusti ir nykti.

Laisvė yra žmogaus gyvenimo ontologinis pagrindas. Kiek
vienas atsisakymas nuo laisvės yra dvasinė savižudystė, kiek 
vienas pasikėsinimas į kito laisvę yra pasikėsinimas užmušti 
jame žmogų. Be laisvės žmonių visuomenė neįmanoma. Lais
vės paneigimu žudomas ne vien žmogus, juo griaunama ir pati 
visuomenė; nes žmogus, netekęs laisvės, nustoja savo tikrai 
žmogiško pavidalo, jis tada gali būti tik žvėrimi arba naminiu 
gyvuliu. Tada žvėrys žvėriškai valdo, o naminiai gyvuliai pa
klusniai pasiduoda jo despotizmui. Tokia nežmoniška santvar
ka pasižymi visos tironiškos diktatūros, ypač komunistinė dik
tatūra. 1 "

Laisvę mylintieji turi parodyti visiems tiems, kurie taip 
lengvai duodasi paveikiami tam tikrų šypsnių ir vadinamo prag
matinio priėjimo prie komunizmo ir prie jo vergiškos sistemos, 
kad komunizmas yra ir pasilieka juoda dėmė žmonijos istorijoje.

Rugiapjūtė okup. Lietuvoje
Praėjusių metų rudenį pavergtoje Lietuvoje buvo žiemken

čiais užsėta 600,000 hektarų. Tai pirmas atvejąs, kada žiem
kenčių buvo pasėta tiek, kiek buvo šia kultūra užsėjama Lie
tuvos laisvės metais. Pavergtoje Lietuvoje rugiapjūtė šiais me
tai pradėta liepos pabaigoje.

Nusiskundžiama, jog lietūs trukdo žiemkenčių suėmimo dar
bus. Eilė rajonų buvo nepasiruošę žiemkenčių nuėmimui. Taip 
pat eilė MTS laiku nesuremontąvo kombainų ir kitų kertamųjų.

Nauja sporto draugija
Pavergtosios Lietuvos ministeriu Tarybos ir komunistų par

tijos centro komiteto nutarimu sudaryta “Vieninga kaimo lais
vanoriškoji sporto draugija Nemunas”, ši sporto draugija jung
sianti kolchozų, sovehozų, MTS, vartotojų kooperacijos ir vals
tybinių įstaigų darbuotojų kolektyvts. 'Draugijos veiklai vado
vauti sudarytas organizacinis biuras, kurio pirmininku paskirtas 
M. Leonavičius.

“Šiandien mes daug dirbame ir 
aukojamės sąvo kraštui ir jo 
laisvei atgauti. Tai kilnios ir 
gražios pastangos. Tačiau kiek 
jos atliekamos Dievo akivaizdo
je, jo vardu ir galia? Kiek de
dame pastangų, kad Visagalis 
palaimintų šitas aukas, darbus 
ir viltis ? Labai pasitikime savi
mi ir labai mažai tuo, kuris vi
sa gali. Mes įsitikinę, jog da
bartinės tragedijos galas pri
klauso nuo galingos valstybės 
vyrų sprendimo, bet ne nuo Vi
sagalio Dievo. Jieškoti šiame 
reikale Dievo pagalbos — ne 
vienam atrodo keistas ir gal ne
rimtas pasiūlymas”. Einame 
klaidingais keliais. Žmogus pa
metė tikrąjį kelią, prarado ir 
teisingą tikrovės nuovoką. “Žmo 
gus pats iš savęs, nieko negali, 
tačiau jis tampa visagalis, mels
damasis, kadangi Dievas yra vi
sagalis”.

Dr. P. Celiešius rašo apie “Bū 
ties sąrangos dvasinį sluogsnį”. 
Tema ir visas jos dėstymas yra 
filosofinis. Autorius savo ra
šinyje kalba apie du — sielos 
ir dvasios — terminus. Siela 
filosofinėj terminijoj apima psi
chinius reiškinius, kaip pojūčius, 
geidulius, troškimus, polinkius, 
aistras, supratimą. Dvasia gi 
— galvojimą, sprendimą, kūry
bą, įvertintą pasirinkimą, mora
linį jausmą (sąžinės balsą).

Kun. Alg. Olšauskas rašo te
ma “Mergystė — augščiaųsias 
skaistybės pavidalas”. Autorius 
rašinyje komentuoja Pijaus XII 
encikliką “Sacra Virginitas” 
(Šventa Mergystė), išleistą 1954

ryti. Gali Anglija susitarti su 
JAV, Jungtinės Amerikos Vals
tybės su Prancūzija, Italija ar 
kitomis demokratinėmis valsty
bėmis, tik ne su Sovietų Rusija.

Ir kaip gi su komunistais gali 
susitarti, jei jie, kur nesėdėtų 
už bendro pasitarimų stalo-, vis

centimetrą, nes, norint pakeisti 
jų politiką, reikėtų keisti visą 
komunistinę doktriną.

Baigdamas savo ministeriavi- 
mo dienas Molotovas, galima sa
kyti, ir taip nebegalėjo išsitarti 
nė vieno savarankiško žodelio 
užsienio politikoje, nąatsiklau- 
sęs savo “bosų” Chruščevo

ELE MAZALAITĖ

“Lux Christi” perskaičius
“Lux Christi” yra neperiodi

nis katalikų žurnalas, kuris tai
komas daugiau kunigams, bet ir 
visiems labai tinka pasiskaityti. 
Jį leidžia ALRK Kunigų Vieny
bė, o redaguoja kun. dr. V. Rim 
šel’is, MIC. Neseniai šiais me
tais iš spaudos pasirodė jo ant
ras numeris, šiame “Lux Chris
ti" numeryje kun. dr. V. Rimše
lis vedamuoju rašo apie "Religi
nį indiferentizmį". /

Kuriamasis žmogaus santykis 
su Dievu yra vadinamas religi
ja. Pirmasis religijos elemen
tas yra Dievo pažinimas. Ant
rasis — dorinio gyvenimo tai
syklės, Trečiasis — išorinės re
ligijos apeigos. Religija galį bū-

ti gamtinė dr antgamtinė. Die
vas paskyrė žmogui antgamtinį 
tikslą, kuriam pasiekti reikia ir 
antgamtinės religijos. Tačiau 
Šį tikslą pasiekti tik gamtinės re 
ligijos pagalba — vien tik sa
vomis jėgomis — yra neįmano
ma.

“Dvidešimtojo amžiaus religi
nė krizė atrodo esanti didžiau
sia visoje žmonijos istorijoje. Ji 
turi dvi formas: bedievybę ir 
indiferentiškumą. Komunistinia
me pasaulyje ekonomiškai pa
vergtame žmoguje siekiama po
litine jėga pavergti ir religiją. 
Gi laisvajame pasaulyje religinė 
krizė reiškiasi indiferentizmo ar 
ba religinio abejingume forma.

classified separdtrly. If any class of pro
perty is taxrd by valuation, such tax shąll 
br uniform as to thr class.

Src. 2. Thr General Assrmbly may 
Irvy or authorizr the lrvy of such other 
kinds of taxes as it may derm necessary, 
vvhich shall be uniform upon the šame 
class of subjects vvithin the territorial 
limits of the authority levying the tax, but 
shall not levy or aėthorice the levy of a 
graduated income tax.

Sec. 3. The property of the State, 
counties and other municipal corpora- 
tions, both real and personai, and such 
other property, or jlart thereof, as -may 

. . «... , ..... be owned by, or held in trusit for, agri-
kaip užsienio reikalų ministeris. ,cultural or hortįcuiturai societies, non-

galvoja, kaip ir kada bus galima gulganino. Svarbesniuosius" už- 
įvesti JAV, D. Britaniją ir kitassienįo lankytojus priiminėjo tik
valstybes j “liaudies demokrati 
jų” šeimą?... Atseit jų pagrindi
nis tikslas — viso pasaulio “su- 
demokratinimas” dabartinių jų 
satelitų pavyzdžiu.

Kaip ten bebūtų, visdėlto pa
tiko matyt Vakarų pasaulio di
diesiems Chruščevo ir Bulgani- 
no šypsenos Genevoje, todėl ir 
toliau dar manoma su jais tar
tis be galo, be krašto. Dabar 
jau girdime atgarsį, jog Didž. 
Britanijos Edenas vėl planuojąs!
i.—...

pastarieji du, bet ne Molotovas,

Be to jis buvo nuolat puolamas 
komunistų partijos centrinio ko
miteto, o taip pat ir busimojo 
naujo ministerio Šepilovo.

Sikrtumas tarp Molotovo lr 
šepilovo *

Būdais šie du — vienas se
nas, kitas jaunas — bolševikai 
tarpusavy yra labai skirtingi. Jų 
charakteriai, sakoma, skiriasi 
kaip ugnis ir vanduo. Tačiau po 
litįkos fronte bus giedama ta 
pati giesmelė, kurią ilgus metus 
giedojo užsienio reikalų komisa
ras, vėliau ministeris Molotovas.

