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Nixonas tikisi apjungti konvencijos frakcijas
Prezidentas Eisenhoweris šiandien 

atvyksta J Chicagą
Respublikonų partijos konvencija

CHICAGO, ILL. — Vakar Chicagoje prasidėjo respubliko
nų konvencija, kuri nominuos jų kandidatą. į prezidentus ir vi- 
ceprezidenuts bei priims rinkiminę platformą.

Platforma buvo įtemptai ruo
šiama, kai kuriais klausimais 
pasireiškiant skilimams tarp kai 
resnio ir dešinesnio partijos 
sparno. Viceprezidentas Nixon 
ir įtakingas respublikonų veikė
jas New Yorko gubernatorius 
Nelson Rockefeller abudu suta
rė dėl 14 pagrindinių platfor
mos punktų, tačiau 103-jų narių 
platformos komitetas Chicagoje 
ne taip jau noriai yra linkęs pa
siduoti dviejų didžiųjų partijos Goldvvater; Havajų gubemato- 
narių patvarkymams, ir jie kiek riaus W. Quinn pasveikinimas 
modifikavo Nixono - Rockefelle- Aliaskai ir Havajams; konven- 
rio punktus, ypač kas liečia gy- cijos pirmininko pavaduotojo

nio vakare 6 vai. 30 min.; pra
džioje pramoginė dalis su North 
western universiteto vasaros 
choru. Vėliavų įnešimas, him
nas, invokacija, pristatymas Jo- 
sephine Good, nacionalinės kon
vencijos pirmos moters direk
torės. Hooverio kalba, taipgi 
kalba senat. respublikonų rin
kiminio komiteto pirmininko, 
Arizonos gubematoriuas Barry

nybą, žemės ūkio tvarkymą ir 
darbo — prekybos santykius. 
Nbcono . Rockefellerio susitari
mas buvo priimtas New Yorke, 
po 8 valandas užsitęsusio posė
džio, kuris baigėsi jau šeštadie
nio rytą.

Vak. Virginijos gubernatoriaus 
Cecil Underwood žodis. Paga
liau — pagrindinė kalba Minne- 
sotos atstovo Walter H. Judd, 
kurį konvencijai pristatyti bu
vo parinktas Frances P. Bol- 
ton, kongreso atstovas iš Ohio. 
Antras posėdis taipgi užbaigia
mas malda.

Prezidentas Eisenhoweris šian

Motina ir dukros
atvyksta iš Kauno

CHICAGO. — Broniaus Sed- 
lecko, 3312 S. Carpenter, žmo
na Marija ir jos dukros Aud
rutė ir Birutė šiandien atvyks
ta lėktuvu iš Lietuvos. Gyveno 
Kaune. Vyras jų išvykimu pra
dėjo rūpintis prieš 2—3 metus.

Privatūs ūkiai ir
komunistų dvarai

BUDAPEŠTAS, Vengrija. — 
Vengrijoje einama prie likusių 
ūkių kolektyvizacijos. Iki šiol 
Vengrijoje sukolchozinta 70 
proc. visų ūkių.

Nors vengrų komunistinė pro 
paganda stengiasi nuslėpti, ta
čiau net oficialūs statistiniai 
duomenys rodo, kad privatūs 
ūkiai iš to paties žemės ploto 
gauna aukštesnius derlius nei 
kolektyviniai ūkiai.

Vakar, jau konvencijai prasi
dėjus, apie 12 valandą atsklido
i Chicag, ir Nbtonas. Sekmadie- 1 dkn at ksta ( respublinonų 
m jia praleido Wash,ngtone, jj(M konvcncij chicagojeruosdamasia kalbai, kurią jis k „ ka,b JAV preziden.
konvencijoje pasakys ketvirta- (as ka|fe vakare Gj ri5mlm0 
dienp primodamas nominaciją ) das bys je ietus
valst. prezidento postą. Nixoną
aerodrome sutiko aukštieji res
publikonų partijos pareigūnai.
Helikopteriu jisai buvo nuskrai-

vyrate YiScag^SvS. 
jį sutiko gubernatorius Stra- *. - • j , «7* a . p. p. turėjo spaudos konferen-tton, Illinois valst. sekretorius .. , • • 7, , ..- x . ciją, kurioje dalyvavo keli sim-Carpentier, Illinois senatorius . . , ._..r i, , tai'korespondentų.Bidwell. Iš Meigs aerodromo nu
vyko j Drake viešbutį, kur jį Nbtonas P»*«>k6 »UP™I 
sutiko Kalifornijos delegacija ,r teisinK’ civili1 telsių Pro8ra- 
su geru orkestru. Po to Nixo- mi>' kad nt'«ral būt1 visur *• 
nas nuvyko į Shraton - Blacks- Siai traktuojami su baltaisiais, 
ton viešbutį, kur sustojęs tuo- Paklaustas dėl kandidato į 
jau pradėjo megzti artimesnius JAV viceprezidentus, Nixonas 
ryšius su įvairių šio krašto vals. pasakė, jog jis, jei bus nomi- 
tybių delegacijomis. Sekmadienį nuotas į prezidentus, norėtų to- 
į Chicagą atskrido ir Nixono kio viceprezidento, kūno nuo- 
motina 75 m. amžiaus senutė monės sutiktų su jo pažiūromis 
bei jo dvi dukterys 12 ir 14 m. vidaus, užsienių, civilių teisių amžiaus. klausimais, nes ketina praplėsti

j viceprezidento teises.Vakar demokratų konvenci- —, ..... ... Jis įsitikinęs, kad respubliko-jos eiga buvo tokia: nuo 10 , . , ■ , .. . , . . nų komitetas priims tokią plat-val. ryto delegatus uzeme Wen- . .
j n / • Z * u * firmą, kuri sujungs visas res-dell Corey ir Gene Archer. Ame- .„T . . ..

T . . . . . - publikonų frakcijas,rikos Legiono postui jnesus ve- 1 J
liavą, veteranų invalidų prezi- -----
dentas B. Fribley pravedė vė
liavai ištikimumo pareiškimą.
Atgiedojus himną, šen. Thrus-! KABUL Afganistanas, 
ton Morton, respublikonų pir-1 AfganiBtanas ir komunistinė

Kipras turės ambasadą
Washingtone

NIG0SIA, Kipras. — Nepri
klausomas Kipras savo ambasa
das įsteigs Washingtone, Lon
done, Atėnuose, Graikijoje ir 
Ankaroje, Turkijoje. Apie 15 
konsulatų turės užsienių mies
tuose.

Sviedinys Poteris iššautas Floridos pajūryje iš pasinėrusio po
vandeninio laivo George Washington. Du sviediniai buvo iššauti. 
Jie pasiekė taikinį už 1,100 mylių. (UPI)

Chruščevo ir Malinovskio

grasinimai be pasekmių
Nato primena sovietines bazes Rytų Europoje 

Susilaikė“ nuo Anglijos ir Norvegijos bazių
» bombardavimo

NEW YORKAS. — Po incidento .su amerikiečių žvalgybi
niu lėktuvu ties Sverdlovskiu ir Chruščevas ir jo gynybos mi- 
nisteris Malinovskis buvo pakartotinai paskelbę, būsią atkeršy
ta toms amerikiečių bazėms, iš kurių paki’tų lėktuvai skridimui į sovietinio bloko erdvę.

Dabar, kai liepos mėnesį Ba- ■ j

rento jūroje buvo numuštas zes ir iš viso prieš amerikiečius 
amerikiečių lėktuvas, kuris, širsta, juo daugiau šie yra pri- 
kaip skelbia Maskva, tariamai versti tarp savęs susitarti, su- 
pažeidęs sovietinę jūros zoną, artėti, stiprinti savo vieningu- 
pagal pirmykštį grasinimą bū-' mą ir pajėgumą.
tų turėjęs įvykti sovietinis “at-1 NATO savo vadų lūpomis 
keršijimas”. Bet vieton to Mask kaip tik pastarosiomis dienomis
va pasiuntė tik protesto notas, 
Grasinimas pasirodė kaip bur
bulas. Aišku, Kremlius ir pats 
žino, kad jau pirmas sovietinis 
šūvis į tokią vakariečių bazę 
reikštų karą. Šitas sprausminis, 
tolimo skridimo lėktuvas RB 47

pabrėžė, jog kalbant apie kari
nes bazes svetur reikia primin
ti ir sovietine* bazes Rytų Eu
ropoje. Tokių bazių yra Pabal
tijo valstybėse, yra Karaliau
čiaus srityje ir kitur. Vakarai 
todėl klausia, kodėl Chruščevas

buvo pakilęs Anglijoje ir grįž- apie jų panaikinimą nekalba? 
damas iš Šiaurės būtų turėjęs — Henry Cabot Lodge, JAV
nusileisti dar viename Norvegi
jos aerodrome. Amerikiečių 
tvirtinimu, lėktuvas turėjęs at
likti kai kuriuos elektromagne-

ambasadorius Jungtinėse Tau
tose, Saugumo taryboje vakar 
įrodė faktais, jog rusų kovos 
lėktuvas, bandydamas įsivaryti

NIXONAS UŽ STIPRIĄ IR 
TEISINGĄ PLATFORMĄ

Viceprezidentas Nixonas, at-

Pasiuntinybes pakėlė

mininkas, pradėjo konvenciją 
Invokaciją paskaityti buvo pa
kviestas vysk. R. Hillinger. Pa
radavo jaunieji respublikonai. 
Sekė sveikinimai, konvencijos 
pareigūnų parinkimas, konven
cijos taisyklių nustatymas, su
darymas komitetų: taisyklių, 
darbotvarkės ir rezoliucijų. Svei 
kinimo kalbą pasakė Illinois gu
bernatorius Stratton, iškelda
mas Eisenhowerio administra
cijos nuopelnus. Pirmas posėdis 
baigtas arkiv. Ipkovas malda. 

Vakarinė sesija — pirmadie-

Čekoslovakija sekmadienį pra
nešė, kad abu kraštai savo pa
siuntinybes pakėlė į ambasadas.

KALENDORIUS

Liepos 26.: šv. Ona; Gluosnis, 
Greitutė.

Liepos 27 d.: šv. Pantcleonas; 
Gintautas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — P. Y. Jpžov, sovietų ambasados 
,, . . . . , VVashlnRlnnp trečiam sekretoriui

ga imas lietus, lytoj giedra, vyriausybė įsakė išvyktiSaulė teka 5:39, leidžiasi 8:16. jį įįQ krašto dėl šnipinėjimo.

Indonezijos komunistų 
vadas išleistas iš 

kalėjimo
JAKARTA, Indonezija. — In

donezijos kariuomenės pareigū
nai užvakar išleido iš kalėjimo 
komunistų vadą dr. Sakirman, 
indonezų planavimo tarybos vi
cepirmininką, kuris buvo sulai
kytas liepos 16 d.

Keturi komunistų vadai, įs
kaitant D. N. Aidit, partijos 
pirmininką, dar tebėra sulaiky
ti ir tebetardomi.

Žuvo 28 keleiviai
KYOTO, Japonija. — Auto

busas šeštadienį nušoko nuo 
300 pėdo kalnuoto kelio į slėnį. 
Žuvo 28 asmenys ir 18 sužeisti.

Kareiviai numalšino
afrikiečių riaušes

BULAVVAYO, Pietų Rhodezi- 
ja. — Baltieji kariai ir policija 
sekmadienį numalšino tūkstan
čių afrikiečių riaušes. Afrikie
čiai sukėlė riaušes, kad jiems 
nebuvo leistas politinis susirin
kimas.

Apie 20 šfrikiečių buvo su
žeisti.
Misionierių nuopelnai

KAMERŪNAS, Afrika. - 
Kamerūno ministras pirminin
kas Aasale mokslo metų pabai
gos proga pasakytoje kalboje 
iškėlė didelius katalikų misio
nierių nuopelnus auklėjimo ir 
švietimo darbe. Prisimindamas 
ypač tuos misionierius, kurie 
visą savo gyvenimą pašventė šio 
krašto jaunimo auklėjimui ir 
mokymui, ministras pirminin
kas vyriausybės vardu išreiškė 
padėką ir nusistebėjimą dėl at
likto “milžiniško darbo’’, pa
žadėdamas visą paramą misio
nierių išlaikomoms mokykloms.

— Belgijos premjeras Eys- 
kens vakar pareiškė, jog jis 
protestuos prieš Jungtinių Tau
tų kariuomenės vado van Horn 
(švedas) pareiškimą, kad bel
gai esą atsakingi už neramumus 
Konge.

Apie darbus žemes ūkyje 

vasaros laikotarpyje
jūrą parašiutais ir buvo pagau- 

OKUPUOTA LIETUVA.. — Lietuvos kp ck ir ministerių ti sovietų laivo, kiti keturi žu- 
taryba svarstė žemės ūkio darbų eigą. Priimtas nutarimas, lai- vo.
kantis nustatyto trafareto. Kaip paprasti džiaugiamasi dideliais 
laimėjimais žemės ūkio visose srityse.

Tačiau juo toliau, juo labiau
pranešimo nuotaika krinta. Iš 
majorinės gamos pereina į mi
norinę. Prikišama, kad Kaišia- 
dirių, Ignalinos ir eilėje kitų ra
jonų yra kolchozų, kuriuose ku-

tinius tyrinėjimus arktikos erd- į Sovietų Sąjungos teritoriją, 
vėje. Jis buvęs numuštas ne so- numušė amerikiečių lėktuvą RB 
vietinėje, bet tarptautinės jū- —47 virš tarptautinių vandenų, 
ros erdvėje. Kaip žinoma, iš 6 ne arčiau kaip 30 mylių nuo so- 
įgulos vyrų, amerikiečių laku- vietų pajūrio. Rusai numušė 
nų, du išsigelbėjo iššokdami į amerikiečių lėktuvą š. m. lie

pos 1 lieną. Lodge pasiūlė Sau-

Amcrika griežtai protestavo 
Maskvoje prieš tokį provokaci-

—__ _ _________  nį JAV lėktuvo numušimą ir rei.
šių negerovių kaltinami parti- kalauja išsigelbėjusius lakūnus 
jos rajonų komitetai, rajonų paleisti. Iš kitos pusės, sovieti- 
vykdomieji komitetai, kolchozų nė diplomatija incidentą patei-

gumo tarybai patikrinti fak
tus, kad rusai numušė amerikie
čių lėktuvą virš tarptautinių 
vandenų ir paprašė pasmerkti 
rusus už tokį piratišką veiksmą. 
Sovietų atstovas Kuznacev ne
sutiko tikrinti faktų.

valdyboa bei tarybinių ūkių va
dovai. Lietuvos kp ck ir minis-

kurūzų pasėliai apaugę piktžo- terių taryba leidžia rajonų vyk- 
lėmis. Kovarsko, Kalvarijos, Ku 
piškio, Rokiškio ir eilėje kitų

kė JT Saugumo tarybai. Šis so
vietų žygis duoda Amerikai pro 
gą iškelti visą eilę sovietų pro- JAV naudoja 100 

lėktuvų pagelbėti 
Kongui

VVIESBADENAS. Vokietija.

domiesiems komitetams, esant vokacijų prieš vakariečius.
reikalui, pagal kolchozų ir ta- Amerikiečių bazės Europoje rybmių ūkių paraiškas panau-! ir kitur aplink visą Są_

oti silosuojant pašarus bei jungą Maskvai, žinoma, yral . _ . .
atliekant s.enapiūtės darbus - aštri rakštis Kremlius pavar- “ Augiau kaip 100 Jungtinių
u-*----- x.__, 2—«_ .• i r Amerikos Valstybių aviacijos

lėktuvų, įskaitant didžiulius C 
—124 Globemasters, veža vy
rus ir medžiagą į Kongo respub
liką ir gabena pabėgėlius namo.

