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RAUDON. KINIJOS'NEBENORI ĮSILEISTI IJ. T.
Švedų jūrininkai Rygoje mate 

prievartaujamus latvius
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje
Rugpjūčio pirmomis dienomis švedų karinio laivyno dalinys, 

susidedąs iš kreiserio „Tre Kronor“ ir naikintuvų „Upland“ ir 
„Gaevle“ svečiavosi Rygoje. Daliniui vadovavo pats laivyno vadas 
admirolas af Klint.

Kaip ir visada per oficialius 
apsilankymus viskas buvo pui
kiausiai paruošta: tiek viršinin
kai, tiek eiliniai sutikti nuošir
džiausiomis kalbomis, vodka upė 
mis tekėjo, ikrų iki aįisų.

Tačiau švedams beviešint Ry
goje, atsivertė ir antroji medalio 
pusė. Švedai jūrininkai pasipylė 
po miestą. Nors viskas ir buvo 
paslėpta, tačiau laisvo vakariečio 
aštrus žvilgsnis pastebėjo trupu
tį ir užkulisų. Visiems į akis me
tėsi žmonių skurdas ir nuskarė- 
jimas. Jūrininkas nori paragau
ti alaus, bet nusipirk kad gudrus
— butelis kainuoja 3 rubliai, ofi
cialiu kursu 4 švediškos kronos, 
o dienai kišenpinigiams kareivis 
tegauna 5 kronas, ko švedų sąly
gomis pakanka. Už tas keturias 
kronas jis namie gali nusipirkti 
10 butelių. Tačiau ši problema 
nebuvo problema — latviai iš sa
vo paskutiniųjų skatikų vaišino 
švedų karius, mat jie, anot pačių 
latvių, juk iš laisvės krašto.

Rygoje negalima verkti

Būreliui švedų bežiūrint j vie
nos krautuvės vitrinas, juos ap
spito .srnąląuolių būrys. Tame 
būryje švedai išgirdo kažką ver
kiant — senutė latvė žiūrėjo į 
juos elgetos akimis ir graudžiai 
verkė. Tačiau tuoj pribuvo poli
cija ir nuusivežė ją. švedams jū
reiviams taip ir liko neaišku, ko
dėl senutė verkė ir kodėl ją nusi
vežė policija.

„Gal būt ji verkė iš susijaudi
nimo, gal būt verkė prašydama 
išmaldos. Kaip ten bebūtų, jos 
reagavimas buvo nevietoje šia 
proga ir ji atsidūrė policijoje“,
— rašo švedų spaudoje to įvykio 
liudininkai.

Visa tai, palyginti, tik „baika“ 
su tuo, kas įvyko paskutinę die
ną švedams beviešint Rygoje.
Štai kaip vaizduoja tas paskuti
nes valandas specialiai pasiųs
tas švedų dienraščio Dagens Ny- 
heter bendradarbis:

Visi švedai jūrininkai gerai 
žinojo, kad jie vyksta į okupuo
tą kraštą, buvusį laisvą tik tarp 
abiejų paskutinių karų, kraštą 
vilkusį rusų, vokiečių ir pagaliau 
sovietų jungą. Tačiau retas ku-' 
ris tepagalvojo, kad vykstama į 
policinę valstybę, kur žmonės 
gaudomi gatvėje, gabenami į po
liciją ir ten ilgai tardomi.

Taip atsitiko su daugeliu lat
vių, kurie drįso užšnekinti šve
dus Rygos gatvėse. Kai, pvz., 
paskutinis laivelis su švedais jū 
rininkais grįžo į savo laivus po 
laisvalaikio, į krantinę atūžė di
džiulis policijos sunkvežimis, ap
tvertas vielos tinklu. Į sunkveži
mį tuoj buvo sugrūsta 14 latvių, 
atvykusių atsisveikinti su šve
dais jūrininkais.

Policija, mat, apsiskaičiavo 
manydama, kad sausumoje šve
dų jau nebėra. Tačiau krantinė
je dar buvo pasilikę keli švedų 
tvarkos sargybiniai, šio įvykio 
liudininkai štai. kaip pavaizduo
ja šį siaubingą vaizdą: „Sargy
biniai išgirdo toliau krantinėje 
šauksmą ir klyksmą. Paėję ar
čiau jie pamatė, kaip rusų karinė 
policija raudonais raikščiais ap
supo būrį žmonių, kurie garsiai

vielos tinklu. Keletas asmenų 
jau sėdėjo tame narve. Policija 
pradėjo vieną po kito mėtyti 
žmones į sunkvežimį. Viena mer 
gaitė buvo išmesta peraukštąi ir 
liko kyboti ant skersinio. Polici
ja ją patraukė už kojų, ir ji nie
ko neprilaikoma nukrito ant 
sunkvežimio platformos.

Švedams tatai bestebint, priė
jo prie jų civiliai apsirengęs žmo 
gus ir trumpai, betrūsčiai tarė: 
tai ne jūsiškiai. Jie blogi žmo
nės. Pasišalinkite iš čia! Švedai 
nuėjo. Jiems beeinant nuvažia
vo ir sunkvežimis su savo krovi
niu“.