Molotovas sovietiniame gyve
nime buvo nepakeičiamas Stali
no eros biurokratas, miglotos, 
bet šaltos galvosenos žmogus, 
visada paslaptingas, įtariąs ki
tus, netikintis ir nepasitikintis, 
ypač Vakarų pasaulio diploma
tais. i

Gi Šepilovas — tai tikrai jau
nųjų komunistų partijos intelek 
tualų produktas. Jis yra stai
gios galvosenos ir greitų spren
dimų mėgėjas, bet tie sprendi
mai yra labai kietai vyniojami į 
doktrinalinį pergamentą... Jis

m. Jis atsako į klausimą, kodėl 
mergystė yra didesnis gėris

santykyje su moteryste”.
Kun. K. A. Matulaitis, MIC, 

rašo apie Dievo tarno arkiv. Jur 
gio Matulaičio bylos eigą į pa
laimintuosius.

Kun. St. Yla rašo tema “Sie
lovados institutas’. Autorius pa 
duoda gražiai paruoštą sielova
dos organizacinį projektą, kuris 
gali būti įgyvendintas tik atei
tyje Lietuvoje, atstačius jos ne
priklausomybę.

Be to “Lux Christi” žurnalas 
turi dar tris didelius skyrius:

1. šventadienio mintys, kuria- 
riame duoda astuoniems sekma
dieniams po Sekminių trumpų 
pasiskaitymų, paimtų iš tų sek- j yra išauklėtas kietoj marksisti- 
madienių Evangelijų;

2.. Iš plačiojo pasaulio

profit hospitals or sehools, religious institu- 
.tions, cemeteries, or charitable institutions 
and used exclusively for one or more of 
such purposes, may be exempted from 
taxation; but such exemption shall be only 
by general law. In the assessment of real 
estate ineumbered by public easement, any 
depreciation occasioned by such easement 
may be dedueted in the valuation of such 
property. This section shall not deprive 
the General Assembly of power to classify 
property for taxation as provided in sec
tion 1 of this Article.

Sec. 9. The General Assembly may vest 
the corporate authorities of cities, towns 
and villages vvith povver to make local 
improvements by special assessment, or by 
special taxation on contiguous property, 
or othervvise. For all other corporate 
purposes, all municipal corporations may 
be vested vvith authority to levy and col- 
lect taxes subject to the restrietions of 
sections 1 and 2 of this Article.

Sec. 10. The General Assembly shall 
not impose taxes upon municipal corpora 
tions, or the inhabitants or property 
thereof, for corporate purposes, but shall 
reųuire the corporate authorities to levy 
taxes for the payment of liabilities in- 
eurred under authority of lavv. Private 
property shall not be liable to be taken 
or sold for the payment of the corporate 
liabilities of a municipal Corporation.

Section 13 of Aticle 9 of this Constitu
tion is repealed.

This amendment vvould, in addition, 
repeal obsolete Section 13, vvhich vvas 
adopted in 1890 to authorize the corp
orate authorities of Chicago to issue Co- 
lumbian Exposition bonds.

YES

NO

For the proposed 
amend*ment to 
Sections 1, 2, 3, 9, and 
10 of Aritcle IX of the 
Constitution and for 
the repeal of Section 
13 of Article IX of the 
Constitution (Revenue 
Amendment).

- la
bai plati katalikiško veikimo ap
žvalga, surinkta iš viso pasaulio 
kraštų; ' *

3. Knygos — knygų recenzi
jos. J. Bdz.

nėj dvasioj, todėl yra kietas ir 
fanatiškas bolševikas.

Be to reikia pripažinti, kad ir 
jų ministeriavimo eros yra kito
kios. Molotovas užsienio politi
koje buvo įpratęs formuoti savo 

(Nukelta į 4 ptfl.)

Form of Ballot
The proposed amendment to Article 

IX vvill appear upon thfe constitution 
ballot in the follovving form:

PROPOSED AMENDMENT TO 
SECTIONS 1, 2, 3, 9, and 10 of 
ARTICLE IX AND FOR THE 
REPEAL OF SECTION 13 OF 

ARTICLE IX

(Revenue Amendment) 

Explanation of Amendment
This amendment vvould revise Section 

1 of Article IX of the State Ctjhstitution

CAPITOL BUILDING 
Springfield, Illinois

OFFICE OF THE 
SECRETARY OF STATE

I, CHARLES F. CARPENTIER, Sec-

retary of State of the State of Illinois, do 
hereby certify that the foregoing is a true 
copy of the proposed amendment and the 
form in vvhich said amendment vvill ap
pear upon a separate blue ballot at the 
General Election to be held on the Sixth 
day of November, A. D. 1956, pursuant to 
Senate Joint Resolution No. 16, Senate 
Joint Resolution No. 30, and Senate Joint 
Resolution No. 32 of the Sixthy-ninth 
General Assembly, the originals of vvhich 
are on file in this office. I

IN WITNESS VVHEREOF, I hereunto 
sėt my hand and affix the Great Seal of 
the State of Illinois. Done at my office 
in the Capitol Building, in the city of 
Springfield, this lOth day of January 
A. D. 1956, and of the Independence of 
the United States the one hundred and 
eightieth.I

CHARLES F. CARPENTIER, 

Secretary of State.

(SEAL)

PJŪTIES METAS
ROMANAS

Jis buvo pasikeitęs, jis pažino pats — tai pus
valandis, tai minutės, ir jis buvo apsvaigęs, kaip ne
tikėtai atradęs pasakiškas turtų kąsyklas. — Jis ju
to seną sentimentą užplustant jį — būti namie, prie 
šio stalo, nuleisti kojas į aslą, justi ją. Nė vienas iš 
jo namiškių niekuomet nebuvo permatęs jo begalinį, 
iki 'komiškumo didelį ilgesį namams, nors išvažiuoda
vo tiktai j miestelį, tokių dalykų vyrai nesirodo, —- 
Žinojo jis. Ir šiandieną atvykęs, jis nerimo, kad bus 
išdavęs pats save, tačiau dabar viskas buvo nublukę:Mykolas priklaupė vienu keliu šalia vaiko, bet 

jis nežiūrėjo į šuniukus, tiktai į sūnų, ir kartojo be teJu^° tiktai vieną savo sūnų
atlydos sau: — Mano. Tu tiktai vienas, kas esi ma
no. — Ir neatidžiai kartojo vaiko svarstymus:

— Žinoma, užaugs. Taip, gražūs. Tikrai, dideli. 
Mikutis susirūpinęs sekė, kad vienas šuniukas 

laižė jo delną, ir pasakė:
— Močiute, jie nori lakti! Matai, koks alkanas 

liežuvininkas! Ir aš noriu pienelio. O tu? — jis tarė 
tėvui, — ir motina pajuto, kad mažasis kalbėjo jos 
troškimą, ir susigraudinusi ji pratarė:

— Sėskite prie stalo, vaikai, valgysime.
Ir jie sėdėjo visi, prie šeimos stalo — galvojo 

motina, — mes visi esame susirinkę. — Ne visi. — 
Per širdį persmelkė sielvartas ir apmaudas, ir neri
mas, tačiau ji negalėjo minėti Juditos, kad pirmieji 
kąsniai grįžusiam nebūtų sprangūs, kad nerytų jis 
duonos drauge su sąžine. Ir savo dėdės kunigo Kazi
miero vietoje buvo Mikutis, ir jis taipgi užpildė suo
lą, kur kadaise valgė jo nežinomas senelis Vibrys — 
taip, jie sėdėjo visi.

Jie kalbėjo nedaug — jau ne dėl to, kad pyktis 
ar persiskyrimas stabdė juos, net Jonas buvo atsi- 
leidęs, ir minkštai žvilgčiojo į brolį — tai todėl, kad 
Mykolas buvo susimąstęs, kaip nebuvo kitais laikais. 
Ar jis yra pakeistas į gerą? — galvojo motina — vis
tiek, kad taip padarė Juditai, gal tiktai todėl, kad 
pats kabo ant siūlo, gal buvo priverstas vesti rusę, 
— manė ji viltingai ir juto, kad netiki savo viltims. 
Bet kažkas jam pasidarė — gal namai, kaip palai
mintas vėjas perpūtė jį?

Štai jis čia, juntamas alkūne, ir tėvas nežinojo 
ką sakyti — jis, kurio kalba buvo ginklas privilioti 
ir nuveikti, nežinojo ką pratarti tam kvaišeliui su 
mėlynomis akimis ir mažais interesais. Jeigu jie nors 
būtų vieni — jis tartų: — Tu esi mano — tavo siela 
yra visiškai mano, aš pats tave sutvėriau, jeigu ne 
aš — argi tu turėtum sielą? Ji yra mano. Aš ją pa
darysiu tokią, kaip noriu. — Jis susijuokė ir nulei
do stiklinę ir motina ir Jonas krūptelėjo — šitas juo
kas prie stalo būvą nepadorus.

— Atsiprašau, — jis pasakė, kaip svetimas, bet 
jis negalėjo paaiškinti, kad galvojo apie juos, kaip 
tiktai apie juos — ką jie manytų pamatę jo mintis.

— Ko tu juokies? — sako Mikutis. Jis labai rim
tai laiko rankoj riekę duonos ir ant lūpų kabo tru
putis sivesto. — Ar tau močiutė nesakė, kad valgant 
reikia būti ramiai? Ir duonutės negalima lamdyti!— 
sušuko jis. — Paskui jam pasidarė labai smalsu: — 
Iš kur tu atėjai?

— Iš — pragaro, — norėjo sakyti, ir tarė: — Iš 
labai didelio krašto.