Amerikiečių lėktuvai jau dau
giau kaip dvi savaites gabena

rajonų dar daug neįdirbta bul
vių tarpueilių. Daugelyje rajo
nų nebaigti retinti cukriniai ir 
pašariniai runkeliai, silpnai at
liekamas tarpueilių purenimas.
Didelį susirūpinimą kelia “lėtai 
šienaujamos natūralios pievos 
ir sėtos žolės”. Akmenės, Igna- 
linois, Kovarsko, Klaipėdos, Kur 
šėnų, Panevėžio, Šalčininkų, Ši
lalės ir kai kuriuose kituose ra
jonuose nušienauta vos 4—9% 
pievų, o Eišiškių, Nemenčinės,
Trakų, Varėnos, Vilniaus, Šal
čininkų rajonuose nušienauta vauti šio meto neatidėliotinuo-1 yictin: front antiameri-
tik 2-9% daugiamečių žolių. į se žemės ūkio darbuose. Tiki- Riečių demon8tracijomis Japo-

betarpiškai žemės ūkyje nedir- tojo šimtą būdų jomig kaip nors 
banclus darbininkus, kaimų ir į atsikratytl, ar tai silpninant va- 
miestų gyventojus, kiek tai ne- karjegjų šiaurės Atlanto sąjun-pakenkia valstybinių įmonių ir rtai grasinant
, , Į ypač mažesnioms valstybėmskad komjaunuoliai, savo metu atkcrSijimUi jci isjiei« arba ne
priėmę nemažu. įsipareigoji. aikins paa aavc amerikiečių mus didinant augalininkystės

statybų darbams. Prikišama, gą (Nato), a 
mažesnioms

n Z in maistą, aprangą ir Jungtinių bazių. Vienur kitur Rytams ir , f . 7 .. . , •« „pasisekė bent propagandinėje, TautX ,kar'n,ua dalmlu3 pa,alk5”ir gyvulininkystės produktų ga
mybą, yra netekę aktyvumo. Jie *£££ dr'um8tV Vakarų“ rie-' « ‘',arki> Ko"&c' nauja, rag,narni aktyviai daly- ^ingumąi arba ailpninti antiso-

Eilės rajonų kolchozuose bei ta
rybiniuose ūkiuose grynųjų pū
dymų arimas iki šiol dar neįpu- 
sėtas. Taip pat mažai kas rūpi
nasi rūgščių dirvų kalkinimu. 
Eilėje rajonų kalkinimas įvyk-
dytas tik 6—11 proc. Dėl visų įgrisusių soc'enktynių... (E.)

"Savanoriški" darbai kolchozuose 

ir mokslas

m..i kad paUijusi, padėtį ga- nijojp Bc, a krital ėmus. juo ll atitaisyt, aitlaų kolchaų be,, icS vakarlcčlų ba.
tarybinių ūkių tarpusavio lenk
tyniavimas. Kai nesugalvojama 
nieko geresnio, griebiamasi ae- 
nU- gyventojams iki gyvo kaulo

Imigracijos kongresas
0TTAW0JE, Kanada. — 

Tarptautinis imigracijos kongre 
sas organizuojamas Ottawoje 
š. m. rugpiūčio 21 - 25 dieno
mis. Jo rengėjas — Tarptauti
nė katalikų imigracijos komisi
ja Genevoje, Šveicarijoje.

Kongreso tema: “Kataliko a-
_  teivio įkurdinimas”. Tai jau ketOKUPUOTA LIETUVA. — vyr. inspektorius P. Astrauskas virtas tokio pobūdžio kongresas. Kiekviena proga sovietinė spau- rašo: “Negalima taikstytis su____

Globesmaster atvežė 87 pabė
gėlius į Frankfurtą iš Leopold- 
villės. Du kiti išskrido iš Frank
furto į Kongą su daugiau kaip 
šešiais JAV armijos helikopte
riais, kuriais naudosis JT na
riai.šešiolika Globemasters nuve
žė 1,200 marokiečių kareivių su 
maistu ir apranga iš Sidi Sli- 
mane aviacijos bazės Maroke į 
Leopoldvillę. Dar 12 Globemas
ters nuskrido į Addis Ababa pa
imti 1,340 etijopiečių kareivių 
į Leopoldvillę.

da rašo, kad jaunuoliai su 
džiaugsmu eina “savanoriškai’’1 
dirbti į kolchozus. Ta pati pro
paganda tvirtina, kad šiuo me
tu Lietuvoje didžiai rūpinamasi 
jaunimo švietimu. Šiame tvirti-

tuo, kad nuėję laisvanoriškai i • 3.000 korėjiečių našlaičių 
dirbti į kolūkinius laukus ir fer- Amerikoje, Jungtinių Amerikos 
mas, jaunuoįiai ne visada gali Valstybių šėmos įsūnino ar į-
toliau mokytis”.

Toliau jis rašo, kad dėl nepa 
kankamo mokinių skaičiaus ne

dukrino daugiau kaip 3.000 ko
rėjiečių našlaičių per šešerius 
paskutinius metus. Tai prane-

nime per daug išpūstos propa- visur kaimUfM,c galima įsteigti p!etų sveik®tOR ir. I o « C7 linu, nml/nl,,gandos. Šitai liudija kad ir ži- vidurines vakarines mokyklas, 
nutė, tilpusi birželio 25 d. Vii- Jis siūlo švietimo ministerijai

socialinių reikalų ministeris.

niaus "Tiesoje”. Skyrelyje “Sig
nalai, pasiūlymai”, Kretingos 
rajono vykdomojo komiteto

daugiau rūpintis bent neakivaiz šo. Vietoj davus jaunimui są
lygas mokytis, jie užimti Har

dinių mokyklų steigimu. Čia ir bais kolchozuose bei įmonėse, 
išlenda, kaip sakoma, yla ii mai- (E.)

Biržų pilies griuvesįų
restauracija

BIRŽAI, okup. Lietuva. — 
Mokslinės - restauracinės - garny 
binės dirbtuvės brigada šiomis 
dienomis pradėjo paruošiamuo
sius Birž.ų pilies restauravimo 
darbus. Vadovaujant archeolo
gui Edmundui Skardžiui ir ar
chitektui Algirdui Urbšai, va
lomos ir gabenamos nuo pilia
kalnio pilies pastato nuolaužos, 
vykdomi architektoniniai bei ar
cheologiniam tyrinėjimai. (E.)



DIKNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, 1960 m. liepos 26
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS
434? Archer Avė . Chieaao. 32

ATOMINEI BOMBAI SPROGUS (S)

Bet kokiai katastrofai išti-, na žino, kaip nugalėti infekcijas 
kus, visų pirma reikia patikrin-1 bei kraujo užkrėtimą vėliau po 
ti, ar iš sužeisto žmogaus krau- i to, kai kraujas yra užterštas, 
jas neplūsta. Jei žmogus yra j Daug geriau yra rizikuoti krau- 
kraujuose pasruvęs, tai skubiau- Į jo švirkštimą stabdant su nė
šiai sustabdyk kraujflpludį. Rei- į švariais tvarsčiais, negu kadkia skubiai suršsti, kurioje kū 
no vietoje yra atvira žaizda.

Prakirpk ar praplėšk drabu
žius tik tiek, kad galėtum prie 
žaizdos prieiti. Nenuvilk sužeis
tojo drapanų, nes svarbu, kad 
“Sako” ištiktas nelaimingasis 
nesušaltų. Jei kraujo netekęs 
nelaimingasis sušals, tai numirs. 
Nevalia sužeistą žmogų šaldyti!

Nemėgink Kraujuojančią žaiz
dą apiplauti, ar kitaip apšvarin
ti, nes taip darant gali į žaizdą 
dar giliau purvo įstumti, dar la
biau žaizdą mikrobais užkrėsti. 
Tavo reikalas yra tik kraujo 
plūdimą sustabdyti, o ne žaiz
dą sterilizuoti. Jokių antisepti
kų neieškok, negaišk, tik krau-

leisti žmogui mirti nuo kraujo nutekėjimo.
Kai tamsus kraujas čiurena

iš žaizdos, tai reiškia, kad veni-, 
nė gysla yra trūkusi. Ir čia ne
delsiant reikia kraują stabdy
ti taip, kaip aukščiau nurodyta. 
Padaręs audeklo kuokštą, dėk 
tiesiai ant žaizdos. Prispaudus, 
aprišk tampriai. Jei dar nenu-

|tagmus”. Tos ligos priežastis 
dažniausia yra nervuotumas. 
Pavojaus nėra, bet visgi patar
tina tamstai nevarginti savo 
akių smulkiais darbeliais.

Atsakymas L. C. — Ar lie
tuvių liaudies medicinoje rūtų 
arbata pasaldinta su medum bu
vo vartojama šiidies priepuoliui 
gydyti, ir ar tai gelbsti, nežinau. 
Tiesa, rūtų arbata veikia kaip 
švelnus tonikas ir karminaty- 
vas, tad jei širdžiai nepagelbsti, 
tai ir nepakenks. Bet yra geres
nių vaistų ir priemonių širdies 
ligoms gydyti, negu rūtos. Šir
dies neurozui ir myokarditui ge
ras poilsis (fizinis ir psichinis) 
yra labai svarbu, gal net svar

biau negu vaistų neapdairus var 
tojimas.

Atsakymas T. A. — šaltbarš- 
čiai pagaminti iš burokų šaknų

duodami tremtiniams į rankas, 
o apmokamas įsikurdinimo są
skaitos (baldų, įrankių).

PK18TATOM 
Visokių Rūsių 
STATYBAI 
IR NAMUI 
PATAIS Y.MI 
MEDŽIAGA

VVilliam Straton, Illinois guber
natoriaus žmona, tokią šukuoseną 
demonstruoja respublikonų kon
vencijoj Chicagoje. (UPI)

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAf>, Pre*.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pnstaty 

tną Teikiame Nemokamai* -
Raštinė atiilara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki h vai. vakaro Ir šeštadie- 

n’ala Iki S vai. d P.

Tarptautinės organizacijos, 
ir užbaltinti su rūkščia grietine Balfui prašant, yra taip pat pa 

, ! teikia kūnui daugokai kalorijų, skyrusios lietuviams įsikurtistoJa kraujas tekėjęs, dar kitą t(Xjgj ir tu]tįna qį šalt barščiai keliasdešimt tūkstančių dole-
au e o gniužulą uždėk ant vir- pagarnjnti iš burokų lapų, agur- rių. Visais atvejais pinigai nešaus. ir dar tamnnau užrišk Tri, . . ,7. °kų ir krapų, ir* užbaltinti su________________

tAiūflinaco
šaus, ir dar tampriau užrišk. Ir 
dar kitą, iki kraujo tekėjimas 
sustos.

Nevartok “turniketo” (suktu
ko, varžto), jei nežinai kaip, jei 
nesi baigęs Pirmosios Pagelbos 
specialių kursų. Daugiau žalos 
negu gero galima padaryti ne-

maslionkoms, teikiae labai mae- raJBfB sssn 
žai kalorijų ir žmogų beveik ūe 
tukina.

Atsakymas M. S. — Į tams 
tos klausimą, ar yra tokių vita 
minų, nuo kurių sumažėtų krau

S 0 P H I E BARČUS 
RADIJO VALANDA

Sav, ini. A.Semėnas'

jp čiurkšlę stabdyk, žmogaus ^ero Kal'™a padaryti ne- jQ reikia pasakyti,
gyvybę gelbėk. ' LT'T” -1. "e’ kad tokių vitaminų nėra.

Atsakymas JJ. — Tai tiesa,
gyvybę gelbėk.

Kai skaisčiai raudonas krau
rnuo varžto gali susitriuškinti

Visos progruinoti Iš WOPA
AM 1490 Kilocycles KM 102-7 M( 
Kasdien: nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10-11 vai. ryte. Šeštadlen] ir 
sekmadien) 8:80 Iki 9:80 vai. ryte.

Vakaruškos pirmadienį 7 vai. vak 
'Raštinė: 715® So. Mapl«*wood Avė., 
Chicagn 29. UI T« lef. HE 4-1UJ

• Televizijos • Radijai.
• IOno«rafal • Plokštelėa,
• Elrklrinlal virtinės pridalaal
• Elektr. laikrodžiai.
• Rašomosios mašinėlės,
• Radijo ir TV lempute*,
• Visokios antenos,
• Baterijos • Dalys,
• Vėsintuvai — Vėdlntnvai,
• Elektros lemputės

PARDAVIMAS-TAISYMAS

švirkšte švirkščTa," Tai “reiš-1 ^rio raumenys, ir nervai ga-1
kia, kad arterija yra perplėš- 1 ^usiparaliziuoti, ir kitos svei- yra augalotesni negu jų Lietu. 
ta ar perpjauta. Toks kraujote- '^os kraujagysles gali užsiverž-i . tėvai Mgt -ia gočiau
kis yra pats pavojingiausias. ll ar susiknuiti, ir gangrena su i pavalg0 ir labiau tina. 
Momentaliai stabdyk toki tau- . ^mem.s gah ] ml. „ jų aveikata yra ge

3321 S. Halsted St.-CL4-5665
Aid.: 9-6. pirm.-lietv.9-9. Semtažd )

jo švirkštimą. Jeigu iš didesnės 
arterijos kraujo švirkštimą 
greit nesustabdysi, tai į kelias
dešimt sekundžių žmogus mirs. 

Kraujoplūdį stabdyk šitaip:

įsimesti. Tad jei nemoki, kaip . rMnė ,r ar jfe „ iau tai
turniketą” vartoti, tai geriau1

stabdyk kraują užspaudžiant 
žaizdą su audeklu kuokšte' 
(gniužulu). To pakanka. Gal tai 

Su viena ranka čiupk už žaizdos ne praSmatniausia priemonė

nežinia.

ir spausk, spausk taip, kad už- bet kraujo tekėjimą dažniausiai
Pagalba Vokietijos 

lietuviams

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated)

NOW!h1!J/,%
IX opauan, Jspaiuan. taip, nau ul- - «spaustum kraujo švirkštimą. O sustabdo. Ir žmogaus gyvastį 
su kita ranka piešk savo marš- ^gelbsti bent iki tol, kol dau- 
ltįpina, ar šiaip čiupk už kokio &'au pagalbos atvyksta, 
nors skuduro, ir, sulankstęs ke- Kaip vartoti “turniketą” 
leriopai tą audeklo gniužulą, (kuomet jau niekas kitas ne
dėk tiesiai ant žaizdos ir stip- i gflbsti), ir apie tuos “spaudi- 
riai užrišk. Jei dar kraujas sun- mo punktus (Pressure Points) 
kiasi, tai ant to paties audeklo kaip su pirštais užspausti arte- 
gniužulo viršaus dėk antrą kie- rijas virš žaizdos link širdies, 
tą gniužulą ir stipriai juosta kad kraujo srovę sustabdžius, 
aprišk. Nei sekundės negaišk! galima išmokti tik reguliariuo- 
Daryk tai skubiai. se Raudonojo Kryžiaus Pirmo-

Jei yra, tai žaizdos.kraujo- sios Pagelbos kursuose. Kas tik 
pludžiui sustabdyti vartok šva- gali- kiekvienam patartina lan- 
rų audeklą. O jei nėra po ranka kyti tuos kursus.
švaraus, vartok tokį, kokį su- Neleisti žmogui numirti nuo 
čiumpi, — skepetaitę, marški
nius, rankšluostį, paklodę, — 
nors ir nešvarūs jie būtų. Jei su
abejotum ir laiką gaištum ieš
kodamas švaraus audeklo, tai 
mirtiną klaidą padarytum. Ži
nok, kad modemiškoji medici-

Sew-Easy Half Sizer

Tremtinių Metams besibai 
giant Balfo centro valdyba pa 
skyrė 39 šeimom, gyv. Vokieti 
joje, 35,805 DM, už kuriuos V 
Vokietijoj likusieji tremtiniai 
galės nusipirkti būtiniausius

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. VIrginia 7-2481
-O

MOV I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiusįsikūrimo baldus, kiti darbo į- perkraustymus bei pervežimus iš

, . .. , tolimų ir artimų atstumų.rankius ar susitvarkyti gyVen- , ■» <rmtvietes Te. Bhhop 7-7075iuT-J C- r-4

PERANNUM1NNUM

kraujo nutekėjimo, tai pats j 
svarbiausias uždavinys teikiant 
pirmąją pagalbą.

'iimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiii
ESV PREKYBININKAS, JicAkau 

gyvenimo draugės, nuo 30 iki 87 
metų. IžtiAkus siųsti tik su fotogra
fijų. Paslaptis garantuotu. DRAU
GAS, Ailv. 5417, 4545 W. 03rtl St., 
Chloago 2®, III.
4IIIUIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIHIIIIII1

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-Smegenų l.lgoH. Chlrurg.

OAKLEY MED1CAL BLOG.
2300 Mest 51st Street

Valandos ėeėtad. susitarus, skam
binti tik ptrmad., antrad., ketvlr- 
tad., penktad., tik nuo 2—4, 6—8
vai PRospect «-l7»5. lt*-*. TRE
MOM' ®-&8®O.

Ofiso HE 4-1818, Ręski. I*R « »801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — Viduos Ilgos 
2454 We»rt 71st Street

(71-oa Ir Campneu Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 9-J1 ryto ir 4-8 v. v. 
ŠeStad.: 9 v. r. — iki 2 p. p 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus ligos
6817 South Western Avenue 
Tel. ofiso — KEpublIę 7-4®OO

namų — GRovehlll S-8IA1 '
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., žeA- ! 
tad. 1-5 vai. p. p., trečiadieniais už
du ry ta.

Dėl tikslaus priėmimo taiko (ap- 
pointment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmenlAkal. kad nereiktų 
Ursi lankti

Tel. Ofls. VI 2-1484. Res. RE 7-HMIM

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
3259 South Halsted Street

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

Ofiso telefonas — Rlsltop 7-2625

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

WAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vau 
Treč. Ir sekmad. tilt susitarus

Rez. GI 8-0873 
Dr. Eisin.

Rcz. HE A-1670 
Dr. liniukas

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

AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOK 
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė., \V'A 5-21170 
Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-0001

Ofiso HE 4-1414. Rezkl. RE 7-A8A7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sp.'elalybė akušerija ir motery Ilgos
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—S ir 6-—-8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta._________________________________

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st St.

Atostogose iki rugpiūčio 
8 dienos

1379

Patrmikll wikn<lė, prloky KigHto-
ma.

NO. 137® su PHOTO-GUIDE Ins
trukcijom (anglų kalboj), popierinę 
iškarpą galit*- Kimtį Am dydžių 
Slzes: 1 2 %, I 4 %, 16%. IX %, 211%,
22%. 24%. 26%. Per kr()»ln<- 83 Iki 
47. Hlze 14%. per krūtinę 35, reikia 
4 5/X Jardo 35-eollų medžHgna.

Siųskite 35c kartu nu užsakymu. 
Pažymėkite kokio dydžio.

DRAUGAM PATTERN DEPT. 
4*45 Went 68r<l Street 

OkktMgo 3®. I lltenU

Greitesniam pristatymui pridekite 
dar 10c peraluntimul — rimt claas.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas I*. J. — Tamstos 
laiške apibūdintas “ritmiškas ir ' 
beveik nuolatinis šokinėjimas 
akių iš kairės į dešinę”, yra gan j 
reta liga, kuri vadinasi “Nys-

Modern Crochet!

384‘N
Moderniškų, kilimėli puokla geo

metrinės figūros! įdomus Ir legvas 
megzti.

So. :t8t->’. mezgimo Instrukcijos 
anglį) ktill-oj.

PAGELBĖKITE MUMS PERSIKELTI 

Į NAUJĄ VIETĄ.

VISKAS PAPIGINTA!
Stein Textile bendrove yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

Pirkę medžiagos daugiau už $20.00, gaus nemokamai medžiagos 
vienai suknelei. Ypatingai didelis pasirinkimas vilnonių 

ir šilkinių medžiagų suknelėms.

Čia jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų; 
nuotakoms “lace” satino, taffeta, "brocades”, aksomo. Shan- 
tung šilko ir kt. Yra liekanų medžiagų pamušalams už ypa
tingai žemas kainas.

STEIN TEXTILE CO
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas | rytus nuo Halsted St. I1/, bloko Į pietus nuo 
RooMvelt Rd. Atdara 6 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak.

UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING — kitoje pusėje gatvės

SAVINOS AND 
LOAN ASSOCIATION

Siųskite 25c kartu eu 
ėltio adresu —

uleakymu

DRAUGAS PATTERN DEPT. 
46IR ASM Street

( klra<o M. Illteols

Greitesniam pristatymai prldSklts 
dar po Ilk' ui kiekviena iškarpų per
siuntimui — flrst dusą

4 30/ tARNIHG4a/O 0N' SAVINOS
ttfacttvv Jaa. 1,19*0 'Cfį

FREE ALUMINUMWARE 
W1TM 6500.04 OR MORB

ST. ANTHONY 
SAVINOS A LOAN ASS*N.
1447 So. 49tk Court, Cicero. H. 

Tol. Bltkoo 2-1397
MOUM: MOHdAY ♦ to ■ 

TVBSOAV, THURSOAV, miMY
» te J

ŠATUPDAT tol 
WOON«SOAV CUMSB

1NSURED

OR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdl'-n, iSskyrus treėiad. ir SeStad.

DR. ANNA BAL1UNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLIES LIGOS 
Pritaiko akinius

6322 South Western Avenne 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—8 v. 
vak. SeStadh-nlals 10—1 vai. Trečla- 
dien. uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonus l’R S-8229 
R«-z. telef. ttAlhrook S-5U7S

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampa. 47-tos ir Damen Avė. 
Veli. kasdien nuo 6—8 vai. vale. 

SeSt. 2—4 vai. vak.
Treėlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Ofiso telef. LA Ta y (t t e 3-A048 
Res. WAU,ro«»k 5-3048

Ofiso tel. TOvvnhall 3-O»i>« 
Namų-rezid. tel. HUmholdt 6-8273

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
(JOKAA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

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

Tel. ofiso PO 7-AOOO, rez. RE 7-4»l»®
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. Ir Seėt. uždaryta

Telefonas; GRovehlll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 W. Marųuette Roaid

Valandos 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius.

Tel.: REIIance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( Lietuvis gydytojas )
3925 Weflt 59th Street

Vai.: Pirtnad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-415®
DR. P. KISIELIUS

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

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

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

Tel. l’ltosp«'ct S-I7P5 
2SOO W. Msf Kt., Chkago, I1L 

Oakley Medleal Arta Rklg.
arba

434 Algona Avė., Flgin, Illinois 
Tel. OWcns 5-0533 

Valandos pagal- susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-581®, res. HE 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West lįst Street
Vai. Pirm., ketvir., p'-nkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir AeSt. pagal sutart). 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5738; Res. Hl 5-3225

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

2709 West 51 st Street
Valandos; pirm., antr., ketvlrt., penk. 
2-9 vai. vak,; AeStad. 2-4 vai. popiet 
Ligonius priima pagal susitarimą.

Ofiso telef. I.Afnyette 3-3*210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KfiDIKIŲ m VAIKŲ LIGŲ 
KPEOIALISTft

7156 South VVeetrrn Avenue 
MEDICAL BUILDINO 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
• v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. fteštad. 11 

vai. ryto iki 8 vai. p. p.
Office tel. RE 7-1168 

Res. tel. WAIbrook 6-3763

Tai. ofiso HE 4-1202, res. P R 5-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(7lst Ir Ko. Campbell Avė.)

Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p. 
antrad Ir penktad. 6-8 v. v.

DRAUGAS
THE LITHBANIAN DAILY FMHHD

4545 Wert 63rd St, Ohicago 89, Hllnoii TeL LOdlow 5-950L
KnUred aa Sscond-ClsM Matter Maroh 81, 1818, at Chloago, Illlnok 

Uoder the Aot of lfaroh 8, 1879

B. R. PIETKIEWTCZ, Pres

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

4-y^o

NEAA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

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

Dividendai mokami sausio Ir liepos m. 1 d.
.... PIKMAD. Ir KETV .................. 9 v. r. «kl 8 P P
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAI).................. # v r. iki R P P

1KŠTAJ}........... 9 v. r Iki II vai. d. Treėlad. u».daryta.

4*

Member of the Cathollc Press Ass’n 
Pnbltshed dally sieept Rundays and 
days after Chrlstmas and Eostsr 
by ths Llthuanlan Catholls Prsaa 
Soo'y.
PRENUMERATA: Matams
Chleagoj Ir CloseoJ 811.00
Kitur JAV Ir Kanadoj |10.00
Užsienyje 911 99

■UBSCRIPTION RATEB 
U 0.00 per y«*r outslds of Cblcago 
812.00 per year In Chlcago A Cle««*o 
810.00 per ysar In Canada 
Porelgn 818.00 per ysar
% msta S mln 
|«.6O |8.60
86.60 88 00
18.60 98.60

1 mln 
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nssauso Juo. grąžina tik 18 anksto _w>nante Redakcija _ul skelbimų i- 
Hal ••atsake. •k«'Wms kainos

DR. 1. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthiritla, RHeumatism 
Spine & Nerve. Ajluients

1 128 Rroudway, Gary, ' Indiana
Vai. pirm. 3—6 v. v.. Sešt. 9—11 
vai. prieš piet. Kitu laiku pagal su
sitarimą. Tel. Office Gnry TUrner 
5-8638. Res. Ch-go Blehųp 7-5833

DR?ŽIGMAS rudaitis
2745 West 69th Street 

Hpec. ORTHOPEDlNfiS LIGOK .
Priešais ftv. Kryžiaus llgonlna

VAU: Plrmad., antr., ketv., penktad. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4 Trečiadieniais Ir 
kitu taiku susitarus telefonu.

Telef. REpubUc 7-22—_______

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keli'ln stiklus Ir rėniue 
4455 K. Callfornla Avė. YA 7-7551 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta Šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Naujaa adresas: 4255 W. 63rd 81 

Ofiso tel. REIIance 6-4410 
R»*z. tel. GRovehlll 0-0417

Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m 
Penkt. tik 1—S p aa.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telef. CUffshle 4-9804 
Rezld. telef. WAIbrook 5-8044

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir specialiai 
chirurgija)

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

Vai : nuo 2 Iki 4 vai. Ir 6 Iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., iSskyr. sek.

Tel. ofiso TO 3-0*6®
Ren. tel. GA 5-4044

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDTTOJA8 IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
5002 West 16th Street, Cicero, I1L 

Vai.: kasdien 6-8 p. m., šeštadlen
P- P- Kitu laiku ir trečiad. susi 

tarus

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

Tel. PRoepeet S-1223 » 4K 5-5577 
Ofiso vai.: Pirm. 7-9 v. v., Antrad. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., fteštad. 
2-4 vai. popiet, iri sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123. res. GI 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(7lst ir So. Campbell Avė.)

Atostogose iki rugp. 1 d.
Telefonas — GRovehlll 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 
LIGOK

2524 West 69th Street 
Valandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. va* 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
Trečiad. oždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAftKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Ava.
Ofiso vai. kasdien: 2-<; 4-8 

fteštaii. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais Ir susitarua

Tel. ofiso PR 6-6446, re*. KE 4-5150

DR. F. C. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuctte Road
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p. Ir 7 Utį 8 V. 9 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutart}.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 4-0554

Rezld. 66OO Ko. Artenlen Avė,
Vai. ll v. ryto iki 8 v. p. p.. 8-7 vak.

Tel. Off. ER 2-4941, • A.M.-6. P.M.
Tel. Rra AV 5-2627. 5:50 P JA Iki 4

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
(v^trloe nervų bd proto llgoa 

valkų Ir Munigiudų
PlTTKElEi.O BUILDINO. Kam b. 881 
66 E. Washlgton Kt., Chloago 8, UI. 

PrIOmimas tik pagal susitarimą

P. ŠILEIKIS, 0. P.
(»r thopedaa ProteaMtea 

Aparatai-Pretesal. Msd. han- 
dažai. Spec. pagalba kojoms

’ (Arch Supporta) Ir tX 
Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad lenlala 4-1 
ORTHOPEDIJDK TECHNIKOS LAR. 
2850 W. 63rd St, Chicage 29, DL

Te|. PlhMpect 4-5OS4

DR. G. SKRNKk
L19TUVIS AKIŲ OYDYTOJA9 ' 

_2S metų pstyilniBa
TeU YAfd® 7-199 

Pritaiko Aklaiw

kiele
SSffc 9TRB9T

Tret uždaryta. P«R& t 25. *U
Oflaaa Ir Aklei 
7M WIIT

—9
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SUSIRINKO VALDŽIOS PARTIJA
•Vakar Chieagoje prasidėjo respublikonų partijos konvenci

ja, turinti išrinkti kandidatus j JAV prezidentus ir viceprezi
dentus. Delegatų čia susirinko mažiau, negu demokratų kon
vencijoje Los Angeles. Toks pats skaičius ir antrininkų, kurie 
neturi balso, bet gali įtaigoti kandidato vertę ir rinktinumą. 
Jeigu demokratų konvencija buvo įdomi keliais stipriais kandi
datais ir cirkiniu susirinkimo pravedimu, tai šioje daugiau do
mimasi būsimu kandidatu į viceprezidentus, nei į prezidentus. 
Šis jau perdaug visiems aiškus ir išskirtinas, nežiūrint, kad ga
lingasis New Yorko gubernatorius N. Rockefeleris mėgina bū
ti R. Nixono konkurentu.

Respublikonų partija, neturėdama pastaruoju metu dau
gumos kongrese ir senate, laiko vyriausybės vairą savo ran
kose jau antrą kartą iš eilės. Nežiūrint šios vyriausybės pada
rytų klaidų tarptautinėje politikoje, kuri šiuo metu užima svar
biausią vaidmenį rinkiminėj kovoj, respublikonai vistik turi su
rinkę nemaža gerų pažymių savo sąskaiton. Ypatingai dideli 
nuopelnai tarptautinėj plotmėj priskaitomi J. F. Dullesui, mi
rusiam valstybės sekretoriui, kuris savo diplomatinėmis misi
jomis, nepaprasta energija ir plačiais kontaktais yra sulaikęs 
komunizmo veržlumą pasaulyje, ypač Azijoje. Nors daliai ma
žiau politikoj susigaud ančių Amerikos piliečių ir patinka da
bartinė koegzistencinė politika, bet pastarojo meto nepasiseki
mai kaip tik mažina respublikonų kozerio svorį. Tačiau Nixo- 
no laimėjimai P. Amerikoje ir sugebėjimas laikytis prieš So
vietų diktatorių jo kandidatūrą į prezidentus pačioje partijoje 
taip sustiprino, kad nei liberališkoji Rockefelerio kandidatūra 
jos nepajėgia nustelbti.

Valdančiajai partijai nelengva išlaikyti populiarumą, kada l 
opozicija turi pilną laisvę ir palankių progų jos politiką kritikuo- Į 
ti. Prez. Eisenhovverio pralaimėjimu Paryžiuje ir Japonijoje 
demokratai mėgino pasinaudoti savo svoriui pakelti. Bet vargu 
galima tvirtinti, kad tarptautinės politikos panaudojimu jie bū
tų laimėję daugiau galimybių įkelti koją į Baltuosius Rūmus. 
Ypač šių kortas sumaišė savo nelemtu patarnavimu pats Kręm- 
liaus diktatorius, kuris panoro paveikti net šio krašto rinkikus 
savo naudai. Užtat A. Stevensono pralaimėjimas savo partijos 
konvencijoje galima būtų laikyti laimėjimu tų, kurie buvo puo
lami ne iš tos kertės. O Nixonas šioje srityje geriau išsilaikė, 
nei pats prez. Eisenhovveris ir jo demokratiniai konkurentai. 
Tai kaip tik padidina jo svorį partijos viduje ir rinkiminėje ko
voje, kuri po šios konvencijos pradės vystytis.

Vieno kandidato aiškumas į prezidento postą padarė įdo
mesnę viceprezidento kandidatūrą. Nors šis postas nėra nei la
bai svarus, nei turįs didesnę atsakomybę, bet dėl jo bus įdomus 
paties prezidentinio kandidato pasisakymas ir konvencijos 
sprendimas, turėsiąs lemiamos reikšmės rinkiminėms kovoms.

Minimos H. C. Lodge, Mitchell’io ar Morton’o pavardės nė
ra ypatingai prasikišančios, kaip pvz. Rockefelerio. Nuomone 
tų, kurie religija sąlygoja kandidato į prezidentus tinkamumą, 
Mitchėll ir tiktų būti viceprezidentu prieš demokratų kataliką 
kandidatą į Baltuosius Rūmus. Lodge yra stipriai pasireiškęs 
diplomatinėje srityje ir gerai pasirodęs santykiuose su Krem
liaus diktatoriumi jo viešnagės metu. Partijoje didelę įtaką tu
ri šen. Mortonas. Konservatyvieji sluoksniai kalba apie šen. 
Godwater. Bet tai vis tik spėliojimai, kurie pasitvirtins, kai 
konvencijos delegatai bus įtikinti iš šalies kandidato tinkamumu.