— Bet daugiau neisi ten? — Mikutis buvo susi
rūpinęs, dabar viskas atrodė gerai, kai jie čia drauge 
sėdėjo, ir taip turėjo pasilikti. Jis pakartojo: — Juk 
neisi? Matai, kol nežinojau, kad tikrai esi, tai dar 
nieko, bet dabar aš negaliu būti be-tėtės.

__ Žinoma, tu būsi su manim. Mes važiuosim į
Kauną, — pasakė Mykolas, ir dabšr motina žinojo, 
kad jis tebūvo kas buvęs, tikUi daug pavojingesnis,

Ir tą akimojį Jonas suriko piktai:
— To dar betrūko! Vaikas li'ks su mumis.
— Tavo vaikas? — Mykolas susijuokė ir Jonas 

išraudo, paskui nubalo, ir motina be žodžių šaukėsi: 
— Neapleisk, Viešpatie, ir ramiai tarė abiem:

— Ar negirdėjot, kad Mikutis gėdino, jog prie 
stalo reikia dailiai elgtis? — Pasisuko į Mykolą ir 
paėmus jo stiklinę pripylė pieno dar. — Gerk, gerk, 
užteks ir namo vežtis. Bet ar tu manai, kad patogu 
bus vaikui mieste, kol nevisai nusistovėjo gyvenimas?

— Tu esi protinga, mama, — pasakė jis griežtai, 
ir ūmai ištarė: — Dėkui. Už vaišingumą. Ir, kad 
sveiką sūnų auginai. Nebijok, man nieko netrūksta 
mieste, juk žinai, kad tie. 'kurie valdo — neturi kęsti 
nepriteklių.

Jonas atsikėlė taip staigiai, jog sunkus stalas 
sujudėjo, ir persižegnojo jis jau prie durų, išeidamas.

Mykolas sekė jį primerktomis sakimis, ir tylomis 
ištarė: -

— Jonas neilgai išnešios tokią nekantrią galvą, 
argi nesupranta, kokiais laikais gyvename?

— Nesistebėk, — tarė motina ramindama,—mes 
visi-------------Mikuti, pavalgei? Ir persižegnojai? Iš
nešk, zuikelį, savo šuniukus, prie būdos, juk jų ma
ma labai laukia jų. *

'jie abu sekė mažąjį, rūpestingai besivedantį sa
vo draugus, ir kaip jis atidarė duris, pasilipęs ant 
slenksčio atspausti rankeną, ir kaip juos per tą slenk
stį iškėlė; ii* Mykolas laižė apkepusias lūpas, jis ne
žinojo kodėl taip paleido nervus dėl brolio kelių žo
džių. Tačiau dar labiau jį vargino Mikučio maža ran
ka, kai jis žegnojosi, tarytum smūgiai krito į tėvo 
veidą.

— Nesistebėk, — vėl tarė motina, -r- Jonas myli 
Mikutį, juk jis ir aukle buvo ir krikšto tėvu. Ar ne
pagalvoji, kad jis mums priklauso nemažiau, kaip 
tau?
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Ar galima..

(Atkelta iš 3 pusi.)

mintis, galima sakyti, daug siau 
resniame akiraty, būtent tik Va 
karų Europos taške, kur anuo
met buvo tikimasi yra viso pa
saulio centras. Arba, kitais žo
džiais tariant, korijunistų sieki
mo tikslas. Tada raudonieji dar 
nekreipė tiek ypatingo dėmesio 
j bekylančias ir sukylančias A- 
zijos ir Afrikos tautas.

Šepilovui jau atitenka kitoks 
vaidmuo. Anglosaksų pasaulis 
jam jau permazas. Nors jis, 
kaip teigiama, studijuojąs labai 
atsidėjęs JAV ir D. Britanijos 
istorijas, bet jo akys krypsta 
j Aziją, Afriką bei Lotynų Ame
riką. Šepilovas savo vaidmenį 
atliks pagal Kremliaus planą..

Taigi baimintis visą laiką bu-1 tą. Žaidimus gražiai pravedė 
vo ko. Prie tokios padėties rei- (psktn. Z. Grybinas. Buvo įteik- 
kėjo Molotovui ir politiką derin- tos mažiesiems žaidėjams laimė 
ti. Norėtųsi pasakyti, jog todėl
jis visą laiką nešiojosi “trumpą 
lazdą”, bet labai klastingas, ap
gaulingas ir suktas manieras... 
Juk reikėjo gi laviruoti: silpnam 
būnant, vaidinti stiprų ir pan.

Prieš II Pasaulinį karą Sovie
tų Rusija kontroliavo tik 7 % 
pasaulio industrijos, o šiandien 
— jau 30%. Taigi jau didelis 
skirtumas. Todėl Šepilovo ir 
kalba galės būti kitokia negu 
buvo Molotovo.

Kaip Molotovo užsieninė po
litika buvo vykdoma pagal ko
munistų partijos direktyvas, 
taip bus ir su Šepilovo politika.

Ford’o varžybos

Š.m. rugpjūčio 7 
Astoria Hcitel buvo

d. Waldorf- 
demonstruo-tojams dovanos, kurias parūpi- jama daugiau, kaip 80 pripažin- 

no studentai skautai. Studentai tų projektų, kurie buvo atsiųsti 
ir net tėvai, prisiminę jaunas Fordo Motorų kompanijos meti-
dienas, .rungtyniaudami žaidė boms> Cja buvo dešimtkojė ka- 
tinklinį. Rungtynės įvyko tarp ruselė, mikro bangų transmisija- 
“žemaičių” ir “augštaičių”. gį I veikiantis garu varomas motorų
karta užkietėie “žemaičiai” lai-1modelis- .plojimų matuotojas, ref- 
kartą užkietėję žemaičiai lai , raktorius teleskopas su ekvato- 
mėjo. Buvo pakilęs visų ūpas, rial'niu disku ir veikiantis sodo
nežiūrint, kad karšta saulė įkai
tino orą iki 100 laipsnių, bet ge
gužinės nesutrukdė ir ji užsitęsė

traktoriaus modelis.
Iš 40,000 projektų, kuriuos pa

gamino studentai atostogų kursų 
.. . , i . . metu ir industrijos meno motkyk-
įki sutemų. Gražus skautų vy- jose ja.V, Vavajuose, Aliaskoje ir 
čių pasižadėjimas suvežti į ge- Portorikoje, buvo iš pradžių at- 
gužinę visus lietuvius, kurie ne- į rinkta 4,300 geriausiu, o vėliau 
turi mašinų, padidino svečiui- ’2' pripaz'ntl p“‘?“ gma“‘

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 8-3384

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

Atseit, Šepilovo politika (ge
riaus pasakius — Kremliaus po
litika) jau būsianti tikra žodžio 
prasme “globalinio masto”, to
kia, kokią numato kietoji ko
munistinė doktrina: paimti sa
vo globon ne tam tikrus kraš
tus, bet visą pasaulį...

Dėl savo siekių ir uždavinių 
“kilnumo” Šepilovas Sovietų Są
jungoj yra kylanti žvaigždė. Ne 
žiūrint to, spėjama, jog pasita
rimuose ir konferencijose su va
kariečiais jis būsiąs mandagus 

‘ ir korektiškas, nes to reikalau
ja nūdienės Sovietų Rusijos “ko
lektyvinės valdžios” direktyvos. 
Kitaip sakant, bus vadovauja
masi buv. JAV prezidento Te
odoro Roosevelto puoselėtu mot
to: “Neškis ilgą lazdą, bet kal
bėk labai .švelniai”. Molotovas 
diplomatinėj kalboj visuomet bu 
vo šiurkštus.

Kitų erų skirtumai

E. St. Louis, III.
.. SKAUTŲ VYČIŲ GEGUŽINE

East St. Louis apylinkėse Ša
rūno skautų vyčių surengta ge
gužinė praėjo dideliu pasiseki
mu. Suskambėjo lietuviška dai
na “Indėnų” parke kalniu
kuose. Mokyklinis jaunimas pa
kilusia nuotaika rungtyniavo, 
stengdamiesi laimėti pirmąją vie

PAJIESKOJIMAI
Jieškomas Alfonsas Griškaitb, 

.gyvenęs Springfield, 111. Jieško se
suo Agota Griškiūtė-Lukšienč, gyv. 
Pa.javony, Ragaišių kaime. Atsiliep
ti šiuo adresu: Anele Lazauskas, 
318 Elm St., New Britain, Conn.

Jieškoma Marė Šliužaitė-Vyta- 
nauskienė, kilusi iš Lyglaukio, Nau
jamiesčio valse., Panevėžio apskr. 
Yra laiškas nuo sesers Juzės Šliu- 
žaitės-Žitkovičienės, gyv. Naujamies
tyje. Prašau atsiliepti ar žinantieji 
pranešti šiuo adresu: Mataušas Se
reika, 3808 S. Union Avc. (1-a iš 
kiemo), Cliicago 9, III.

Ne vien tik psichologiniai erų 
skirtumai dominavo vedant So
vietų Rusijos užsienio politiką, 
o šiandien jai vadovaujant Šepi
lovui. Molotovui teko komisa- 
rauti, vėliau — ministeriauti už
sienio reikalų ministerijoje il
giausiai tuomet, kada Sovietų 
Sąjunga buvo silpna, kada tas 
milžinas (deja tuomet molinė
mis kojomis) vis bijojo: tai Va
karų Europos apskritai, tai III 
Reicho (naciškos Vokietijos), 
tai amerikietiškos atominės jė
gos ir t.t.

Leonas Misiūnas, sūnus Igno, 
jieško savo brolio STASIO MI
SIŪNO, anksčiau gyv. Waukegan, 
III., puseserės VERONIKOS JA- 
SILIONYTES gyvenančios Chica
goje ir pusbrolio ALFONSO SA
VICKIO anksčiau gyvenusio Rock- 
ford, III.

Vaclovas Murauskas, sūnus Ero 
nimo, jieško r avo sesers ELENOS 
MORAUSKAITES - JUŠKIENĖS, 
kilusios iš Panevėžio apskr.. Smil
gių valse, ir jos vyro ALFONSO 
JUŠKOS.

Jie patys ar žinantieji prašom' 
pranešti šiuo adresu: A. Pauls, 
4512 So. Mozart St., Chicago 32, 
Illinois.

skaičių. Dalyvių buvo apie 80 
žmonių, net iš apylinkės miestų 
Collinsville ir St. Louis. Išsi- 
skirstant buvo visų pageidauja
ma, kad būtų daugiau tokių su
buvimų, o mamytės prašė steig-. — Fordo Rotundoje., Dearborne. 
ti jaunuosius skautus. Dalyvis Į \ (Skelb.)

siais. Tūkstančiui penkiems šim
tams laimėtojų paskirta, premijų 
$50,000 suma.

Minėti 72 geriausieji projektai 
bus rodomi rugpjūčio mėn. šešiuo
se JAV miestuose, o rugsėjo mėn.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ĖST ATE-INSUR ANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 SL 
VVAlbrook 5-5030

PRoepect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

. TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

■ ---------- J

-------7----------------------------------------- ------------- ------------

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL, ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PItospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St.

Pk DAąnbe 8-«7W 
Padeda plrkltl * parduoti samus, 
aklus, blsnlus. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

MARQUETTE ^ARKE: Naujas 
mmūrinis 7 kamb. (5 mieg.)

GAGE PARKE: Mūrinis, 8 butai 
po 3 Va kamb.

BRIGHTON PARKE:
Medinis — 6 kamb. 100 pėdų 

sklypas.
Mūrinis — 2 butai po 4 kamb. 

ir rūbų valykla. 50 pėdų sklypas.
Mūrinis — 2 po 5 kamb.
Medinis — 2 po 4 ir 5 kamb. at

skirame name.
Medinis — 3 namai, 5 butai. 

$200 pajamų ir savininkui butas.
Mūrinis — 2 po 4 kamb. arti 

mokyklos.
Mūrinis — 8 butai, $420 pajamų.
Turime namų visose liėt. apy

linkėse. Esame lietuvių kolonijų 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksles informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladas Šimaitis,
Viktoras Šimaitis, Povilas Žum- 
bakis, Justas Strimaitis, Jonas 
Sakas.

š I M A I č IA I
Realty, Builddrs, Insuranc*

2737 West 43 St
CLifsid.; 4-2390

GENERAL OFFICE 
POSITION

Available for 
High School Graduate As

CLERK
Sce MR. KOSOBUD

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK 

1900 Blue Island Avė.
HAymarket 1-2090

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvrUmis su pilna ap- 
drauda. Pigus lr sąžiningas 
patarnavimas.

R. $ E R E N A S
4640 8. Wood St, Chicago t,

Illinois, tel. VI 7-2972

JONO ir KAZIMIERO MIKUC
KIUI, Jono sūnų, anksčiau gvv. 
Bridgeport. Conn., ir ZIGMONTO 
MIKUCKIO, Jono sūn., anksčiau 
gyv. New York valst., jieško: Vla
das Mikuckis, Jono., Šiaulių srt., 
Kelmės mst., Kooperacijos g. 52, 
Lithuania.______________________

R&jtjOKUBKA

TV, DEIMANTĄ! m LAIKRODŽIAI 
Pardavimas lr Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik j 
Chicagą, bet ir visą Ameriką fr Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Met rikiai. Jų adresas:

%

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

' . - UAt ,

MARQIJETE PARKE 
mūrinis, kampinis, 12 imtų. Ccntr.

' šildymas. Garažas. IJuikus namas. 
Kaina $78,000.

Mūrinis 4 butų — 2 po 5 kamb. ir 
2 po 4 kamb.

BRIGHTON PARKE
Labai gražus kampinis, šviesių 

plytų. Platus sklypas. Mūrinis gara
žas. 0, 4 ir 3 kamb.

Mūrinis — 2- po 4 kamb. 2 boile
riai. Gražus rūsys Jr pastoge.

Mūrinis—3 po 5 kamb. (3 mieg.). 
Geros pajamos.

2 |ro 4 kamb. Medinis su rūsių. 
Ccntr. šildymas.

VENTA
REAL ESTATE

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881
Trečiad. uždaryta

. 2-jų butų mūrinis namas —
5 ir 4 kamb. Moderniškai įreng
tas. Šiltu vandeniu apšild. Kaina 
$24,000; įmokėti tik $4,000. 5
kambl butas išnuomu< famas už 
$110 1 mėn. 3544 So. Lowe Avė. 
Dėl informacijų šaukite —• 

i JOSEPH M. MOZERIS,
3430 S. Halsted St.

1 CLifside 4-0104

, Patogus 5 kamb. mūr. namas Mar
ąuette Parke. Dvigubas garažas. 
$14,60,0. K. Juknis.

Brighton Parko apylinkėje didelis 
mūr. 2 aukštų namus, perdirbtas J 
5 patogius butus. Dvigubas garažas. 
Kaina tik $15,700. J. Šaulys.

I 2 po 5J£ mūr., garažas. Geriausia 
Marųuette Parko vieta. $28,500. A. 
Rėklaitis.

šiandien nevėlu įsigyti mūr. 6 k. 
bungatow. Uždari porčiai, autom, 
šildymas alyva. 2 tuto. garažas. Pi
giau grybų. $17,000. A'. Linas.

2 aukštų mūr. Marąuette Parke. 5 
kamb., 2 dideli miegamieji. Kilimai. 
"Cyclon” tvora. 2 auto. garažas. 
$18,500. A. Sirutis.

$4,000 met. pajamų! Mūr. 2 augš- 
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios ir virtuvės. Sklypas 60 pėdų, 
Bargcnas geram pirkėjui. Įmokėti 
$8,000. K. Volodkevičius.

ARTI filst & HOMAN
1 % augšto "insul brick” apkaltas 

namas. 5 kamb. žemai ir 2-jų kamb. 
pilnas butas viršuj — uošviams arba 
pajamoms. Pilnas rūsys. Alyva ap
šildymas. Kaina tik $14,500.

F. H.
HALVORSEN CO.

3145 W. O3rd St. HEmlock 1-1300

PROGOS^— OPPORTUNITIES~

Parduodama TAVERNA su visais 
įrengimais. $1,000.

Tel. T0wuhall 3-7518

"buildingT^remodeling

VIKTORAS ŠDIAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4225 
arba rez. tel. III 7-3340. Kreiptis,—

ŠIMAIČIAI 
Realty - Buildcrs - Insuranos 

2737 VVest 43rd Street

KONTRAKTORIŲS 
STANDARD BUILIIERS, ING. 
2523 VV. 69 st. Chicago 29, Hl.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas

V. F PETRAUSKAS — stot. vedSJas 
I.ietuvių Statybos Bendrov5:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• irengia aluminijaus langus 

duris.
h

Visi
Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.
•

Mes iš anksto kviečiame visus • atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningssnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams v isas taupy
mui įdėtas sumas su ankštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus —- tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai telkia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-Vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

GENERAL HOl'SEWURK
Plain Cooking 

5 days.
Own Room with bath;

3 adults;
Exporicnced;

English speaking;
$60.

North Shore;
Call Mrs. Carlson

Keniluorth 2290 
Reverse ėharges

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDU AGEN rttRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5571

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
610ą S. Ashland Avė., Chicago 36,111

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamais pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

■ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro:

OLympic 2-6752

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnubc 0-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLynipic 2-5121 nuo 0 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

FsnŪomuojama

Illllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7Ist Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 i Parduodattaas vaikiškas 
... .......................................................... vvžillH->list. Skambinti -

Išnuoiu. (i kamb. butas. Karštu 
vand. iųršild. Su baldais ar be. 7.32 
W. Cermak Rd., Cliicago. Telef.
OLympic 2-0205.

PARDAVIMUI

vokiškas

nillllllllllllllllllllllllllllllliilillllilliiiiiin
z LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVE

I MŪRAS |
g Bullders, Gen. Contractors S
E Atlieka planavimo ir staty- 3 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 5 
Z venamųjų ir viešųjų pastatų. 5 
g Namų Įkainavimas ir įvairūs z 
S patarimai nemokamai. g
5 Kreiptis šiuo adresu:
I 10 NAS STANKUS 1
E Kasdien nuo 8 vai. ryto iki Z 
3 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus E
= TeL PRospeot 8-2013

telefonai: WAlbrook 5-6015 z 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, z
, , , E Chicago 29. Illinois zSavininkai parduoda pajamų na- į£

TUlItlIlVIIIIItlIlIlIlIlUilIlIlIlIlIltlIIIIIIIH

R0ckwell 2-4345 iki sekmad.