Mums, lietuviams, yra įdomesnis toks kandidatas, kuris 
yra savo nuomonėse aiškesnis pavergtųjų tautų reikalais ir stip
resnis santykiuose su komunistiniu pasauliu. Šioj srity gana 
stiprūs visi trys pirmieji, iš kurių Mortonas neseniai yra viešai 
kalbėjęs mūsajam Žalgirio sukakties minėjime.

Ši respublikonų partijos konvencija yra mums dar ir tuo 
įdomi, kad ji, kaip valdančios partijos susirinkimas, turės pa
tvirtinti savo dabartinę politiką ir tuo pačiu aiškiau pasisaky
ti pavergtųjų tautų išlaisvinimo reikalais. Didelė Nixono patir
tis santykiuose su komunizmo atstovais jam suteikia atsparaus 
politiko žymę. Juo turės pasekti ir partijos dauguma. O vienos 
ar kitos partijos vieši pareiškimai komunizmo sulaikymo ir pa
vergtųjų kraštų gelbėjimo reikalais turės įtaką ne tik rinki
mams, bet ir būsimos vyriausybės vėsimai politikai. P. S. v

PAVĖLUOTAS RYŽTUMAS 

Padėčiai Kuboje vis labiau aiškėjant

PRANAS

Kad, nuvertus Batistą, Kubo
je drauge su Castro ateis į val
džią raudonieji, akylesniems 
stebėtojams buvo aišku iš pat 
pradžių. Senosios valdžios žmo
nių ekzekucijos, ‘‘liaudies” bal
so organizavimas gatvės minio
se ir viso gyvenimo traukimas 
ant raudonojo kurpaliaus tai 
prikišamai rodė. Tačiau Wa- 
shingtonas nedvejodamas pri
pažino Castro vyriausybę ir pa
sikvietę jį į Jungtines Valsty
bes, kaip garbės svečią. Tai ne
maža prisidėjo prie Castro rau
donosios valdžios įsitvirtinimo 
tame katalikiškame krašte.

Kai į Kubos ūkį yra įdėta 
virš bilijono dolerių privatinio 
Amerikos kapitalo, Washingto- 
nas pusantrų metų kantriai 
klausėsi Castro nepamatuotų 
kaltinimų ir išmetinėjimų šiam 
kraštui. Tas kantrumas tik di
dino raudonųjų kurstomo Kū- 
•bos premjero įžūlumą. Tik kai 
Castro perėjo nuo žodžių prie 
veiksmų ir pradėjo nusavinti 
Amerikos piliečių turtus Kubo
je, Washingtonas apkarpė įve
žamo į Ameriką Kubos cuk
raus kvotą. Tuo apkarpymu Ku
bos ūkis liko neperdaugiausiai 
paliestas. Jis nustojo tik 35 miL 
dolerių, kurie susidarydavo iš 
to, kad Amerika mokėjo Kubai 
virš pasaulinės rinkos kainų. O 
atlikusį cukrų tuojau susiskirs
tė tarp savęs Sovietų Sąjunga, 
Raudonoji Kinija ir kiti Sovie
tų bloko nariai.

Tuo tarpu sakytas kvotos ap
karpymas sukėlė raudonųjų kai. 
tinimus Amerikai, kad ši pra
dėjusi prieš Kubą ūkinę bloka
dą, kaip įžangą į karinę inter
venciją. Grįžęs iš Australijos 
Chruščevas, iškeldamas tuos 
kaltinimus šiam kraštui, pasi
žadėjo teikti Kubai visokeriopą 
pagalbą prieš Amerikos “agre
siją”, ir pirmoje eilėje, žinoma, 
pagrasino raketomis. Netrukus 
po to pasigirdo pažadai ginti

Paslėptoji Rusija
Tokiu vardu neseniai pasirodė 

341 puslapių turinti knyga, išleis
ta Henry Holt and Co. leidyklos 
New Yorke. Jos autorius — Niko- 
lai KiMsnov, kurio tėvas buvo pul
kininkas caro armijoje, o senelis 
— pasižymėjęs kazokų vadas.

Nikolai Krasnov užaugo ir 
mokslus išėjo Jugoslavijoje, kur 
jis savo kūdikystėje buvo tėvų 
atgabentas tuoj po revoliucijos 
Rusijoje. Jugoslavijoje jis baigė 
karo mokyklą ir gavo leitenanto 
laipsnį.

H Pasaulinio karo metu knygos 
autorius kovojo prieš vokiečius 
Jugoslavijos armijoje, tačiau pa
teko į nelaisvę ir vėliau įstojo į 
šalia Vlasovo armijos sudarytą 
kazokų savanorių korpusą. Tada 
jis su kitais likimo draugais, jau 
vokiečių pusėje, išėjo kariauti 
prieš sovietus.

Po Vokietijos kapituliacijos, vy
raujant draugiškai Jaltos konfe
rencijos dvasiai, anglai į sovietiš
kas NKVD pinkles įviliojo apie 
2,000 kazokų korpuso karininkų, 
o kartu su jais ir Nikolai Krrfsno- 
vą. Taip pat į sovietų nagus bu
vo išduota ir nemaža žemesnių 
laipsnių karių, kurių skaičiaus 
knygoje nenurodoma.

“Paslėptoji Rusija” (“Hidden 
Russia”) knyga aprašo Krasnovo 
pergyvenimus kelionėje per įvai
rius kalėjimus į Sibiro vergų sto
vyklas ir jo įspūdžius iš Sibiro. 
Daugelis to paties likimo draugų 
buvo pakarti ar kitaip nužudyti, 
bet jam pačiam pavyko išsigelbėti 
ir grįžti į laisvę.

Stalino budeliams atiduotųjų 
kazokų tarpe buvo Krasnovo tė
vas ir senelis. Tėvas žuvo po 2 
metų koncentracijos stovykloje, o 
senelis, 74 metų amžiaus Žmogus, 
buvo pakartas. Kartuvių susilau
kė ir vokiečių generolas von 
Pannwitz, kuris vadovavo kazokų | 
korpusui, ir daugelis kitų.
. Knygoje, aprašant Sibiro vergų 
stovyklas, yra minimi ir lietuviai, . 
kurių jos autoriui ten tekę sutik
ti. Krasnovas duoda pavyzdžių, 
parodančių įvairius nesutikimus 
pačių MVD viršininkų tarpe, ku
rie vienas kitą ėda kaip žuvis žu
vį. Džniausiai nepageidaujami vir
šininkai buvo sulikviduoti pačių 
vergų stovyklų kalinių pagalba.
J iš aprašo vieną tokį atsitikimą, 
kur kaliniai kuolu užmušė vyres
nįjį, atėjusį į kalinių barakus su
rasti vietos naujam vergų trans
portui. Čia kaliniai, sukurstyti 
kitę vyresniojo, per savo žmones 
pranešusio apie ano ruso “juodus” 
tikslus, ėmėsi akcijos ir jį likvida
vo.

Vėliau patys kaliniai sužinojo, 
kad tos intrigos buvo sukeltos 
pačių MVD žmonių, tačiau likvi
duotąjį atgaivinti jau nebuvo ga
lima. Šiame įvykyje MVD viršinin
kų įrankiu buvo ukrainiečiai; lie
tuviai prie šio darbo neprisidėję, 
nors ir jie minimi barako gyven
tojų tarpe.

Krasnovas savo knygoje papa
sakoja Maskvos kalėjime girdėtus 
žodžius ii prokuroro generolo 

i Merkulov (kuris 1954 m. pats bu
vo sulikviduotas), kur Šis apie 
Vakarų valstybių sąjungininkus , 
kalbėjo kaip apie “naudingu*'

kvailius”. Čia sovietinis budelis, 
be abejo, galvoje turėjo anglus, 
kurie nuduodami didelius sovietų 
draugus ir vakarietiškos civiliza
cijos gynėjus, mirčiai atidavė 
tūkstančius žmonių. Tokių “nau
dingų kvailių” tais laikais buvo 
ne tik anglų tarpe ir jų pagalba 
sovietai galėjo užimti svetimas 
žemes, nužudyti dešimtis tūks
tančių žmonių, užsitikrinti sau 
pirmaujančią vietą pasaulyje.

“Paslėptoji Rusija” mums atve
ria nuogos tikrovės lapus, lapus, 
kurie daugelį pamoko, jog reikia 
vengti praeities klaidų ir iš jų 
mokytis. Taip pat ji supažindina 
su raudonųjų darbais, rodančiais, 
kad praktika nuo teorijos už Ge
ležinės Uždangos skiriasi, kaip 
naktiB nuo dienos.

Ed. ftukaitis

DAIIJDE

Kubą ir iš Beipingo. Taigi ne 
per didžiausios reikšmės vieti
nio pobūdžio ginčas išaugo į 
pavojingą bendrai taikai konf
liktą.
Drauge paaiškėjo, kad Castro 

jau pavertė Kubą Sovietų
satelitu

Nes Maskva neina ginti lais
vojo pasaulio kraštų. Ji gina 
savuosius. Dėlto Washingtone 
dabar manoma, kad Castro bro
lis Raul, kuris yra Kubos vy
riausybėje krašto apsaugos mi- 
nisteris ir kariuomenės vadas, 
ir kuris nuo seniai priklauso' 
komunistų partijai, — kad jis, 
besilankydamas Maskvoje, bus 
sudaręs su Sovietų Sąjunga tar 
pusavios pagalbos sutartį. To
kia sutartis palengvintų Chruš- 
čevui įsikišti į JAV ginčą su 
Kuba, sudarydama neva teisi
nį įsikišimo pagrindą.

Tačiau Kuba yra Vakarų pus 
rutulio kraštas. O pa
gal Monroe doktriną į Vakarų 
pusrutulio reikalus Rytai netu
ri teisės kištis. Be to pasirašyta 
1947 m. rugsėjo 2 d. Paname- 
rikos sutartis numato bendrą 
visų šio kontinento kraštų gy
nimąsi tais atvejais, kai kurio 
nors iš tų kraštų nepriklauso
mybei kyla pavojus. Papildo
mas gi susitarimas dėl Ameri
kos valstybių solidarumo, pasi
rašytas aštuonis mėnesius vė
liau, prie tokių pavojų priskai
to ir komunistų įsigalėjimą.

Dėlto, paaiškėjus dabar, kad 
Kuboje toks įsigalėjimas yra 
įvykęs, turėtų pradėti veikti pa
gal sakytas sutartis Amerikos 
valstybių organizacija OAS. 
Tačiau, kai kvepia karu su iš
augusia raudonojo bloko galy
be, OAS nariai greičiau būtų' 
linkę palikti Kubos reikalus j 
Jungtinėms Tautoms, į kurias J 
Castro jau pasiskubino kreiptis 
dėl Amerikos “agresijos”. Del-I 
to atrodo, kad Washingtono 
ryžtumas griebtis priemonių 
prieš raudonųjų sauvaliavimus 
Kuboje atsirado pavėluotai, 
kaip ir daugelyje kitų panašių 
atvejų.
Tuo tarpu to pavėlavimo pada

rinius sunku Ir apskaičiuoti
Vargiai Maskva ir Peipingas 

galėtų apginti Castro, jeigu šis 
kraštas pasiryžtų gražinti Ku
boj tvarką. Dėlto Chruščevo 
grasinimus netenka vertinti 
rimtai. Bet tai, kas vyksta Ku
boje, rodo, kad bolševizmas jau 
apsikasęs Amerikos pašonėje. 
Raudonųjų lizdų yra pilna Pie
tų Amerika. Ne tik Kuboje, bet

al£ rūta

MOTINOS RANKOS

Tęsinys
— Na, nešnekėk niekų! Va, jeigu... Klausyk, Emi

lija... — Pilypas vėl minkštino balsą. — Tada gal man 
ir tarnauti nereikėtų!

— Kažinkur vaikai? — susirūpino Petronienė. — Čia nebesimato.
— Neprapuls! Klausyk, — jis prisilenkė prie žmo

nos ir kalbėjo pašnibždomis. — Motina turi aukso. Aš 
žinau. Rusiškų auksinių pinigų. Tėvas pats man sakė. 
Ji taupydavo vis Nastei. Ką tik parduodavo, popieri
nius iškeisdavo į auksinius ir dėdavo kažin kur. Kai 
vokiečiai pradėję žmones krėsti, ne tik maisto, bet ir 
aukso reikalauti, motina paslėpusi kažin kur labai gi
liai, net tėvas nežinąs kur. Seniau jam dar porą pa
vykę nukniaukti. Bet dabar niekas nežino, kur ji nu
kišo tą maišiuką. Sakau, gal tu, kaip moteris, išklaus- tum...

— Manai, tau atiduotų?
— Ne! Bet, kai žinotum, kur padėta, gal reikalui 

esant...
— Pasivogtum? — tiesiai ištarė Emilija ir nu- 

sispiovė. — Gėdos neturi! Motiną gali paprašyt, o ne 
šitaip...

Richard Nixon būstinės Chieagoje vyriausia galva yra Leonard 
Hali iš New Yorko. Jo talkininkai yra Meade Alcorn (viršuj, de
šinėj) ir Ray Bliss. (UPI)

ir bet kuriame kitame šio kon- joje, o dabar Italijoje. Demo-
tinento krašte, patogiai progai | 
pasitaikius, gali kilti raudonie
ji perversmai. Tai nereiškia, 
kad gyventojų dauguma čia pri 
taria raudoniesiems. Tai tik 
reiškia, kad demokratija nesu
geba išlaikyti demokratinę 
drausmę ir atiduoda valdžias 
aktingoms gerai organizuotoms 
mažumoms, kaip tai esame ma
tę Korėjoje, Turkijoje, Japoni-

kratija turi ne tik skelbti savo 
principus, bet ir pagal juos gy
venti. Jeigu Sovietams nebūtų 
buvę leista savo laiku užgrobti 
Baltijos valstybes, Kremlius 
nebūtų susigundęs tolesniais 
grobimais. Ir būkime tikri, kad 
jeigu bolševikams bus palikta 
Kuba, padidės pavojus susilauk 
ti daugiau raudonųjų satelitų ir 
\iame kontinente.

vienos centralės. Iš jos nurody
mai bus perduodami telefonu Ir 
radijo bangomis į visą miestą.

Automašinų judėjimą mieste Ir 
jo apylinkėse stebės ir aukšto 3 
pasienio policijos malūnsparniai, 3 
Do 27 tipo lėktuvai, vienas orlai
vis ir vienas prie žemės pritvir
tintas balionas.

Nakvynės beieškant

Jei visoms 24 Eucharistinio kon 
greso komisijoms darbo ir rūpes
čio tikrai nestinga, tai Butų Ko
misijai tenka pakelti bene sun
kiausią darbo naštą. Miestui, pris- 
kaitančiam milijoną gyventojų, nė 
ra tai paprasta priglausti porą 
šimtų tūkstančių svečių. Viešbu
čiuose lovų pakanka tik įprastam 
.pernakvojimų kiekiui, bet jokiu 
būdu ne tokio masto, kaip Eucha
ristinis kongresas, svečių antplū
džiui. Vienintelis kelias iš tokių 
bėdų yra — surasti privačių butų. 
Butų komisija ir koncentravo sa
vo darbą ir privačių kambarių su
radimą. Per visas Muencheno pa
rapijas, per jų klebonus, buvo ape 
liuojama į parapiečių avnetingu- 
mą, kuriuo kaip tik Muenchenas 

1 labiau pasižymi, negu kiti Vokie-

HELIKOPTERIAI TVARKYS JUDĖJIMĄ
J. MEDAITIS, Vokietija

Vokiečių federalinė geležinka- 
lio valdyba jau pernai numatė 
26 milijonus DM susisiekimo rei
kalams Muencheno rajone. Iki 

Eucharistinio kongreso turi būti 
padaryta daugyfcfe pagerinimų, 
kad eventualiai neįvyktų chaosas.

Plačiausia statyba vyko pačia
me Muencheno miesto vidury. Čia 
traukinių stotis gavo naują fasa
dą, o peronams uždėtas tvirtas 
stogas. Tad laukiant traukinio, 
nebereiks stovėti lietuje, kaip kad 
iki šiol kad buvo.