Z (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!lll'i

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDZIĄG|i

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 Ist Street

mų. 2-jų butų mūrinis po 6 kamb. 
Aluminuin žieminiai langai, naujas 
karšto oro centrinis apšild. pirmam 
augštui, ir niodernlška virtuvė su 
spintom 1-me augšte. Didelis rūsys, 
skalbyklų. 2 autom., garažas, į viršų 
pakeliamos durys. Daug priedų. Bar- 
genas už $ I .ri.r>nn. 3SIU S. Lowe A\c. 
LAfayctto 3-3057.

VARIU OliAMAS MA4AS fhl.S 
TINKAMAS PENSINI N KACAIS

35'zį akrų žemės. 8 kamb. namas, 
centrinis apšild., šiltas ir šaltas van
duo, tualetas viduje, 2 barnės, višti
dė, sodnus — pačiame mieste, tarpe 
2-j.ų kelių — vieškelio 32 ir kelio 
"T”, ir 500 pėdų pagal ežero pa
krantės. 79 mylios į šiaurę nuo 
Green Bay. Wisl., hlghway 32. Sav. 
išvyksta apsigyventi Floridoje. Kai
na 97,500. AGNĖS ft STEVE'S RE- 
SORT, Townsen«l, M'iscofisln.

ftUTOMOIULES — TRICK8 
Automobiliai — Huokveilmlal

I) F. M E S i O !

PIGIAI IR SAUGI .1

PERKRAUSTAU

VIETOJE IR 1$ TOLIAU

K. EIDUKONIS
tunu uaują oiaeij sunkvežimį 

ir apdraudas
ISIS W. 01it St. Chicago, IU. 

Tel. PRescott 9-2781

M O V I N C%
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus

VIKTORO K O t I O O S
UetOTlAka gazolino stotis Ir anlo

ktllskaml motoro remontai, lyginimo, tolimų ir artimų atstumų, 
darbai lr keičiamos dalys , TeJ. BI, 7-7075 arbadažymo darbai lr keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
575# 8. WESTERN AVĖ. PR 8-5533

PK 8-9842

JIEŠKO NUOMUOTI

REIKALINGA 1 ASMENIUI 

(moteriai) EDIDELIS NEAP- 

STATYTAS BUTAS. Siūlyti pra

šau šiuo telef. PR 6-9801.

Prašau skambinti po 7 vai. v^k. 
l PLATINKITE "DRAUGĄ”.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

lt WOEH stoties — Bnngn 149S
NUO PIRMAD. IKI PENKTA D.

• :4I tkl »:«0 vai. ryte 
5K5TAD. K:SO tkl 9.80 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—5 v
5KKAD. M:3d—5:50 v. r. M stot-ba 

7VOPA — 1490 kll. 
tklcaso 29 II. HRmlook 4-2419

TĮSI Ho ROCKWELL HT

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
kastinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

.lllilIlIlIKIMililIlIlIlIlIUIKlItilIlIlItlIlIlIlI

Vcstuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 7-2481



Trečiadienis, rugpjūčio 15, 1956

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
Vieną dieną baigiame metų 

darbus, malonias ir sunkias pa
reigas ir paliekame didžiąją Chi- 
cagą. Taigi — atostogos. Kai 
patraukėme šiaurės vakarų 
kryptimi, atsidūrėme YVisoonsi- 
no gamtos prieglobsty. Cbica
gos lietuviai, sekdami priimtą 
posakį, aptaria, kad šioj vals
tybėj gamta, kaip Lietuvoj.

Automobilių numerio 1956 m. 
plokštelėse įrašyta, kad Wis- 
consin yra Amerikos pieno ūkio 
kraštas. Tačiau mes YVisconsin 
geriau žinome, kaip vasarojimui 
skirtą turistinį kraštą, išpopu- 
larintą JAV Vidurio Vakarų 
valstybėse.

Mūsų tiksjas — pasiekti la
bai pagarsėjusią vasarvietę YVis- 
consin Delis, Wis., apie 200 my
lių nuo Čhicagos — nėra taip 
jau didelis kelias. Miestelis su 
nepilnais 2,000 gyventojų, šios 
vasaros metu priėmęs daugiau 
4,000 vasarotojų kasdien, yra 
ant YVisconsin upės. Vandens 
užtvanka teikia elektros jėgą a-

J

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

F

n

pylinkaų kuri taip pat paversta 
plačia vasarviete, talpinančia 
savo keliu vėl tūkstančius vasa
rotojų. Taigi gatvės, miškai, ke
liai, ežerai, pramogos, restora
nai, krautuvės, viešbučiai, nak
vynės patalpos (motels, cotta-. 
ges ir kiti) moderniškai pritai
kinti vasarotojų patogumams.

Vietovė yra augštoka, kalnuo
ta, todėl oras sausas, lengvas 
kvėpuoti. Aiškus skirtumas 
nuo Čhicagos. Maudymosi gali
mybes suteikia baseinai arba ša 
lia esantieji ežerai. Wisconsin 
upė yra gili, apsupta miškais, 
amžiais susiklojusiomis uolomis, 
tad tik retose vietose prieina
ma maudymuisi.

Kuo pasižymi YVisconsin Delis 
vasarvietė, sutraukianti tiek 
daug vasarotojų? Pirmoj eilėje 
— graži gamta, sausas oras, 
maudymosi ir apsigyvenimo ga
limybės. Tačiau po 2 — 3 dienų 
poilsio vasarotojas jau jieško į- 
vairumų. Va, čia vasarvietė yra 
išsprendusi didelę problemą, su-

SEE IT NOW

the cleaner
that \ . alks 

on aiF!

!JEW HOOVER

-^-Floatt after you on il» own atr stream 

-/Č-Nozzle glidos on 3 quiet wheel»

-^-Exclusiv« Double-Strelch Hose ą
-^-Throwaway Bag—10 second chcrg'

Fcrscast Colors B "
ARBET’S, INC.

2442 W. 47th St. Chicago, Illinois
Tel. VI 7-0700

KONVENCIJAI PRASIDĖJUS

Buvęs prezidentas Trumanas pasisakė už kandidatą į prez. Harriman. Jeigu save 
balsus atiduotų nūn kandidatūros atsisakęs Kefauver Stevensonui, tada pastarajam 
padėtis labai pas'taisytų. (INS)

Netekus brangios žmonos ir motinos,
A. | A.

NATALIJOS LAVICKIENĖS,
velionės vyrui STEPONUI LAVICKUI, dukterims — 
IRENAI KARALIENEI ir HALINAI MOLIEJIENEI bei 
jų šeimoms ir sūnui LEONUI, gilią užuojautą reiš
kiame ir kartu liūdime.

IRENA, KOY1ANA IR PETRAS VĖBRA

teikdama vasarotojams daug į- vasarą praleisti atostogas kitoj 
vairių pramogų taip, kad ir dvi vietoj. ""Galimybės plačios, svar-

STEI N TEXTILE CO.
. 1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų. <

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “vorsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta’’, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ........ .............................................. 98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .......................... ...............$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ...............................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

vier.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos

Pas STEIN ’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, ta f f etą, “brocadea", Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILp CO.
, 1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., V/t bloko i pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais lr sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

savaites atostogaudamas, kas
dien gali rasti naujų paruoštų 
įvairenybių.

Gilų įspūdį visiems palieka 
kelių valandų kelionė laivu YVis
consin upe, lankant vadinamus 
Upper ir Lower Delis. Graži pa
norama, gili upė ir įvairių spal
vų amžių amžiais susiklojusių į 
uolų klodai, pasilikę iš didžiųjų 
ledynų, savo laiku užklojusių 
Ameriką. Virš uolų — medžiai, 
daugiausia pušys. Vietomis u- 
pės įlankose tos uolos tokios 
augštos ir šalia viena kitos sto
vinčios, kad tik siauru taku pra
eini, o apačioj šžfftas vanduo 
veržiasi. Gamtos stebuklai. 
Karštą vasaros dieną reikia stip 
riau apsivilkti, nes ten tempe
ratūra iki 30 laipsnių žemesnė 
už aplinkos temperatūrą.

Kita didelė pramoga — indė
nų ceremonijos arba jų teatras, 
vykstąs kiekiveną naktį. Dau
giau 100 indėnų, įvairių genčių, i 
daugiausia YVinnebago iš YVis-» 
consin, natrūalių spalvų, kostiu- 1 
muose demonstruoja šokius, ri-. 
tualo apeigas, dainas ir kt. Am
fiteatras yra natūrali gamta, 
tar jk didelių uolų, ant upės kran
to — nuo amžių indėnų susirin
kimų vieta. Sėdimų- vietų dau-' 
giaus kaip 2,000. Akustika ge
ra, elektros šviesos sudaro pui-! 
kų efektą.

Gausiai publikos lahkoma van 
dens sporto programa Delton e- 
žere. Sporto įžymybės, net iš 
Floridos, duoda gražių numerių 
vandens pašliūžomis, motori
niais laiveliais, šokimais ir kt. 
Visi gėrisi tomis gražuolėmis, 
kurios kaip žuvys nardo ežero 
bangose.

Vilioja ir mažesnės įdomybės: 
stirnų parkas, vaikų pasakų pa
saulis, indėnų ir baltųjų pionie
rių kaimai, golfo kursai, žuvavi- 
mas, važinėjimas vandeniu ir 
sausuma tuo pačiu motoriniu ve 
žimu, skraidymas specialiu lėk
tuvu ir kt.

Kur vasaroti? Atrodo, teisin
giausias atsakymas: kiekvieną

bu, kad vieta būtų prieinama, 
sveika, įvairumų turinti. Čia iš
kyla kitas aktualus klausimas 
— reikėtų lietuviams turėti tu-j 
rištinio pobūdžio klubą, kuris ne 
tik atostogas padėtų gražiau pla 
nuoti, bet ir šiaip šeštadieniais 
ir sekmadieniais organizuotų 
trumpus išvažiavimus. Šiaip1 
tiek vyresnieji, tiek jaunesnieji i 
stumdosi Chieagoj betiksliai, tik' 
kad judėti. Kur kas sveikiau ir, 
naudingiau pasigrožėti atvira! 
gamta. Mums vasarojant, į YVis' 
consin Delis sekmadienį iš Chi-1 
cagos atvažiavo vyresniųjų mok 
sleivių būrys. Kokia graži eks
kursija, kiek džiaugsmo ir jau
natvės. Linkėtina, kad atosto-i 
gos ir trumpesni išvažiavimai! 
būtų planuotai organizuojami.

Kaz. Kleiva

A.
LUDWINA

A.
PRIBLE

A. A.
BARBORA KENTRUS

(tėv. pav. Slunkaitė)
Gyveno 827 West 34th I’lacc.
Mirė rugpjūčio 13 d., 1956,^ 

11 vai. rytų, sulaukusi pusę 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Kauno apskr., Vaikšnių pa
rapijos, Žebekij km.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

du sūnūs; Enoch, marti Jose- 
phine ir Bert Rasimas; sesuo 
Morta Lucas, brolis Antanas 
Stankus; giminės Belskių šei
mos ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko bro
lis Kazimieras Stankus.

Priklausė Ex-malnerių glubul. 
Kūnas pašarvotas Jurgio

Itudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

laidotuves įvyks ketvirta
dienį, rugpj. 16 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa- 

i maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marti. se
suo, brolis ir kiti giminės.

laidotuvių direktorius Jur
gis Rudminas, YA’.Cs 7-1138.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas bloku nno kapinių.
Didžiausiu Paminklams Planų 

Pasirinkimu mieste I

Telef. — CEdarcrest 3*6335

LIQDĖS1O VALANDOJ 
Atekifr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

$845 Se. Westera Avė. Air Condltioned koptyfle 
BKpobUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams riešą

TIms< kuri* gyvan* kitose mieste dalyaat ąeaaUM
koplyčią erčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVL 1410 S0. 50ih AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

• • T0wnhall 3-2109

Gyveno 2125 Augusta Blvd. 
Tel. BR 8-1876

Mirė rugp. 12 d., 1956, 10:30 
vai. vak., sulaukus 72 m. ainž. 
Gimė Rygoje.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Jonas, marti Marion 
ir Juozapas A., nuirti Kuth- 
lcen, duktė Estelle Koįvohl, 3 
anūkai ir 7 proanūkai, "Sesuo 
Teodora Martinkus, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažcika- 
Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern Avė.

laidotuvės jvyks ketvirtad., 
rugp. 16 d., iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėta į Visų 
šventų parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, mar
čios, anūkui ir proanūkai.

Tel. REp. 7-8600.

jei vurite parduoti ar lgnuomu 
tl, pasiskelbkite smulkių skelbimu 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu- VTrsrinia 7 664d

NUO U2SISENEJCSIŲ 
SKALDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
aega.ll ramiai ačdčtl Ir naktimis 
miegoti, nes jų užaiaenčjuatos žaizdos 
niekti Ir skauda. Kad pasalinti tų 
aleMJimą lr akaudčjtmą senų atvi
rų lr skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji talpg' pašalina 
oleUjllną ligoe vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi paftaltna perftftjlmą ligos 
radlnamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perpiyilmą 
tarpplrftčlų. TVa tinkama vartoti nuo 
džIOstančloa suskilusios odos dedlr- 
rlnlų, odos išbėrimų Ir t. L, taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuoki- 
virtinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ot.. 11.26, Ir S> 60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc.,Qa
ry. Ind.ir Detroit. lfl- 
ahlgan arba raly ki
ta lr atalųaklta Mo- 
nay order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy Ht. CUr«go M. UL

A. A-
JOHN POVVILAUSKAS 

POVVELL

Gyveno 2149 Goultcr St.
Tel. I'Rdnticr 6-1456

Mirė rugpiūčio 11 d., 1956, 9:30 
vai. ryte, sulaukęs 48 m. amžiaus. 
Gimė Indiana Harbor, Ind.

Pas’liko dideliame nuliūdime 
brųlis Antanas, brolienė Adeline ir 
jų vaikai — Ronald, Terrence ir 
Sylvia; ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Laekawiez koply
čioje, 2314 VVest 23 PI.

Laidotuvės įvyks krtvirtadienį, 
rugps 16 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Aušros’ Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gi
mines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Brolienė ir jų 
vaikai ir kiti giminės. į

Laidotuvių direktorius Steponas 
Lackawicz, Tel. Virginia 7-6672.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS z

Ambulansų pat&rnn- IIee turime koplyčias
, rimu dieną lr nak- riaoae Chlcagoa ir
U, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

I tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayettc 3-3572

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės

STEPONAS RAILA
Gyveno 7034 So. Wa»htenaw Avė.

Mirė rugp. 16 d., 1955, 11:55 vai. ryto sulaukęs 61 m. 
amžiaus, Gimė Lietuvoje, kilo iš Ukmergės apskr., Pagirių 
parapijos, Užurastų kaimo. Amerikoje išgyveno 42 m.

Jau suėjo vieneri metai kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo .mylimą vyrą. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amž'ną ramybę. Dideliame nuliūdime pasiliko žmona 
Emilija (Dobrovolskaitė), brolis Pranciškus su šeima, pus
brolis Jųnas Karieta su šeima, giminaičiai: Elena Pojman su 
šeima ir Andriejus Puplis su šeima, švogeris Domas Dobro
volskis su šeima 2 švogerkos Emilija Urban ir Leokadija Au- 
gustinavičienė ir jų šeimos, 2 krikšto dukterys — Florence 
YVilliam ir Elena Juozapavičiūte, kiti giminės, draugai ir pa- 
žįsbami. Lietuvoje liko 3 seserys su šeimom.

Dž jo sielą užprašėme 3-jcs gedulingas Šv. Mišias su 
egze^vijom's rugp. 16 dieną 8 vai. rytos Šv. Panelės Gimi
mo parapijos bažnyčioje. Maloniai kviečiame visus draugus, 
kaimynus ir pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu 
su mumis pasimelsti už a.a. Stepono Railos sielą.

. .. Nuliūdę žmona ir kiti giminės.

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

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 3-5711,

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, UL TeL OLympic 2-5245,

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

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

JURGIS F. RUOMIN
8819 S. LITUANICĄ AVĖ. TeL Y Arda 7-1138-1139 j

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLympio 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCkl
1646 W. 46th STREET

STEPONAS 0. LAOKAWICZ
2424 W. aeth STREET
2314 W. SSrd PLACE

YAr<MJ-0781

7-12131
7-em(
MM,

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi
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X Draugo Statybos fondo 

piknikas Marijonų seminarijos 
soduose praėjo labai gražiai. 
Visi turėjo progos susitikti 
daug pažįstamų ir papavėsiauti 
savųjų tarpe. Erdvi parkinimo 
vieta, daug pavėsingų aikščių

IŠ ARTI
I. A. VALSTYBĖSE

— A. Devenienė išvyko į Vo
kietiją,. Penktadienį, rugpjūčio 
10 d. 3 vai. po pietų TWA lėk
tuvu, Vykdomosios Tarybos 
pirmininkė A. Devenienė iš-i 
skrido į Frankfurto aerodromą 
Vokietijoje. Ji grįžo į savo tar-' 

nybos vietą, kaip VT pirminin
kė. p. Devenienė birželio 19 d J 

buvo atvykusi tiesiog į Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto posėdžius, x kurie buvo

IR TOLI

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
------------ llgJJ ' =

Trečiadienis, ru£rrri*
-4

ir erdvi valgykla svečius labai i,. . .. * .. ’ , .
. ® „ x. , , birželio 22—24 d. d. Amenko-gerai nuteikė. Svečių tarpe bu-1 . ... ~

° je ji lankėsi Valstybes Depar-vo matyti inž. A. Rudis, adv. 
Stasiukaitis, vicegenerolas tė
vas J. Vaškas, provincijolas 
Atkočius, adv. dr. Šidlauskas, 
dr. Šimaitis, dr. Rugienė, J. 
Augius, Šimkus, Sirutis ir daug 
kitų.