1944 m. ši centrinė Muencheno 
traukinių stotis buvo smarkiai 
apgriauta. Ir tik dabar, po 16 
metų, baigiama joje pašalinti pas 
kutiniuosius karo pėdsakus. Va
sarą ji jau naujame rūbe pasitiks 
kongreso svečius. O kad jai teks 
pavarvinti prakaitą, matyti jau 
iš poros statistinių duomenų: nor 
maliai į ją atvažiuoja ir išvažiuo
ja per dieną 920 traukinių. Eu
charistinio kongreso savaitę tu
rės ji priglausti dar 650 specialių 
traukinių. Ir daugiausia jų (net 
200) atvažiuos paskutinę kongre
so dieną. Bet kelionė tais specia
liais traukiniais bus nupiginta 55 
nuošimčiais. O traukinio bilietas, 
kiek primokėjus, užtikrins ir sė
dimą vietą, Teresės aikštėje.

Eucharistinio kongreso susisie
kimo komisija, bendradarbiauda
ma su vietine policija, yra išdir
busi smulkų planą, kaip tvarkyti 
judėjimą Muencheno gatvėse pas 
kutinę kongreso dieną, būtent rug 
piūčio 7 d. Tą dieną atvažiuos 
Muenchenan 35,000 automobilių ir 
3500 autobusų su kongreso daly
viais. Sunkumai iškyla jau vien 
dėl to, kad Teresės aikštė, kurio
je priešpiet įvyks reikšmingiausia 
Eucharistinio kongreso dalis, yra

pačiame miesto centre. Už tai tu
rės būti kontroliuojamos ne tik 
miesto gatvės, bet ir visi keliai į 
Muencheną iki 30 km. nuotolio.

Muencheno mieste yra jau pa
rengta vieta pastatyti 50,000 nau
jų automašinų: 46,000 automobi
lių ir 6,000 autobusų. Sustojimų 
vietos bus prižiūrimos Randono- 
jo Kryžiaus tarnautojų. Kiekvie
na automašina turi, jau dabar pa
sirūpinti įvažiavimo bilietą, nuro
dantį kiekvienam autobusui ats
kirai jo pastatymo vietą Muen
chene, o automobiliams — apsis
tojimo zoną. Iš užsienio atvažia
vę autobusai miesto pakrašty 
gaus po vadovą, kurie nuvairuos 
autobususį jiems skirtas vietas.

Rugpiūčio 7 d. rytą viešpataus 
Muenchene toks judėjimas, kokio 
miestas dar nėra matęs. Be auto
mašinų, tramvajų, šimtai tūks
tančių pėščių žmonių skubės Te
resės aikštės link.

J Teresės aikštę bus galima pa
tekti tik iš 22 telkimo punktų. 
Iš jų nustatytu keliu bus grupė
mis, gavus ženklą, einama į aikš
tę. Skaičiuojama, kad tokiu būdu 
milijoninė tikinčiųjų minia galės 
sueiti į vieną vietą per 4 valan
das. Tad vos saulei patekėjus, vi
sas miestas išsilies į gatves.

Susigaudyti Teresės aikštėje pa 
dės 15,000 tvarkdarių: skautų, 
katalikiškų jaunimo organizacijų 
narių, federalinės vokiečių kariuo 
menės vyrai ir k.

Muencheno policija, kuri turi 
2400 policininkų, bus tą savaitga
lį pastiprinta 2000 policininkų iš 
provincijos ir pasienio. Net kri
minalinė policija ir ta gaus šimtą 
pagelbininkų, kad visokio plauko 
nusikaltėliai neieškotų šansų. Po
licijos vienetai bus diriguojami iš

— Oho! Išprašysi iš Jos! Nepažįsti dar...
Keliu sušlepsėjo žingsniai. Senė Petronienė grįžo j iš kaimynų. Pilypas greit atsistojo.
— Tai, žiūrėk, kaip sakiau... — metė dar žmonai Į žodžius ir žvilgsnį.
Tuo laiku iš pakluonės pasigirdo vaiko riksmas. 

Spiegiantis, išgąstingas, širdį veriąs. Emilija sukluso, metė žodį:
i — Petriukas!

Ir jau lėkė pakalnėn. Vaikas dar spiegė. Lyg jį 
kas plėšytų, ar kokia baidyklė stovėtų priešais. Pilypas tik pratarė:

— Kas gi tam vaikui dabar?
I kiemą įėjusi jo motina lyg teiravosi, lyg sakė

sau:
— Ar smaugia kas tą vaiką ?
O Emilija šaute šovė keleliu į pakalnę. Ji užmiršo 

savo padidėjusį svorį, užmiršo nuovargį kojose, visą 
pusdienį belaikstant, besiruošiant apie namus. Ji visa, 
rodos, ištirpo tame vaiko riksme. Tik liko akys. Jos 
plėtėsi, siekė vaikų. Jau pasiekė: Petriukas stovėjo 
ant kranto ir plėšė gerklę. Juzytės nesimatė. Juzytė 
turėjo būti įkritusi kūdron. Petriukas rėkė dėl sesu
tės. Emilija kaip nubėgo, taip ir šoko J vandenį. Nė 
sekundės nepagalvojo apie drabužius, šaltoką po vaka
rykščio lietaus vandenį, gilumą ar ką kita. įšoko iki 
krūtinės, vėliau dar įklimpdama gilyn, nes dugne buvo 
vienas dumblas. Sugriebė plūduriuojančią mergytę, iš
kėlė virš savo smakro ir, sunkiai traukdama kojas iš 
dumblynės, brido į krantą. Skubėjo. Užduso nuo bėgi
mo, nuo išgąsčio, nuo staigaus puolimo į šaltą vandenį 
ir nuo skubėjimo išbristi. Pažvelgė į trobos pusę: nie
kas neskubėjo jai padėti. Juzytė burbuliavo, springo. 

(Iš žolėtų jos lūpelių bėgo srovelė vandens. Emilija dar

tijos didmiesčiai. Bet vien Muen
cheno miestu neapsiribota: nak
vynių ieškojimas turėjo būti ištęs 
tas į 150 gretimų miestelių ir 
miestų, kaip Ausburgas, Ingola- 
tadtas ir k.

Čia katalikams į pagalbą atėjo 
.evangelikai kurie Muenchene su
daro kone ketvirtadali gyventojų. 
Prisimindama kaip pernai per 
Evangelikų Dieną Muenchene ka
talikai noriai talkininkavo, ieš
kant nakvynių Evang. Dienos da
lyviams, Bavarijos Liuteronų Baž 
nyčioB vyresnybė išleido 1959 m. 
rudenį atitinkamą žodį savo tikin
tiesiems, kuris iš sakyklų buvo 
perskaitytas visose Muencheno Ir 
apylinkės liuteronų bažnyčiose.

Ir Muencheno miesto savivaldy
bė, kurią sudaro socialistų daugu
ma, neliko abejinga Butų Komisi- 
jos pastangų atžvilgių. Antai 
prieš Kalėdas per Muencheno spau 
dą perbėgo dviejų *burmistrų pa
sirašytas tuo reikalu atsišauki
mas.

Savo atsakymu, dėl išnuomuoja 
mų E. K. dalyviams kambarių 
muencheniečiaras toli nešti nerei
kėjo: juos priėmė klebonijos, visos 
pašto įstaigos ir laikraščių leidy
klos. Patogiau ir būti negalėjo! 
Užregistruoti kambariai, arba tik 
pernakvojimo galimybės, būdavo 
Butų Komisijos tarnautojų apžiū
rimi. kad vėliau netektų išgyventi 
kokių nors nemalonumų. Tuos 
kambarius, kuriuose yra vietos, 
bet trūksta lovų. Butų Komisija 
aprūpins oro matracais ir antklo
dėmis.

Eucharistinio kongreso metu vi 
sas Muenchenas bus pagal kalbas 
padalintas į rajonus. Bus stengia
masi, kad į vieną rajoną patektų 
tos pačios kalbos svečių grupės. 
Tada būsią lengviau išspręsti gry
nai techniškus klausimus, kaip 
vertėjų, miesto aprodymo, iškylų 
į Kristaus kančios vaidinimų vie
tas ir t. t.

Nors viešbučiuose apsistoti ga
lės labai ribotas kongreso svečių 
skaičius, tai vienok ir patys kon- 

, greso dalyviai į juos veržte nesi
veržia. Iš laiškų, atėjusių iš Ame
rikos ir Europos, neretai kalba 
noras būti apgyvendintam šeimo
se. “Viešbučiai visuose kraštuose 
panašūs, bet šeimoj gyvenant ga
li pažinti krašto žmonės tokius, 
kokie jie yra”, — rašo vienas. 
“Mes norėtume pagyventi pas pa
prastus žmones”, — rašo kita šei 
ma. Viena prancūzų ūkininkų gru 
pė prašosi apgyvendinama pas ba
varus ūkininkus.

labiau pakreipė jos veiduką žemyn, kad ta srovelė nu- 
| tekėtų. Išbridusi paguldė vaiką ant minkštos žolės, pa- 
kreipė veiduką į šoną ir ėmė valyti jos burnelę. Kūdi
kis buvo užsimerkęs, prasižiojęs, gelsvai baltu veide
liu, pamėlynavusiomis lūpytėmis. Emilija verkdama 
krapštė purvą iš tarp jos dantukų, šluostė putos. Pa
vertė ją į vieną šoną, į kitą. Vanduo iš burnytės vis 

1 dar tekėjo. Nebežinodama, ką daugiau daryti, Emilija 
ėmė judinti mergytės rankutes. Vieną, antrą. Abi kar
tu. Lyg bandydama, ar jos dar lanksčios, ar gyvos. 
Vandens iš burnytės pasipylė daugiau. Emilija paver
tė Juzytę kniūbščią. Mergaitė ėmė gargaliuoti ir ko
sėti. Motina ją pakėlė už petukų, lyg paklupdė, vėl 
paguyldė ir vėl klupdė, dabar lyg bandydama, ar lanks
tosi dar kojytės, ar keliai nesustingę. Kūdikis ėmė 
vemti vandeniu ir paskui — verkti. Dabar vėl Emilija 
verkė. Pirma ji buvo perdaug išsigandusi. Kai išgirdo 
vaiko balsą, kai net akutės jos atsimerkė, Emilija pra
virko pati, paėmė šlapią mažutę į glėbį ir sparčiai ne
sėsi namo. Petriukas sekė motinę; nebeverkė. Tik 
pervilkusi Juzytę sausais drabužiais ir pati persiren
gusi, Emilija pabučiavo Petriuką:

— Išgelbėjai savo sesutę. Kad ne tavo riksmas, 
vaikeli, tai...

Petriukas dabar linksmai pasakojo apie įvykį: 
— Mamute, Juzytė pūkšt! Ir į vandeniuką! Mes 

ant lentos abu sėdėjom, mes kojas vandeniuky teliua- 
kavom. Juzytė linkt, jos kepurytė lept ir įkrito. Ji 
kad siekė su rankute kepurytės, ji kad kris — ir įkrito. 
Juzytė su rankutėm moja, moja ir plaukia. O aš juo
kiuos. Taip gražiai ji plaukia. O paskui šmurkšt Ju
zytė į vandeniuką. Ir prapuolė. O aš rėkt. Kad baisu, 
kai Juzytė prapuolė, kad baisu!

Bus daugiau
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GU2AUSKŲ BEVERLY IIILLS 

GĖLI N YC 1 A
Gterl&ufllos gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 WEST 63rd STREET
relef.: f R 84)833 ir PR 8-0834 
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS REAL ESTATE

REAL ESTATE

»IARQUETTE PARR.
1 Mūr. 2 po 6 k. I-abai geras $28,900.

Mūr. 4 apt.. $800 pajatn. mėn. Ir 
; butas sav. $81,600.

Mūr. 12 apt. $18,000 met. Įnešti 
Į $16,000. Sav. duos paskolas 16 &%%. 

BRIGHTON VARK.
Mūr. 2 po 6 k. Guzo 6lld.
37 H. p. Gar. $20,600.

VĖSINTUVAI, TELEVIZIJOS
Sąžiningai Ir nebragiai taisau 

Už patarnavimu vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys, į Mur. 2 po 6 k. Centr. 611d. Gar. 

Pigiai.
Med. 2 butų puikiam stovy. $16,900. 

PrieA pirkdami namus būtinai pa
tikrinkite mus.

Pigios pavetksllnfis lempos.
J. MIGLINAS 

2548 W. OOtli St. 11 a l’K 0-1063

Pirkite Apsaugos Bonus

Lotas

BUDRECKAS
l 4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

J, J. Buskin, laivo Ocean Eva 
kapitonas, praneša, kad jo laivą 
sulaikė ginkluoti sovietai 350 my- , 
lių nuo Kurilų salų, nepaaiškin
dami kodėl. (UPI)

TARPRASINĖ TEISINGUMO 
KONFERENCIJA

St. Louis mieste rugp. 25— 
28 dienomis šaukiama pirma 
katalikų tarprasinio teisingumo 
konferencija, kurioje dalyvaus 
net 40 JAV Katalikų Tarpra- 
sinių Tarybų. Į konferenciją 
įvyks ir atstovai iš Chicagos.

FILMAS VAIKAMS

Chicagos Gamtos Istorijos 
Muzėjuje liepos 28 d. 10 ir 11 
vai. bus vaikams rodomas spe
cialus filmas apie mažus na
minius ir laukinius gyvulius. 
Filmo vardas — “We Beasts”.

EDVARDAS SAUNŪRIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

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

tt roon MOK CIUIttlIMltl KT.'. KINIUCKY BltKKO HfflSKB 8t PttOf.K* GMHI NlllltM. SPIttll

Jus esate kviečiami į...

71 -ma ir Hamlin gat.
Penktad., liep. 22 ikiantrad,, rugp. 2

Pelnas — Universo Karalienes Parapijos naudai,

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

KARUSELES — PORY-JOJIMAS — ŠOKIAI — SCENOS ĮŽYMYBES

LIEPOS 25 IKI 27 DIENOS

• C A N D Y
— stebuklingas dramblys

• MUMBO IR JUMBO
... šimpanzos iš Hollywood

Malonus laikas užtikrintas visiems

— jauniems ir seniems !

LIEPOS 29 IKI 30 DIENOS

• MR. SENSATION■HMHMMMMMaBNaMMMBHOM
— Trapezy artistas

LIEPOS 29 IKI RUGPIŪČIO I DIENOS

• LA MOT H E S
Sensacingas šuolis iš 40 pėdy 

2 pėdu gilio vandenj.

i

Lėliu vežimėlių parado varžybos kas va karas. — Ed Price su savo orkestru.

Proga laimėti vieną iš 10 AUTOMOBILIŲ.

^3.

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE: Meti. 2 po 
4 k., centr. šldyniun, garažus, $6,600.

.Mūr. 2 po 5 k. (po 3 mg ), 37 
p. skl., Alld. guzo pečiais, arti mo
kyki. ir bažnyčios. $20.000.

Visai naujus mūr. bungl. 6% 
k., Alld. k. vandeniu — gazu, mažas 
(mokėjimus.

Med. 2 po 5 k. (3 mieg.), 811d. 
guzo pečiui*. $1 1.500.

GAGE PARKE: Mūr. bung. 5 k. 
Ir 1 k. pastogėj, 30 p. skl., garažas, 
Alld. karstu vand. $17.000.

MARUI 'ETTE PARKE: Mūr. 4 
butai po 4 k b. centr. Šildymas. 37 
p. skl., mūro garažas, paj. $420 j 
ntėn., $44,000,

Mūr, 2 po 6 k., centr. Aidi., mūr. 
garaž. $29,900. /

KITI R: M«d. 6 butai po 5 k., 
Alld. guzo pečiais, $320 paj. j mėn. 
$17,000.

Mūr, 4 butai: 2 po 5 k. Ir 2 po 4 
k. ir kraut., paj. 230 mėn. $16,250.

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

Mūrinis pajamų bung. — 6 karnb. i 
sav. Ir 75 dol. nuomos. įrengtas rū
sys, Gage p.' $20,500.

.Mūrinis S mieg. arti mūsų Įstai
gos. visai naujas. $19,900.