Gegužinėje skirtas dovanas 
laimėjo: U. Mažeikienė (motina 
žinomos veikėjos Snarskienės) 
bekoną, Domkų šeimos skirtas

taanente, Free Europe Com
mittee, SLA, Sandaros, Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos seimuo
se, Detroite, Kultūros Kongre
se Chicagoje, Dainų šventėje ir 
kt. Rugpjūčio 5 d. dalyvavo 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Centro Komiteto Prezidiu
mo posėdyje. Rugpjūčio 9 d. 
Lietuvos Laisvės Komitetas 
New Yorke, prieš Devenienei

dovanas laimėjo K. Bernackis !išvykstant, turėjo specialų po-
North Side ir J. Mozeris iš Mar- 
ąuette Park. Laikrodininko 
Petkaus skirtas dovanas laimė
jo' Teodora Domkus ir Lucija 
Motekonis iš Roseland. Daug 
buvo išdalinta sūrių, kurie bu
vo užsakyti per Metrikį, 1804 
W. 47 St.

sėdį su ja ir Vliko prezidiumu. 
Šitame posėdyje buvo nuodug
niai išsiaiškinta ir susitarta dėl 
bendros veiklos tarp šių trijų 
organizacijų. Dėl veiklos sude
rinimo ir visapusės informaci
jos posėdyje buvo paliesti to
kie klausimai: Pavergtųjų Eu
ropos Tautų seimas ir jo rei
kalais koopera vimas, kadangi 
juo toliau, juo labiau norima į 
šitą darbą įtraukti Europoje 
esančiuosius egzilus, o kai kur 
turėti net tos organizacijos pa
dalinius. Šiuo atveju VT yra ir 
suinteresuota ir-kartu talkinin
kė. Aptartas gaunamųjų iš pa
vergtos Lietuvos žinių tinka
mas mūsų laisvinimo reikalams 
suderintas panaudojimas. Buvo 
pasikeista nuomonėmis ir įvai
riais kitais klausimais.

KANADOJ

— Toronto ateitininkai Wasa 
ga vasarvietėje Tėvų Pranciš
konų sklype turėjo devynių die
nų stovyklą, kuriai vadovavo J. 
Dvilaitis, Tėv. Rafaelis, S. Sa
kalauskienė ir L. Januša. Sto
vyklavo artį šimto asmenų, Jdau 
gumoje mokyklinio amžiaus jas 
nimas.

—Toronto skautai savo tra
dicinę skautų stovyklą turėjo 
prie Ingelwoodo. Stovykloje at* 
silankė arti pusantro šimto 
skautų. Stovyklos vadovas bu- 
voi: L. Kalinauskas, D. Kirše- 
vičius, kun. P. Ažubalis, E. Ka- 
lendrienė, ir J. Pažėra. Stovyk
la pasižymėjo gera dvasia. Ypač 
buvo kreipiama dėmesys, kad 
mokyklas lankąs jaunimas sto
vyklos metu įprastų kalbėtis lie 
tuviškai. Stovykla buvo užbaig
ta sekmadienį iškilmingu a 
ir skautišku laužu.

— Gen. St. Raštikio atsimi
nimų pirmasis tomas “Ko'' 
dėl Lietuvos” Kanados lieti 
tarpe sulaukė didelio susidomė
jimo, Lietuviškuose knygyi

švč. P. Marijos apvainikavimas Beato Angelico kūrinys

• bo. Jis tikisi ateityje gauti mo- 
i kytojo vietą kalboms.
i — Gražus jaunimo skaičius
- įvairiose Kanados vietovėse pa-
• vasarį sėkmingai baigė įvairias
- gimnazijas. Kaip tenka nugirs-

gaitės — Lietuvos upių var
dais. Angelė Katelytė yra jau
nučių vadovė. Indrė Paliokaitė 
— stovyklos .sekretorė, vado
vybėje talkina stud. Audronė 
Stakytė, Egidijus Valaitis ir

vertinamas.

— Massey Harris, didžioji 
Toronto žemės ūkio mašinų 
įmonė vasarai paleido didžią
ją dalį savo darbininkų. Paleis
tųjų tarpe yra didelis skaičius 
-lietuvių, feirdėtis, kad keičiant 
naujus modelius, daug darbinin 
kų ir didžiajame Fordo automo 
bilių fabrike gaus ilgokas atos
togas.

— Žurnalistas Prielgauskas,
po keletos gana sunkių opera
cijų jau pasveiko ir imasi dar-

ti( nemaža dalis baigusiųjų ru 
denį, apart pradėję studijuoti 
universitetuose, žada dirbti įs
taigose, pasitenkindami gimna
zijos baigimu. Lietuviai tėvai, 
o taip pat liet. įstaigos turėtų 
skatinti mūsų jaunimą nesusto 
ti pusiaukelėje moksle, bet jį 
baigti, lankant universitetus. 
Įvairios įstaigos jaunus žmones 
lengvai suvilioja, duodamos ga
na pelningą darbą. Bet toks 
“pasitenkinimas mokslu” yra 
klaidingas kelias, o kartu labai 
žalingas mūsų lietuviškosios in
teligentijos kadrų išaugime.

Tkės

CHICAGOS ŽINIOS
.— “Tėviškas Žiburiai” ir spau

Betty Tucker yra viena iš Vy-. SĮUVg “žiburiai” Toronte persi- 
cių seimo rengimojo komiteto na- . ’ r
rių. Vyčių seimas įvyks Chicago-' kėlė į naujas patalpas. Spaus- 
je nuo rugpjūčio 23 ligi 26 d. tuvė užėmė naujai pastatyto 

šv. Jono Kr. parapijos priesta
to pNisrusį, o laikraščio redakci
ja ir administracija — pirmąjį 
augštą. Iki šiol per šešetą me
tų savaitraštis tenkinosi klebo
nuos rūsio patalpomis. Tikima
si, kad “Žiburių” spaustuvė, tu 
rėdoma erdvesnes patalpas atei 
tyje stengsis plačiau išvystyti 
savo veiklą ir priimti daugiau 
spausdinimo darbų. Patalpų 
statymu rūpinosi šv. Jono Kr. 
liet. parapija Toronte, o patį 
statybos darbą pravedė jaunas 
kontraktorius Algis Ropė.

— Vysk. V. Brizgys Kanado
je vizituoja mažesnes lietuvių 
kolonijas. Jį lydi Tėvas Stasys 
Kulbis, S. J. Paskutiniuoju lai
ku svečiavosi Midlande, garsio
joje Kanados tėvų Jėzuitų šven 
tovėje, kur iškilmingai buvę pa 
minėta šv. Ignaco Loyolos ke
turių šitntų metų jojo mirties 
sukaktis. Minėtose iškilmėse 
dalyvavo Toronto kardinolas J. 
C. McGuigan.

— Kun. Antanas Sabas, Sud- 
burio lietuvių kolonijos kapelio 
nas, per keletą savaičių gulėjo

X Prof. J. Kuprionis su žmo
na, sūnumi ir dviemis dukrelė
mis, iš Ruston, La., atostoginė
je kelionėje aplankė savo pa
žįstamus St. Louis, Chicagoje, 
Lansinge (kur anksčiau dirbo). 
Kelionėje užsuko ir į ateitinin
kų stovyklą, paskiau per Ka
nadą, Niagara Falls, per 
Smocky kalnus atgal į Rusto- 
ną, kur prof. Kuprionis dėsto 
politechnikos institute. Prof. 
Kuprionis yra redaktorius “Gi
rių Aido”.

X Pranė Povilaitienė, gyv. 
Viešvilėje, invalidų name, Jur
barko rajone, Lietuvoje, pa- 
jieško Onos Pranckelienės ir 
jos dukterų — Janytės ir Ma
rytės. Joms yra laiškas. Infor
macijų reikalu kreiptis pas 
kan. J. Paškauską, Švč. P. Ma
rijos Gimimo parapijos klebo
ną.

X Kun. dr. J. Prunskis rug
pjūčio 13 d. lankėsi moksleivių 
at-kų stovykloje, kuri vyksta 
Tėvų Saleziečių sodyboje, ir 
skaitė paskaitą tema: Kaip rei
kia rašyti į laikraštį. Prelegen

Moksleivių ateitininkų 
stovykla

Apie 40 mylių nuo Chicagos, 
naujai tėvų saleziečių atkuria
moje Šiluvoje, arti Cedar eže
ro, šiuo metu vyksta mokslei
vių ateitininkų stovykla. Daly
vių skaičius pralenkė rengėjų 
viltis — susirinko 140 berniu
kų ir mergaičių, ir buvo nema
žas rūpestis suorganizuoti pa
pildomus rakandus jų sutalpi
nimui.

Stovykla prasidėjo rugp. 11 
d. ir baigsis rugp. 25 d. Sto
vyklos viršininkas — Jonas Šo
liūnas, kapelionas — kun. dr. 
Ign. Urbonas, vėliau — kun. K. 
Juršėnas, mergaičių vadovė — 
iš rytinių valstybių atvykusi 
stud. Elona Marijošiūtė, meno 
reikalų vadovė — Elena Blan- 
dytė, mergaičių sporto vadovė 
Elv. šikšniūtė, berniukų va
dovas — Arūnas Liulevičius, 
berniukų sporto vadovas — Jo
nas šoliūnas, ūkio reikalų ve
dėjai — inž. Alb. Salys ir Jonas 
Žadeikis. Visos gi stovyklos 
komendantas — stud. V. Klei
za.