Mūrinis 2x5 Marųuette p. $22,000.
Mūrinis <( kamb. Guge p. $17,500.
Mūrinis 7 karnb. M. p. $15,800
Mūrinis 3x5 Brighton p. $29,500.
Mūrinis <1 metų Gugo p. $17,500.
Mielinis 5 kamb. M p. $12,800.
Medinis ii karnb. M. p. $13,500.
Medinis 2x4 k. M. p. $20,000.
Medinis 0 kanib., Gage p. $13,500.
Mūrinis 2x4. Gage p. $23,900. ..
Mūrinis 2x5, Gage p. $29,500.
Mūrinis bet cik naujas, 2x6, atski

ri Sild. gazu. $42.800.
Medinis 1% aukšto (6 Ir 8 vir

šuj), garažas. M. parke. $14,600.
2 mediniui namai Ir 2 ekstra lo

tai. G. I’arke, $26,000.
Mūrinis « kanib., arti mūsų Įstai

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

totas. G. Parke, $13,000.
Mūrinis 7 kanib.,' naujas Sild. ga

zu, arti mūsų. $20.000.
Pajamų mūrinis bung. — $100, 

plūs sav. butas, $22.000.
Mūrinis 12 apartmentų labai gra

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

M A R Q U E T T E L A N D
2517 W. 69 St. PR 6-0956

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS & ASSOCIATES 

2405 W. 51 st Street 
WAIbmnk 5-5080
Vak PR 8-8578

Trečiadieniais uždaryta

MARQUETTE PARKO CENTRE
Skubiam pardavimui gražus mūr.

2x6, dideli katnb., išgražintas rūsys, 
šildymas alyva, 2 auto mūro garažas. 
Prašoma $30,300.

Pajamų mūr. K karnb. Ir purčius.
5 miegami. Naujas Šildymas alyva.
2 auto garažas. $19,500.

7 kamb. apyriaujis mūr., 2 auto 
garažas. 40 pėdų sklypas $22,600.

Visai naujus mūrn arti lietuviškos 
mokyklos. 3 miegam. įskelti vamz
džiai. Šildymas guzu.

i <1 kambarių namas Ir geras gara
žas. Arti mokyklos. $1 4.500.

Arti lietuviškos mokyklos. Gražus
i 6 kamb. mūrinis. Naujas gazu Sildy- 
I mis. Garažas. $22,200.

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

Naujas, 2 po 5% mūr. po 1 % vo
nios kiekviename bute Atskiri šil
dymai gazu. Rimtas oasifllymas.

Gražus 1 % aukšto mūras. 6 ir 
4 >4 kamb. butai. 40 pėdų sklypas. 
Salia mūro garažas. $29,300.

Senute parduoda gerų ir pelnin
gų namų. 14 kamb., 3 vonios. Centr.. 
gazu Sild., 2 garažai, platus sklypas, 
geležinė tvora, visi valdai — už 
$25.000.

KITUR: 5 butai ir krautuvė. 
Pelningas mūr. namas. $16,900.

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

Pelningas restoranas. Didelės pa
talpos. Gerai Įrengta vieta, 6 metų 
"leaae”. Arti Californla ir Archer. 
Tik $2.300.

Taverna ir puikus didelis butas. 
Gražus mūro namas. Geri Įrengi- > 
mai. šalia aptvertas platus sklypas. 
Tik $28,000. ,

Reverly Hllls. Puikus 6 kamb. mū
rinis. Platus sklypas. Guzu Šildymas. 
Maži taksai. $25,000.

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

žaliajam priemiesty. 6 m. namas.
3 erdvūs mieg. Didžiulis sallonaa. 
Modern. virtuvė. Sausas bei sm e n tas. 
Platus lotas. Prašo $16,600.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 West 69th Street 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

HELP WANTED — VYRAI

REAL ESTATE

2 aukštų medinis 4-4, gazu ši
luma, pastogė, Brighton Parke. 
Tik $15,500.

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

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

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

4 butų med. Gazu šiluma. Ga
ražas. Arti 51-os ir S. Morgan 
St. Tik $15,900.

5 kamb. (3 mieg.),(mūrinis. Aly
va karštu vand. šiluma. Poilsio 
kamb. ir baras rūsyje. Garažas. 
Gage Parke. Tik $18,500.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-22SS

M ARGI ETTE PARKE G metų
2x4% niūras,- 2 auto mūr. garažas. 
Kaina $41,000.00.
MAIIŲEETTE PARKE 2x5% mū
ras. autom, alyvos šiluma. Plytelių 
sienos virtuvėje Ir toalete. Garažas. 
Kaina $29,300.00.
MartpKite I’arke 10 metų mūras, 2 
butai po 5 kab., 2 auto garažas, 
daug modernių Įrengimų. Kaina 
$41,500.00.

Del ligos turi skubiai parduoti 2 
metų 5% kamb. mūrinj bung., pir
mas geras pasiūlymas užtikrins ŠĮ 
pirkin}. Daug priedų.

5817 S. Kenneth 1% aukšto nau
jas niūras. Visi modernišltiausi Įren
gimai. Vienas butas 4% kam. neša 
$125.00 nuomos. Antras butas — 
5% kamb. 3 mieg. laukiam rimto 
pasiūlymo.

J vakarus nuo Marųuette Parko 
1 % aukšto 7 metų mūrinis namas, 
su 2 auto mūriniu garažu. Kaina 
tik $28,000.00.

Į vakarus nuo Marųuette Parko 
nepaprastai gražus ir geras biznis. 
.Metinė apyvarta virš $80,000.00 
gryno pelno virš $30,000.00. Reikia 
suaugusios šeimos š) biznj gerai ves
ti. Skambinkit p. Grigui HE 6-2502.

Brighton Parke. Puiki taverna su 
sale, 7 kamb. butas ir Salia 50 pė
dų sklypas.. Geras biznis — parduos 
rimtam pirkėjui labai prleinamom 
sąlygom.

MARQI ETTF. PARKE 6 butų
mūras. Namas neša geras pajamas. 
I-aukiam pasiūlymo.

MAIKJi ETTE I’ARKE 8 butų 
liuksus mūras. Laukiam pasiūlymo.

Gage parke 7 butų gražus mū
ras. Kaina prieinama.

Pulkus mūrinis ant plataus skly
po 2 po 6 kanib., 2 muš. garažas. 
Tik $26.500.

Urigliton Parke: .Mūr. 8 po 5
kamb. Centr. Sild., 2 maš. gar. Arti 
susisiek, ir mokyk. $26,000.

Mt-tllnis, 3 butai. 6—5—6 kamb. 
Geros pajamos. $16,000.

Marųuette Parke: Mūr. A kamb. 
(3 mieg.) bungalow. Platus sklypas, 
erdvus kamb. $18,500.

Netoli Chicagos 24% akro temAs 
su trobesiais. $7,800.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Maplewood Avė.
CL 4-7450? Ree. YA 7-2046

BUILDING A REMODEUNG

STANKUS
CONSTRUCTION C0. jjĮ

Atlieka planavimo ir staty- 
bos darbus, gydytojų ofiBų, H 
gyvenamųjų ir prekybos pa- ■' 
statų, Jūaų pasirinkimui tu
rime virš 300 {vairių standar
tinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, IllinoisSHUKIS REALTY

6433 S. Pulasfcl St.

Tel. LUdlow 5-5900
Parduoti, pirkti ar išmainyti na

mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose. 1

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

KreipkltAs i mūsų raštine, kur 
gausite geriausia patarnavime.

400 AKRŲ TRIS WISON81NE
285 myl. nuo Čikagos 5 kamb. 

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

dirbama. Kiekvienų savaitgalĮ gali
ma apžiūrėti — būsite nuvežti. Tik
$12.800.
I’RIE LIETUVIAKO6 BAŽNYČIOS

Gražioje vietoje, arti susisiekimo 
18 metų 6 kamb. rezidencija. Gazo- 
karšto vandens šildymas. 2 auto ga
ražas. 50 pėdų sklypas.

10 APARTMENTŲ MCR.
2x5. 2x4 ir 6x3. Labai švarus. Ap
žiūrėkite! Savininkas duos morgi- 
člų.

DfcL 8ENATVfcS
Savininkas parduoda 450 akrų 

ūkį Wisconsine. 4 traktoriai, 3 silo
sai, 80 galvijų, 7 kamb., moderniš
kas namas. Duos roorgičlų, arba 
mainys Į namų Čikagoje.
PRIE MOKYKLOS IR BAŽNYČIOS

Maąuette Pk. puikus 6 kamb. 3 
mieg. mūr. bungalovr. 7-tas kamba
rys viršuje. Potvynio apsauga.

8200 MĖNESINIŲ PAJAMŲ
Ir savininkui 6 kamb. butas. Ge

riausia Marąuette Pk. vieta. 2x6 
kamb. ir biznis. Tik $86,500.

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

mainyti.
KAMPINIS SKLYPAS

35x126 pėdų Marąuette Pk. 9,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7|«t Street
TeL WAlbrook 5-0015

„ VIKOO“ Hsating Co,
Įrengia naujus ir peratato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gus ir 
alyvos "converslon burners", 
vandens "boilers", vandens nu
tekėjimo rlnas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 8. UESTERN AVĖ., Chi
cago. III. VI 7-8147 — D. Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
— V. Štuopys.

uimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii^
šL. STAŠAITIS & Co.l
| GENERAL CONTRACTORS =
5 Statome gyv. namui ir Įvairius S 
^pastatus. Tam reikalui turime jjj

rulklų sklypų.
a Atliekame namų 
Sbei atnaujinimus.

pataisymus “

X Administruojame namus ir nuo- X
SZsavybea. Kreiptis 6-8 vai. vakaro. ~ 
5 2456 WEST 69th STREET f
S Tel.: ĮSTAIGOS WA 5-«7S0 =

NAMŲ IN 8-hzOH =
'Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiih

A. J. GRIGAS
REAL ESTATE — INSURANCE __

NOTARY PUBLIC 
2501 West «»th St-, Chicago, m. 

Visi telefonai HEmlook 6-250#

PASKUTINE PROGA!
Netoli Marųuette Parko parduo

danti 3-jų miegamų mūr. namai. 
Gazo šiluma, apsauga nuo potvy
nio, plytelių vonios ir virtuvės. 1

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

MODEL HOME 
77th & WHIPPLE ST.

Atdara apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 6 v, v.

F. PETRAUSKAS CO., Builders 
PRospect 8-3792

ŠILPYMAS
A. Stanriauskas instuliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

MISCELLANEOUS

HEATING SERVICES
PELNINGAI INVESTUOSITE 

PINIGUS
nusipirkdami netoli Chic.agos gra
žiuose Lemonto apylinkėse, ąžuolais 
apaugusj sklypų ar didesni žemės 
plotų. Kai kurie Iš jų yra su tvenki
niais. Teirautis —

CLcarwater 7-7X88

D E M E S I O 1

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

(Gutters & Dovmspouts)

DEDAME VARIO — ’-COPPER- 
ALLOT" METALO RTNAfl Ir VAND. 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS a« 
tokių pat kalną, kaip Ir "galvanl- 
aed”. Jų ntnkad nereikia dažyti Ir 
Jie Ištveria neribotų laikų.

VISOKIUS STOGUS taleome ir 
atremontuojame. Garantuojami 6 
metame .

DUMTRAUKTUS IR ••SMOKB- 
STACK8’' išvalome, atremontuoja
me ir atliekame “tuckpointing'*.

NAMŲ RINA8 I8VA.LOME ir pa- 
talaome, lšzmallname Iš Vidam ir 
nudažome. Bua kaip naujoe.

Mūzų flrmt yra didžiausia šioj 
•rity, atliekame darbų kuo geriau
siai už žemlaualaa kalnas visame 
m imte, Vlaaa mūsų darbas garan
tuojamas. Eeame pilnai apaldraudę. 
Kreiptis galima dienų ar naktį Ir 
'ekmadleniale. Telefonai —

LAwndale 1-6047 arba 
ROckwell 8-8778

Mielai Jums patarnausime

REIKALINGAS
pilnam laikui nekilnojamo turto
PARDAVĖJAS (SALESMAN)
Naujos patalpos, gera apylinkė 
netoli Marųuette parko. Skambinti

REpnblic 7-6630

^NUOMOJAMA "1_" TOR RENt"

NAMŲ SAVININKAIŪ
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI

turime laukiančiųjų 84rai4 pergkaitę "Draugą", duo- 
BELL-VARPAS Real Katate . .. •

6455 H. Kedrie — PRospect 8-2233 kitę ji kitiems pasiskaityti

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ŠIMKŲ TIK U2ETK.
JEI UŽEITI PER TOLI. TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS. NEMOKAMAI APSKAIČIUOS.
JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI, PIGIAI PASTATYS.

V. Š I M KIU S
2618 W. 71 st Street. Tel. PR 8-42M k TE 9-5*31

Nemokama* apokaičta vimaa
Geriausių žinomų firmų LENNOX. 
TIMKES, WEIL-MeLaln, REPUB- 
LIC, KKWANEE pečiai, oro vėsin
tuvai (alr oonditlonlng) vlaoklų dy
džių. Instoliuojame karšto vandens, 
garo Ir šiito oro sistemas. Taip pat 
pakeičiame visas Į garų arba alyvų 
dabartiniuose Jūsų namuose ir Į sta
tomus naujus.

Visų rūšių skanios darbai. 
DARBAS GARANTUOTAS

Aaukito 24 vai.
Tel. CLearwater 7-6675

KAZYS ČESNAUSKAS
6801 So. Tafoan Ava.

CHICAGO 29, ILL.
HE 6-2812 ir GI 8-4838

• Generalinis kontratorlus 
naujų namų statybai, Įvai
riems remontams ir namų per
tvarkymams • Turime dldelj 
patyrimų namų Statyboje. • 
Patys atitekame oamento Ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

M O V I N G
2047 W. 67 M. WA 5-8063
R. SERftNAS perkrausto baldus 
h- kitus daiktus. Ir li toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdraudė.

iHt>e
- - - ——

Pirkit Apsaugos Bonus’

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

CICERO HEATING ANT.
SHEET METAL 

2431 So. Kcdzie Avenne
Chicago 23, III.

LA 8-6622, Ros. OL 6-0412

ARTISTIC
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam”, ne- 

senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street
Chicago, Illinois

Tel. — ST 3-2150nei

• BE7TT*KN<TNnm,
B vnę KITŲ BMIĘ PABTATUB.

• PABOPtNA Rm.YFPR B
■v PLANU*. PAGAL PA>
6BDAV1KA-

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS^ R R E K Y BOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAV1MA 
PAGAL J08U PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949 
•38OS. ALBANY AVĖ. CHICAGO

Apsimoka skelbtis “DRAUGE* 
oes Jis plačiausiai skaitomas lletu- 
vlų dlenrnitlH. Gi skelbimų kainos 
visiems prieinamos.
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AR LIETUVOS PAVILJONAS 
TINKAMAS ?

JONAS VAIČIŪNAS, Chicago

Jau uždaryta Tarptautinė Pre
kybos ir Pramonės paroda Chica- 
goje. Parodą aplankė daugiau 
kaip pusmilijonis svečių, o prie 
Lietuvos paviljono buvo sustoję 
kuone visi. i

Mums rūpi, ar tas paviljonas, į 
kurio įruoėimą visuomenė sudėjo oett,

Lawrence Tibbett

apsigyvenęs New Yorke, stu
dijavo muziką, svajodamas pa
tekti į operą. 1923 metais jau 
buivo pasiekęs nemažų laimėji- 

I mų scenoje su $500 savaitiniu 
Į atlyginimu tanais laikais!), jau 
| tada dainuodamas Metropolitan

Muzikos pasaulį giliai nuliu- operoje. 1925 metais susilaukė 
dino mirtis operos ir filmų ypatingų ovacijų dainuodamas 
žvaigždės. Lawrence Mer*vil Tib- Verdi "Falstatffe”, kad tik už- 

kuris, po operacijos iš- dangą nuleidus ir šviesas pri- 
pinigus, o rengėjai. LB Chicagos gulėjęs tris savaites be sąmo- gesinus žmonės pradėjo skir.sty- 
apygardos valdyba, ne tik ištušti- pgg mirė New Yorke sulaukęs ^is. Toliau sekė jo pasisekimai
no savo kuklią kasą, bet ir atliko 
milžinišką technišką darbą, save 
pateisino ar ne?