Dąlyvių daugiausiai iš Chica
gos, bet yra atvykusių ir iš to
limesnių vietų, pvz. iš Cleve
lando — 20, iš Detroito — 17, 
iš Indiana Harbor — 12, iš 
East St. Louis — 8, yra ir iš 
Springfieldo bei kitų vietų. 
Prof. Kuprionis su savo jauną
ja karta atvyksta net iš Loui- 
sianos. *

i
Stovyklos diena pradedama 

mąnkšta, šv. mišiomis ir pa
mokslėliu, paskiau — žaidimai, 
maudymasis, kiti užsiėmimai. 
Vakarais vis kas nors ypatin
go : laužas, kultūrinis minėji
mas, pasilinksminimas. Šį penk
tadienį bus partizanų vakaras 
ir procesija su žvakėmis. Bus 
sudarytas įspūdingas partizano 
kapas, šeštadienį — rugp. 18 
d. — laužas svečiams ir tė
vams. Rugp. 22 d. — Marijos 
vakaras. Pradžia tų parengimų 
— 8 vai. v. Bus minėjimai prof. 
St. Šalkauskio ir prof. Dovy
daičio. I

Stovykloje berniukai ir mer
gaitės pasiskirstę grupėmis po 
10, pasivadinę — berniukai 

| Lietuvos miestų vardais, mer-

didelis' ketvertukas

kiti. Stovykloje būna ir paskai
tų, bet jų nedaug, vyrauja 
lengva, smagi poilsio gamtoje 
nuotaika. Palaikoma graži 
tvarka. Kiekvienas gauna iš
spausdintas taisykles.

Prisižiūrėjus filmo nušovė 
tėvą

Aštuonių .metų mergaitė Re
becca Martinez, teatre prisižiū
rėjusi filmo “The Fastest Gun 
Alive”, grįžusi namo nušovė 
tėvą. Kine ji buvo su savo 12 
m. sesute. Grįžusios iš teatro, 
jos atrado tėvo ir jo draugo 
revolverius, kuriais jie pratino
si šaudyti kieme. Abidvi mer
gaitės, kaip filme buvo mačiu
sios, pradėjo tiesti revolverius 
į viena kitą. Staiga Rebecca sa
vo “tikiniu” pasirinko tėvą ir 
paspaudė gaiduką. Kulka pa
taikė į vidurius. Žaizda buvo 
mirtina.

13,567 pramonės, įmonių
Nuo 1947 iki 1954 metų Chi

cagos apylinkės pramonės įmo
nių skaičius paaugo 11%, pa
siekiant — 13,567. Tarnautojų 
skaičius padidėjo 0.1%; jų Į 
1954 metų pabaigoje buvo 946,- 
623. Atlyginimai per tą laiką 
paaugo 42%. Daugiausia įmo
nių. yra spausdinimo — 2,031.

Centais pirks namą
Chicagos apylinkėse gyvenąs 

Joseph Randazzo pradėjo tau
pyti centus, kad susidėtų rank
pinigius namui pirkti. Centų 
prikimšo didžiulį butelį, kuria
me rasta 20,000 centų, kas su
daro $200. Tai jau pradžia pir
majam įmokėjimui, kuriam rei
kės jam sudaryti $1.900.

6 sužeisti lietaus naktį
Nakčia į pirmadienį Chica

goje buvo smarkus lietus. Už
pylė daugelį rūsių, audra vie
tomis nutraukė vielas ir išlau
žė medžius. Audringą naktį su
sisiekimo nelaimėse buvo su
žeisti šeši žmonės. Nukentėjo 
piknikautojai.

Tortas vartų didumo
Grace-Alessi ir John Cottini 

vestuvėms Chicagoje iškeptas 
toks tortas vartų pavidalo, kad 
pro jį stačiomis jaunieji gali 
pralįsti.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Kazimiero Romos Kole

gijos rėmėjų susirinkimas įvyks 
Nekalto Šv. Panelės Marijos Pra
sidėjimo parapijoj, ateinantį sek
madienį, tuoj po sumos, parapijos 
mokyklos kambary. Visi rėmėjai 
prašomi dalyvauti.

— Chicagos frontininkų susirin
kimas. Svarbus Chicagos Lietuvių 
Fronto Bičiulių susirinkimas šau
kiamas šį penktadienį, rugpjūčio 
17 d. 8 vai. vakare Hollvwood sve
tainės mažojoj salėj. Frontininkų 
susirinkimas! įvyksta sąryšyje su 
artėjančiu Lietuvių Fronto visuo
tiniu suvažiavimu Windsore. Su
sirinkime pirmoje eilėje bus ap
tart* kelicnės į suvažiavimą rei
kalai. Bus keletas svarbių prane
šimu. Visi nariai kviečiami susi
rinkime dalyvauti.

— Roselando LRKSA 33-čios 
kuopos piknikas jvyks šį sekma
dienį, rugpjūčio 19 d. Ryan Woods 
parke pr*e 87-tos ir Western Avė. 
25-tam3 bloke.

33-čios kuopos nariai ir visi 
Chicagos katalikiškų organizacijų 
nariai, bičiuliai, esate mielai lau
kiami gegužinėje. Prašėme visus 
dalyvauti. , Valdyba

— Šv. Kazimiero Kolegijos, Ro
moje, rėmėjų susirinkimas jvvks š. 
m. rugp. mėn. 19 dieną (ateinančia
me sekmadieny) Brighton Parko pa
rapijos mokyklos kambary tuojau 
po sumo's. Visi lėmėjai prašomi da- 
ivvautič Valdyba

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237I

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jewelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus. ’

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHFC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nno 
6 iki 7 vakaro.

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

(sig-yti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• Radijo aparatus
• Ht fi fonografus

• Rekordavtmo mašinas 
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuval

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virdtdlal

• I-aldyklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

lAi-Dflinfl.

lūlTCLCVISIon
(sales -Service)

Sav. Inž. A. SEMfiNAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5669

AJ

KCT

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLtNYČ’IA 
Geriausios gSISa d81 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų paouoNlmų.

2443 VVEST 63RD 8TRECT 
Tel. Pltospect 8-083S ir PR 8-0834

to paskaita susilaukė šilto pri- miesto ligoninėj, šiuo metu jis 
tarimo jančiasj geriau ir tikisi greitu

X Dariaus ir Girėno karo laiku aPleisti Ufonint. 

veteranų posto gegužinė
įvyksta rugpjūčio 19 dieną 
Willow West Grove, Willow 
Springs, III. Nariai ir posto 
draugai kviečiami dalyvauti.
Bus muzika, šokiai, žaidimai, 
vaišės ir visa kita. Virtuvė pa
rūpins karštų ir šaltu valgių.

X Stanley’^ Furniture, 7026 
S. Westem Avė., Liet. baldų 
krautuvės skelbimuose, tilpu
siuose mūsų laikraštyje rugp.
11 ir 13 d. d. turėjo būti pažy
mėta, kad krautuvė atdara pir
madienį, ketvirtad. ir penktad. 
nuą 9:30 vai. ryto iki 9:30 vai. 
vak., kitomis dienomis nuo 9:30 
vai. ryto iki 5:30 vai. vak., sek
madieniais uždaryta,

X Petrui Kunučiui, 7202 So. 
Claremont avė., gautas labai 
svarbus laiškas. Atsiimti VI. 
Šimaičio Real Estate įstaigoje, 
2737 W. 43 st.

X Juozas Galinis, kilęs iš 
Kibeikių ' km., Kybartų valsč., 
kaip pranešama iš Lietuvos, 
šią vasarą nuskendo Nemune. 
Jis tyri tremtinių tarpe giminių 
JAV ir Kanadoje.

X Antaninai Marcinkevičie
nei, 7159 So. Aberdeen Avė., 
neseniai išsikėlusiai į Kenosha, 
Wis., tik už 5 dienas praleistas 
ligoninėje Leonardas Jankaus
kas įteiki $166.65 čekį.

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas j

LIETUVA
' /

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jj galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.
BROOKLYN 21, N, Y.

__________ >_____
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

VASARVIETE “NIDA”
Sav. Pr. Kalvaitis 

BEVERLY SHORES, IND.
Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, aluj ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
illllllIIIIIflllllIIII lllllllllllllllllllllllllllllll
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, DLL. 

Telefonas — FRontler 6-1882
idlllllHlllllH|IIIHIHIHUHIIHIIHIIIIIHIIHIIIUIIIHIHHHIHHIIIHIHIHHHHIIIHmH|l|m

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS KURIOSB

Kiekvieno Soniaupo* Apdumto* Iki S 10.000.00 
• ”

Paskola. Duodamas Namy Įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS k LOAN ASSN.
6234 S. Vešiem Ava. Chicago 36, UI.

Kartu pusryčiauja demokratų konvencijos metu New Yorko majoras Richard Wagner, Chiragos 
Richard Daley, pilnas vilties Adlai Stevenaon *r būvąs prezidentas Harry Trumam. (INS)

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th Si Chicago 32. QL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, DL

ST. ANTHONY SAVINGS k LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. Iii.. Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINOS t LOAN ASSN.
1000 S. Halsted St. Chicago 8. III.

^misiąs ^MusryJg
li TOLI IR AHTI

NAUJI OlDt/l T VOKAI-NAUJAUS! KftAUSTTKK) fMNK/A! 
tL6U KIŠTŲ KATTKIKIAS-KIAUS IRSĄtlKIK6AS AATAKMAVJHAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIUt>.lc 5-9209

MOVINC MOVINC

V