Paviljono tikslas
Suprantama, kad paviljono tiks 

las buvo tik vienas: išgarsinti Lie 
tuvos ir lietuvio vardą ameriko
niškosios visuomenės, aukštesnių- ' 
jų sluogsnių ir kitų tautybių tar
pe, kad parodos svečiai būtų su
pažindinti su Lietuvos istorija, jos 
kryžiaus keliais, taip pat, kultūri
niais ir ekonominiais laimėjimais.
Čia ypatingai pasitarnavo prie pa
viljono dalinamas propagandinis ,. . v . j h-
leidinys LITHUANIA, taip pat, de buvo Tlbbet- bet 1 Me’
dajl. A. Valeškos išleistas, pavil- ' tropolitan Operos sąstatą jis
jono katalogas. Dabar pažiūrėki- prje saivo pavardės pridėjo dar festlvaly- Jis taipgi dainavo

“t”). Jau būdamas 6 m. | Grant Parko koncerte- Koncerto pradžia buvo 8 vai. v. Nuė-

63 m. amžiaus. Jam buvo pa
daryta operacija galvos, kurią 
jis buvo sutrenkęs puldamas 
ant ledo dar 1938 metais.

Tas baritonas buvo gamtos 
gausiai apdovanotas, daugelio 
mėgiamas gražiabalsis akto
rius, Metropolitan Operos so
listas,

operose: “Rigoletto”, “Tosoa", 
“Dės Destino”, Otelio”.

Kasmet nuo Atlanto iki Pa- 
cifiko pakrančių pervažiuodavo 
su koncertais. Nuo 1929 m. pe
rėjo į filmus ir dadiją, vaidin
damas Hollywoodo “The Rogue 
Song”, “The Prodigal”, “New 
Moon”, “Cuban Love Song”.

Buvo gimęs 1896 metais Ba- Teko ne kartą gerėti? jo pui- I
kersfielde, Calif. (Šeimos pavar- kiais Parodymais. 1945 solistas Tibett buvo patraukli žvaigž 

dė “Chicago Tribūne” muzikos ’
me, kaip savo pareigą atliko pats 
paviljonas. vieną

amžiaus giedodavo bažnyčiose. 
Jo tėvas buvo šerifas, bet jau 
seniai užsimiršo tie laikai, kai 
jis kovėsi su banditais. •

Tibbettų šeima persikėlė į 
Los Angeles, ir čia busimasis 
solistas jau rimčiau pradėjo im 
ti dainavimo pamokas. Pirmo 
Pasaulinio karo metu buvo pa
šauktas į kariuomenę. Po karo

Eilės žmonių
Nuo pat parodos atidarymo, iki 

jos uždarymo žmonės grūste grū
dosi apie Lietuvos paviljoną. Fo
tografai tarškino iš visų pusių, ne 
retai paprašydami budinčių pavil
jone tautiniais rūbais mergaičių, 
leisti paviljono viduryje padaryti 
nuotraukų au visai pašaliniais as
menimis. Ypač, buvo graibstomas 
leidinėlis LITHUANIA, nes sve
čiai apžiūrėję paviljoną, susiinte- 
resuodavo ir norėdavo daugiau pa- 
siinformuoti apie Lietuvą. Pats 
mažiausias parodoje, mūsų pavil
jonas buvo svečių išskirtas iš ki
tų, kad ir labai didelių, puošnių 
ir prabangiškai įrengtų. Maža to, 
mūsų paviljonas buvo ypatingai 
įvertintas Amerikos menininkų 
atstovų ir kitų oficialių asmenų.

Diplomai ir pakvietimai
Amerikos Dekoruotojų Sąjunga 

ir Ulinojaus Braižytojų Institutas 
apdovanojo Lietuvos paviljoną di 
plomais, adresuotais Nepriklauso
mos Lietuvos valdžiai. Pirmąjį pa 
žymėjimą gavo visa eile paviljonų, 
tačiau antrąjį — tik keletas, (Pa
viljonai gautus pažymėjimus pri
sisegė viešai). Tas, be abejonės, 
teigiamai paveikė iš kitur atvyku
sius parodų rengėjų atstovus, ir, 
štai, LB Chicagos apygardos val
dyba turi stalčiuje tris kvietimus 
parodos© dalyvauti ir suka galvą, 
kaip tai įgyvendinti, neturint nė 
cento pinigų ir kuone tūkstantinę 
skolos. Todėl tie kvietimai (Kana
dos Prekybos ir Pramonės minis
tro, St. Paulio Tarptautinės Pre- j 
kybos ir Pramonės parodos direk- i 
toriaus ir Kansas City Prekybos 
ir Pramonės Rūmų), mums gali 
pasilikti tik gražiu prisiminimu. 
Pats paviljono perkėlimas į kitas 
parodas priklausys nuo visuome
nės susidomėjimo ir finansinės tai 
kos, taip pat, nuo paviljono įren
gėjo dail. A. Valeškos žodžio: ar 
jis dar sutiks paaukoti laiką ir 
dolerius?

Kad patiko
Abu gauti diplomai buvo už vi

tražinius darbus. Tačiau lanky
tojai daugiau susidomėjimo paro
dė V. Petravičiaus Lietuvos ūki
niu žemėlapiu, išstatytomis reikš
mingesnėmis datomis iš Lietuvos 
istorijos, keramikos darbais, iš-' 
skirtinai, A. Korsakaitės Mergai
tės su gėlėm. Prie jos visa eilė 
parodos lankytojų, tiek ameriko
nų, tiek kitų tautybių, ilgėliau sus 
todavo, stengdamiesi padaryti nuo : 
traukų prisiminimui. Prijunkime1 
dar vitražuotą Vytį, kurią retas 
svečias aplenkė. Lietuviški tauto
dailės darbai ir kiti eksponatai su
laukė .mažesnio susidomėjimo.

Kaip vertinti?
Mažas ir kuklus mūsų paviljo

nas “nunešė" didžiulę eilę dešim
tis kartų didesnių ir turtingesnių. 
Jeigu mūsų galvose atsirastų 
klaustukas, kaip kokiu būdu, mes 
atsakytume, kad paviljonas šį kar 
tą buvo ruoštas ne mums patiems 
pasižiūrėti, tačiau kitiems parody
ti, kad kiti būtų pritraukti. Labai 
gražu, kada mes išstatome prieš 
svetimųjų akis savos liaudies kul
tūros sukurtas vertybes, tačiau ne 
visuomet ir ne visur tai gali pri
traukti akis, kurios prie panašių 
eksponatų nepripratusios. Šiuo at
veju, buvo svarbu pritraukti ne 
mūsų, bet svečių dėmesį, ftimtapro 
centualiai pavyko, nes, pasirodo, 
A. Valeška gerai pažino ameriko
nišką publiką ir mokėjo į jos sko
nį atsiliepti.

jęs 1 vai. po pietų jau radau 
beveik visas vieta? užimtas. Tai 
buvo reto talentingumo, dau- 
gelio pamėgtas operų ir filmų 
solistas bei aktorius.

Dom. Z<la uis

Šuniui paspirti panaudok ki
to koją. — Kinų priežodis

A. f A-

ONAI DABULEVIČIENEI mirus, 
Ligijai ir Petrui Ambutavičiams ir jų šei
moms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Irena ir Julius Gelažiai

A -f- A.
VIKTORIJAI ČAPLIKIENEI mirus, 

Gražinai ir Beniui Mačiuikams ir jų šeimom 
reiškiame gilią užuojautą.

Gintra ir Pranas Narai

GRAŽINĄ IR BENIŲ MAČIUIKUS, 
jų motinai-uošvei mirus, užjaučia ir kartu 
liūdi.

.. 0. N. Karašai,
L. P. AmbutaviČiai

A. j- A.

Dr. JUOZUI TREČIOKUI mirus,
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Aliodijai ir sūnui 
Leopoldui su žmona. Liūdime kartu su Jumis netekę 
brangaus žmogaus ir giminaičio.

Galina, Algirdas sr. ir Algirdas jr. Leonai

A. + A.
JUZEI BŪGIENEI mirus, 

giliausią užuojautą reiškiame mielai p. 
Gražinai ir kartu liūdime.

Er. J. ir J. Gražiai,
St. ir P. Vilkai

Naujus ir vari. automobilius 
parduoda

TONY BALAS — HE 4-8200
TONY PIKT POVTIAC 

6617 S. Weatem, Chicago 86. III

Pranešame, kad šių metų liepos 24 dieną 3 valandą ryto 
mirė mūsų mylima motina, uošvė ir močiute

A. -f- A.
VIKTORIJA ČAPLIKIENE- 

ZUBRICKAITC *
Kūnas pašarvotas šiandien Petro Bieliūno koplyčioje, 

4348 South California Avenue.
Laidotuvės buH liepos 27 dieną. 8:30 valandą ryto iš ko

plyčios bus atlydėta j Sv. Kryžiaus lietuvių parap. bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero 
kapines.

Nuliūdę lieka: Dukterys, žentai, anūkai, ir brolis Stasys 
Lletavoje.

laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas, Telefonas LA- 
fayette 3-3572,

DTFNRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

svetimšalių pabėgėlių padėties.
3. Neužtarnautai skaudžiai įsta

tymas paliečia pabaltiečius: lietu
vius, latvius ir estus.

Lietuviams ištarnautas tėvynėje 
laikas bus įskaitomas tik nuo 1943 
m. liepos 1 d., kuomet vokiečių 
okupacinė valdžia įvedė Lietuvoje

Didžiai gerbiamas 
riau,

Noriu atkreipti Tamstos malonų 
dėmesį j vieną perdėm klaidingą į įstatyminį rentinį draudimą.
žinutę “Mokės pensijas svetimša
liams”, Jonas Miškinis, tilpusią 
"Draugo” Nr. 140, 1960 m. birže
lio 15 d.

1. Naujas įstatymas apie renti
nes teises įgytas svetur kalba 
ne apie “pensijas", bet apie “ren-

Veikusių Pabaltijy pensinių sis
temų naujas įstatymas nepripa
žįsta įstatyminių rentinių drau
dimų.

Palyginus su kitų Rytų Euro
pos kraštų pabėgėliais svetimša
liais, kur įstatyminis rentinis drau

tas"; tas abi sąvokas tenka griež- dimas veikė nuo 1922-27 m., pa
tai skirti. v ; baltiečiai jaučiasi nuskriausti, nes

2. įstatymas teikia daug leng- jų rentos vargu ar sieks norma- 
vatų bei privilegijų vokiečiams bei liai beturčiams teikiamos sociali- 
repatriantams ir veik ne p a keičia nes globos CFuersorge) dydį.

A. f A.

ONAI DABULEVIČIENEI mirus,
jos vyrui pulk. Karoliui Dabulevičiui, dukterims 
Ligijai ir Ritai, broliui ir seserims ir jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime.

Babickų ir Narų šeimos

f A. + A.
. ONAI DABULEVIČIENEI mirus,

jos vyrui Karoliui, dukroms Ligijai ir Ritai, sesutei 
Danai ir švogeriui Petrauskui, broliui Karečkai su 
šeima ir jos krikšto dukrai Vilmantai gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

K. J. Klimavičiai,
D. M. Petrikai

» A. t A.
WILLIAM BOSKI

Gyveno 401 South La Šalie Street, Chicago, Illinois. 
Mirė liepos 23 d., 1960 m., 5 vai. popiet, sulaukęs 68 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio vaikai: Helen Boski, 

John Boski ir Leoną Serafin, taipgi draugai bei pažįstami. 
Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post No. 271. 
Kūnas pašarvotas Lackawicz kopi., 2314 W. 23rd PU. Lai

dotuvės įvyks treč., liep. 27 d. Iš kopi. 8:30 v. ryto bus atlydė
tas į Aušros Vartų par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Brolio vaikai, draugai ir pažįstami.
Laid. direktorius S. Lackawicz, telef. VIrginia 7-6672.

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokie baldai

E

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, Savininkai

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

Liepos Ir rugp. mėnesiais sekmad. uždaryta

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite* tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite!

John Savickas
Monuments

11849 So. Kedzie 
Avenue,

Chicago 43, III.
.Iuhų pasirinkimui dl- 

džiausiąs rinkinys gatavų 
pavyzdžių.

Dėl susitarimo (appnintment) galite pašaukti kiekviena 
Telefonai: BE 8 3632 arba BE 8-4718

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iid 8 vai. rak.

TROOST-PACHANKIS
MONUMENTS

6819-21 So. Weslem
Ali Phones GR 6-3745
John W. Paehsnkis-Patcli,

Vice-Prefid»nt
O. Vitkauskas Vitkus.

District Manager
GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ 

PASIRINKIMAS

Atdara kasdien ir sekm. 

nuo 9 v. ryto iki 5 p.p.

J5.
Taigi, galima būtų kalbėti apie rinimą. 

naują pašalpą ar skriaudą, bet jo
kiu būdu ne apie svetimšalių pa
bėgėlių pabaltiečių būkles page-

J. BataiUs, P. L. B. Vo
kietijos krašto valdybos 
reikaų vedėjas.

A. -f- A.
VIKTORIJAI ČAPLIKIENEI mirus, 

jos dukras su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame.

0. V. Kožicai
J. P. Mikalauskai

-
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

• SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
pa8irink:"'°o Visame Mieste

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

Laidotuvių Direktoriai
MŽHKMVANS

•845 SO. WESTERN AVI.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenuo 

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

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehiil 6-2345-6

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

Ambalansų patarna- Mes turime koplyčias

vimas dieną ir naktį visose Chicagos ir
Roselando dayse ir

Reikale šaukite tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAOOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-8401

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

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. Y Artis 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8810 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1188 1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLvmpic 2-1008

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST OOth STREET Tel. REpuhlic 7-1218
2814 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-0672

YANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th AVĖ. OLyrapin 2-5245 ir TOwnhall 8-9687
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X Kun. Vytautas Bagdona

vičius, MIC, Draugo redakto
rius, vakar išvyko su ekskur
sija į tarptautinį Eucharistinį 
Kongresą Muenchene, Vokieti
joje. Ekskursija kelionėje iš- 
bus penkias savaites. Aplan
kys Angliją. Prancūziją. Vokie 
tiją, Austriją, Italiją, Ispaniją 
ir Portugaliją. Chlcagon grįš 
rugpiūčio 28 d. Su šia ekskur
sija iš Chicagos 'išvyko dar šie 
asmenys: S. Baltus, dr. L Du- 
(binskienė, dr. V. Dubinskas, Z. 
Juškevičienė, V. Šklerienė, J. 
Slyterienė, J. A. Vilaster; iš 
kitų miestų — kun. V. Gal- 
chus, K. Galchus, O. Karibu- 
tienė, R. Matukaitė, Ch. Pok- 
nis, A. Reseška, P. Zigmantis. 
Midway aerodrome ekskursiją 
atsisveikino tėvų Marijonų pro
vincijolas kun. J. Jančius MIC, 
Namo viršininkas kun. A. Miciū 
nas, MIC, Draugo atstovai ir 
būrys iškeliaujančių artimų
jų.

X Milžiniška Vytauto Di
džiojo statula, iš gipso nulipy- 
ta Vai. Šimkaus sumanymu ir 
lėšomis, stengiamasi įamži- 
ti, nuliejant iš bronzos. Labai 
tinkama vieta jai būtų prie Ma 
rijos aukštesn. mokyklos, prie
šais kitoje pusėje esantį Da
riaus ir Girėno paminklą. Rei
kia tikėtis, kad ir kazimierie- 
tės tokį žygį maloniai sutiks, 
ir lietuviškoji visuomenė pa
rems sumanymą. Bronzos lieji
nys atsieitų keletą tūkstančių 
dolerių. Tuo reikalu pirmieji 
pasikalbėjimai jau įvyko tą pa
čią Žalgirio mūšio minėjimo 
dieną Marąuette Parke Kazio 
Ir Bronės Laurinavičių namuo
se, prie jų svetingo stalo. Kal
bėjo inž. A. Rudis, V. Šimkus 
ir kiti. Visi entuziastiškai pr> 
tarė sumanymui gipsinę Vy
tauto statulą paversti brozi- 
ne.

X Archer — Rrighton Com. 
Conserv. Council ir šiemet vėl 
duos pagyrimo diplomus už tos 
apylinkės gražiausius namus ir 
daržus. Taip pat yra paskirta 
15 dol. dovanų pažymėjimui už 
12 gražiausių namų. Čia nerei
kės jokių raštiškų formalumų, 
tik papuoškite Bavo namus ir 
sutvarkykite apie juos esan
čius darželius. Už kelių savai
čių blokų kapitonai nuspręs 
kam skirtinos šios premijos.

Tai programai įvykdyti, pir
mam distriktui yra įgalioti: 
Al Kay, Ed Mikalauskas, Peter 
Januška ir Ed Wojtasik ir an
tram distriktui (nuo Calif or
gijos iki Kedzie): Jim Maiti
nėk ir Stan Bendnovvicz.

X Red. L. šimutis išėjo ato
stogų ir poilsio, šią savaitę jis 
palaikys kontaktą su politi
niais sluoksniais respublikonų 
konvencijoj, o ateinanti šešta
dienį išvyks į ALRK Susivieni
jimo seimą. Prie redakcijos sta 
lo grįš rugpiūčio 21 d.

X Dr. K. Ambrozajtis, dr. P. 
Kisielius, inž. V. Naudžius, 
dr. J. KlŽys ir kt. vyksta į Lie 
tuvių Fronto Poilsio ir Studijų 
savaitę, kuri šįmet įvyks lie
pos 30 — rugpiūčio 7 dienomis, 
pas tėvus pranciškonus, Ken- 
nebunk Port, Maine.

X Kun. St. šsntsras atosto
gauja Atlantic City, N. J. Da
lyvavo ir Kunigų Vienybės vy
kusiame suvažiavime.

X J. J. Jakufos, senas spor
to darbuotojas, gyv. Chicagoje, 
šiuo metu lankosi rytų valsty
bėje ir aiunšia iš ten sveikini
mus.

CHICAGOS ŽINIOS
PKRPIOVĘ GERKLĘ, 
IŠGELBĖJO STUDENTĄ

Northvvestern Universiteto me 
dicinos studento Frank L. 
Black, 23 m. amžiaus, gyvastį 
išgelbėjo du ryžtingi draugai 
praplovę jo gerklę ir įstatę gu
minį vamzdį iš automobilio. < 
Mašina, kuria važiavo studen
tai, trenkė į sunkvežimį ir ap
sivertė. Labiausiai buvo sužei-1 
stas minėtas studentas Black, | 
ikad net duso, negalėdamas al
suoti. Du jo draugai, taigi me
dicinos studentai, skustuvu pna 
piovė skylę gerklėje, atidarė 
angą orui įeiti, ir taip jį išgel
bėjo.* Nelaimė įvyko netoli To
ledo, O.

PSICHOPATE PALEIDO 
12 ŠŪVIŲ

Iš namų pabėgusi 16 m. am
žiaus mergina Amelia Vales- 
quez, susekta policijos, neno
rėjo pasiduoti. Policijai įsakius 
išeiti iš namų, kuriuose ji bu
vo rasta, ji pro langą paleido 
12 šūvių. Policija į tuos namus 
paleido ašarines dujas.. Mergi
na išėjo su revolveriu rankoje, 
bet policija ją greit nuginkla
vo ir nugabeno į psichiatrinę 
ligoninę. Jos tėvai gyvena 8915 
Green Bay Avė.
HOOVERIS RESPUBLIKONŲ 

KONVENCIJOJE
31-sis JAV prezidentas Hoo- 

veris, jau 85 metų amžiaus 
valstybininkas, atvyko į Chica- 
gą, kad pasidalintų savo paty
rimu su respublikonų konven
cijos atstovais. Konvencijos 
programon pirmadienį buvo 
įtrauktas jo žodis.

MIESTO SUSISIEKIMAS

KAPSTOSI Iš NUOSTOLIŲ
Chicagos Miesto Susisiekimo 

vadovybė džiaugiasi, kad bir
želio mėnesį, išmokėjus visas 
sąskaitas ir atidėjus atitinka
mą sumą mašinų amortizacijos 
reikalams, dar liko $16,817. Ne 
visi mėnesiai tokie sėkmingi.

DR. BUNDESEN VĖL 
LIGONINĖJ

Chicagos Sveikatingumo Ta
rybos prezidentas dr. Herman 
N. Bundesen, neseniai turėjęs 
pūslės operaciją, vėl nusiųstas 
į Wesley Memorial ligoninę, 
nes turi didelį karštį, tačiau 
jo gyvybei pavojaus nesą.

ATSISVEIKINO EKSUIiSAN- 
TUS .

Katalikų Federacijos Chica
gos apskritis liepos 24 d., sek
madienį, Vyčių salėje surengė 
lietuvių ekskursijai, išvykstan
čiai į Eucharistinį Kongresą 
Vokietijoje, jaukias išleistu
vių vaišes. Prie skanių užkan
džių atidarymo žodį barė apsk. 
pirm. J. Sakas, kuris padėkojo 
tėvams marijonams ir Draugui 
už iniciatyvą rengiant šią eks
kursiją, prisidėsiančią prie Lie
tuvos atstovavimo svetimtau
čių tarpe. Jis pakvietė kun. V. 
Bagdanavičių, MIC, ekskursi
jos vadovą, tarti žodį ir prista
tyti išvykstančius. Žinoma, čia 
buvo proga susipažinti tik su 
čikagiečiais, nes^iš kitų miestų 
keleiviai prisistatys tik New 
Yorke, Savo linkėjimus išvyk-1 
stantiems dar pareiškė L. Si
mutis, K. Kleiva, inž. J. Rūgis, j 
o ekskursantų vardu padėkojo 
Z. Juškevičienė. Pirm. J. Sakui 
padėkojus visiems dalyviams 
ir uždarius išleistuvių oficialią 
dalį, svečiai dar ilgokai šneku- Į 
čiavosi, prašydami perduoti lin 
kėjimus dar Vokietijoje pasili
kusioms pažįstamiems.

X Lietuvių Auditorijos or
kestrui reikalingas saxofonis- 
tas. Kreipti* j Liub. Biknevi- 
č’ų TO 3-1859 — 1938 South'

į iSi.li Court, Ciceroj.

NAUJENYBĖ: RYTŲ 
APEIGŲ PAMALDOS

Šv. Mel bažnyčioje, esančioj 
sankryžoje Washington ir Kil- 
dare gatvių, Chicagoje, įvesta 
novena šv. mišių, laikomų ry
tų katalikų apeigomis, kiekvie
ną vakarą vis kitokiomis. Mi
šios būna 5 vai. 40 min. vaka- i 
re; ta mišių novena buvo su
daryta Šv. Onos garbei. Tą 
įvykį plačiai aprašė dienraštis 
“Chicago Sun-Times”.

BAIGIA NUSIKALTIMŲ 
TYRIMĄ

Speciali grupė prisiekusių fe 
deralinių teisėjų trečiadienį bai 
gia organizuotų nusikaltimų, 
gengsterių tyrimą, užsitęsusį 
Chicagoje net 18 mėnesių. Tei
sėjų grupę sudarė 23 asmenys 
ir jie apklausė šimtus liudinin
kų, jų tarpe ir Accardo bei 
buvusios Al Capone bandos 
žmones.
IŠIEŠKOJO SALĘ, AR NĖRA 

BOMBOS
Bombų ekspertų policijos da 

linys Chicagoje išieškojo In
ternational Amphithe&tre pa
talpas, ar nėra kur padėtos 
bombos, ir tada buvo pastaty
ta griežta kontrolė prie durų. 
Prieš konvenciją tebuvo įlei
džiami tik asmenys, kuriems 
duotas leidimas. Ugniagesiai 
taipgi patikrino patalpas, ar nė 
ra kokio pavojaus gaisrui.

PILNĖJA VIEŠBUČIAI
Jau sekmadienį atvykstant į 

respublikonų konvenciją 1,331 
delegatui ir tiek pat jų pakai
talų, smarkiu tempu ėmė pil
nėti Chicagos miesto centro 
viešbučiai. Delegatai koncent
ruojasi į 13 stambesnių viešbu
čių. Vien Palmer viešbuty ap
sigyveno 288 delegatai ir jų pa 
kai tai ai.

PROPELERIS UŽMUŠZ 
ČIKAGIETĮ

Edvardas C. Kėny, 28 m. 
amžiaus čikagietis, sekmadienį 
išvyko pasivažinėti motoriniu 
laiveliu į Fox ežerą. Nelaimin
gai iškrito iš laivelio ir jo gal
vos kaulą perskėlė laivelio pro
peleris, mirtinai jį užmušda
mas.

VYKSTA f VOKIETIJĄ

Du Chicagos visuomenininkai, 
besidarbuoją piliečių teisių sri
tyje, išvyksta į Vakarų Vokie
tiją: Maurice B. Pekarsky ir 
Abbott Rosen.

G lt A IHVSkAS

J. G. TELEVISION OO.
2512 W. 47th St. FR 6-1998 

TV, RADIJAI, HI-FI, VftSINTUVAl 
Pardavltnas-talajinas. Sek. uždaryta

Duoną Ir (vairias skoningas 
buikutes kepa

/ . ' r

IRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lttnanica Avenne 
Pristatome J vtaaa krautuves ir 
reatoranua, taip pat lAalunčla- 
SB^ i vimia artlmuoalua mleatua 

Tel. CLiffside 4 6376

Respublikonų vyriausioje būstinėje Conrad Hilton viešbutyje 
Chicagoje merginos taip originaliai reklamuoja viceprez. Nixoną. 
Jos visos yra iš Park Forest, III.

Dariaus ir Girėno Posto Nr. 1 
vardu kalbėjo Julius Kumpi- 
kas, kurie ir*padėjo prie pamin 
Alo labai kuklų gėlių vainiką. 
Lietuvių Tautininkų Klubo ir 
S.L.A 38 kuopos vardu — J. 
Parojus, Liet. Darb. D-jos 7- 
tos kuopos vardu — B. Spudie- 
nė. Taipgi linkėjimai nuo Mas- 
petho Moterų Klubo ir nuo Lie 
tuvių Piliečių Klubo Brookly- 
ne. Užbaigoj Paminklo Komite 
to pirm. J. šaltis nuoširdžiau

siai padėkojo visiems progra- Y 
mos pildytojams ir gausiai at
silankiusiems dalyviamš.

Tą pačią dieną 5 v. v. Liet. 
Piliečių Klube, 280 Union avė., 
Brooklyne, įvyko vaišės pager
bimui Dariaus ir Girėno sukak
ties skridimo, kuriose dalyva
vo iki 60 rinktinės publikos.
Čia kalbų nesakyta. Maloniai 
padėkota viešnioms ir svečiams 
už paramą ir dalyvavimą. (Pa
minklo Komitetas).

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00
Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų — 

lengvais mėnesiniais atmokėjinuūs.

BRIGHTON SAVINGS ANI) LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 3-8248
VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4:30; Ketvirtadieniais 9 Iki 8 v. vak. 

Trečiadieniais uždaryta.
f

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— LFB Studijų ir Poilsio 
dienos. JAV ir Kanados LFB 
ketvirtosios studijų ir poilsio 
dienos šiemet įvyksta p&s tė
vus pranciškonus Kennebunk 
Porte nuo liepos 31 iki rug
piūčio 7 d.

Studijinei programai numa
tyta:

Rugp. 1 d., pirmadienį. Lie
tuviškoji kultūra savo pašauki
mu ir laimėjimais — prof. J. 
Brazaitis;

Rugp. 2fd., Lietuviškosios 
kultūros susitikimas su komu
nizmu krašte — Tomas Rimei- 

| kis;
Rugp. 3 d., Lietuviškosios kul 

tūros susitikimas su ameriko- 
nizmu — dr. Antanas Mustei
kis;

Rugp. 4 d., Išeivijos tautinė 
bendruomenė ir išeivio tautinė 
atsakomybė — dr. Juozas Gir
nius, kuris taip pat yra visoms 
paskaitoms moderatorius.

Studijų ir Poilsio dienų links 
mavakarių vadovas yra dr. V. 
Majauskas, iš Detroito.

Studijų ir Poilsio dienų se
niūnas yra Vytautas Maželis iš 
New Yorko.

Poilsio ir Studijų dienose yra 
įsiregistravę LF bičiuliai ir bi
čiulių bičiuliai iš Connecticut, 
Maryland, Massachusetts, New 
York, New Jersey, Washing- 
ton, D. C., Illinois, Michigan ir 
iš Kanados.

— Liepos 16 d. Lituanicos 
aikštėje Brooklyne, prie Da
riaus ir Girėno garbei pasta
tyto paminklo buvo suruoštas 
minėjimas 27 metų sukakties 
skridimo į mūsų jauną tėvynę 
Lietuvą.

Iškilmėse dalyvavo žymūs 
svečiai ir visuomenininkai. Nuo 
paminklo komiteto narių padė
ta puokštė gėlių prie pamink
lo. Po to komiteto pirm. Jonas 
Šaltis atidarė minėjimą iške
liant ant paminklinio stiebo gre 
ta JAV vėliavos ir Lietuvos 
trispalvę vėliavą, sugiedant A- 
merikos ir Lietuvos himnus, 
kuriuos gražiai išpildė solistė 
Lionė Juodytė - Mathevvs. O 
pranciškonas tėvas Leonardas 
Andriekus atkalbėjo maldą la
kūnų atminčiai.

Sekė kalbos, kurias pasakė 
Jonas Valaitis, adv. S. Briedes,

IR TOLI
Jr., ir skaitytas laiškas nuo 
JAV Kongreso nario Victor L. 
Anfuso. Sekantis kalbėjo Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirm. 
Vaclovas Sidzikauskas. Sveiki
no laikraščio vienybės vardu 
A. Kundrotas, Moterų Vieny
bės vardu — pirm. Elena Kul- 
ber-Kulbokienė, Amerikos Le
giono Lietuvių Posto Nr. 1753- 1 
čio pirmas vicepirmininkas V. 
J. Višnius, Amerikos Legiono

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas FRontier 6-1882

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

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

URMO KAINOS
Rankiniai laikrodėliai po .. $4.00 
7 akmenėlių laikrodėliai po $5.00 
17 akmenėlių Benrus, patys

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

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

17 akmenėlių 14 k. aukso vyriški 
ir moteriški, nupiginti .. $37.50

Deimantiniai žiedai, vertės
$100.00, už ......................... /50.00

Deimantiniai žiedai, vertes
$250.00, už .................. $125.00

Auksiniai vestuvių žiedai
po ....................................... $10.00

Kliperiai plaukams kirpti po $4.50 
Deimantiniai rėžtukai stiklui

piauti po .............................. $3.75
Auksinės rašomos plunksnos. 
Rašomos mašinėlės nuo . . $29.50 
Gintaro išdirbiniai. Moteriški

papuošalai
3 gabalų lagaminų setas $18.95 
Piano akordeonai po .... $99.50

BUDRIK
JEVVELRY

3241 S. Halsted Street 
CAlumet 5-7237

Sekmadieniais uždaryta 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

atdara iki 9 vai. vakaro

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

iki 3 vai. po pietų

Pirkite JAV Apsaugos

Bonus

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI
Pasinaudokite sekančiais mflsų patarnavi
mais: Nariams veltui Iškeičlame čekius. Duo
dame Mone.v Orderius — čekius šeimos bi- 
loms apmokėti. Apdraudžlame taupymo sky
rius. Kalėdų ir vakaeijų skvtfal. Aukšti di
videndai. Jaunuoliaiba kolegijų* hunų sky
rių*. Nemokamas parkinimas. Saugios vaultų 
dėžutės. Depozitavimas naktį.- Organizaei 
joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
Jtltų naudingų patarnavimų.

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

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadieni nuo 9 iki 12:30 va), po pietų.

1909 1960

Taupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO 

BENDROVĖJE 

Turtas — #75,000,000.00 

Atsargos Fondos $6,500,000.00

Junti n Mackiewk*h, Chairman of the Board 
JtiMin Mackiewich Jr., President

FREE PARKING

STANDARD FEDERAL SAVINGS

a m
AND L-ČAN ASSOCIAtlON

•
 - OF CHtCAGO• »

HT 4192 ARCHER AVĖ./CHICAGO 32 
. i. RHONK: Vlrgtnlo 7-1141

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

J?
KAS TIK TURI GERA SKOMĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONįZ

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimokė- 
jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams Įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Kitom dienom nuo 9-6 vai. Liep. ir rugp. mėn. sekm. uždaryta.

TAUPYKIT TEN. KUR MOKAMAS AUKA. DIVIDENDAS

r X įyin ■

4^
Iii

4031 ARCHER AVINUI, CiįlCAGO 32, ILL 
PNosa: LA 0*4714

Kiekviena ssakalta Iki $10.000 yra ap<lraiiats. 
FedemlInAn valdzloa I'ratuilino Jataįsoje.

AUGUST NAMU KAS, Pre/klcnlaa

J