Švedai matė liūdnų vaizdų

Švedai buvo liudininkai ir 
daug kitų liūdnų epizodų. Kele
tas švedų, bevaikščiodami po 
miestą, sutiko porą rusų. Šie pa
sisiūlė pakviesti švedukųs į kar
čiamą. Švedai sutiko. Rusai už
sakė didelę bonką vodkos.

Valandėlę pagėrus rusai pra
dėjo atsargiai klausinėti karinių 
dalykų — koks švedų laivų pa
jėgumas, kaip greit ir kaip toli 
šauna jų pabūklai ir pan. Šve
dukai suprato, ko rusai nori, iš 
tardymo nieko neišėjo.

Tada rusai pasiūlė užeiti į ki
tą karčiamą, tačiau visos buvo 
perpildytos. Tada rusai nuėjo į 
maisto krautuvę ir ten nupirko 
vodkos (maisto krautuvės už
daromos labai vėlai). Tuo tarpu 
prie švedų priėjo latvis su lat- 
vaite ir patarė atsikratyti rusais 
ir užeiti pas juos į namus. Šve
dai taip ir padarė. Tačiau po 
pusvalandžio pribuvo policija į 
tų latvių namus. Švedams buvo 
įsakyta tuoj išsinešdinti, nes, 
esą, jų išėjimo laikas pakeistas 
ir jie savo laive turi būti jau 23 
vai. Švedukai tuo netikėjo ir iš
buvo dar tris ketvirčius valan
dos. Policininkai išeidami užsi
rašė tų latvių pavardes. Šve
dams išėjus į gatvę, jie buvo vi
są kelią sekami policininko.

Pora kitų jūrininkų buvo už
sukę pat latvaitcs į namus. Jiem 
išėjus, atvyko policija ir išsive
dė tas mergaites. Jos buvo ilgai 
tardomos ir pumpuojamos, ką 
jos sakiusios ir ką švedai sakę.

Paskutinį vakarą Rygoje lat
vių nuotaika buvo tiesiog bevil
tiška. Dingo visas jų atsargu
mas, jie nebekreipė dėmesio nei 
į NKVD, kuri budriai sekė vi
sus, kurie tik užkalbindavo šve
dus, nekreipė dėmesio nei į poli
ciją, nei į įdavikus. Paskutinį 
kartą jie norėjo pasišnekėti su 
švedais. Dievas žino, ąr tokia 
proga bepasitaikys. Jie buvo pil
nai įsitikinę, kad būrelyje, kuris 
tuoj apspisdavo besikalbančius 
latvį su švedu, buvo žmonių, ku
rie klausėsi ir tuoj pranešdavo 
policijai.

Pasikalbėjimas su latve

„Vieną vakarą sustabdė mane 
viena latvė“, — rašo minėto šve
dų dienraščio specialiai pasiųs
tas bendradarbis. „Ji suprato, 
kad aš švedas — mano apsiren
gimas mane išdavė. Žmonės tuo
jau apspito mūsų pasižiūrėti ir 
pasiklausyti. Moteriškė paklau
sė manęs apie Švediją. Jūs ten, 
sako ji, gerai gyvenate, galite

Momentai iš
konvencijos

CHICAGO. — Konvencijos de
legatų nuotaikos, atrodo, linksta 
Stevensono pusėn. Jau jis turįs 
garantuotų 630 balsų, o reikia 

L—1 686Į{>. Harrimanas vis dar 
turi gerų vilčių, tačiau ekspertai 
tvirtina, kad jis nominacijos ne
galįs laimėti.

Symingtonas vadinamas vie
nu iš tų „juodųjų arklių“, kurie 
gali iškilti, jeigu nepraeitų nei 
Stevensonas, nei Harrimanas ir 
delegatai aštriai^ susiskaldytų.

, Suruošė parodą
— Harrimanas, jieškodamas 

daugiau prielankumo, buvo prie 
International Amphitheatro su- 
ruošęs mažą paradą ir šaligatvy 
vaikai pašoko amerikiečių liau
dies šokį.

Trumano pasivaikščiojimai

— Prezidentas Trumanas, kaip 
visada, išėjo ryto pasivaikščioti. 
Jis grožėjosi Meno institutu ir 
korespondentams peikė praei
vius, kurie nesilaiko taisyklių 
pereidami skersai gatvę. Jis vėl 
turėjo spaudos konferenciją. 

Daley pakvietimas

— Meras Daley pakvietė de
legatus ir svečius pamatyti Cubs 
ir Cincinnati komandų rungty
nes Wrigley stadione.

Daug pranešimų

— Pirmos dienos sesijos metu 
per Western Union telegramų 
agentūrą iš Chicagos buvo per
siųsta 3 milionai žodžių prane
šimų apie konvencijos eigą.

šaukdami protestavo. Dauguma! pirkti ką norite, galite daryti ką 
buvo moterys. Privažiavo didelis norite, galite važiuoti, kur nori- 
aukžtas sunkvežimis, išpintas tė. Ar Stoekholmas gražus? Kaip

Demokratų konvencijos pirmininkas šen. Sam Rayburn (Texas) 
kalba antradienio vakare Chieagoje. Jis čia išsireiškė, kad prez. 
Eisenhoweria nebuvo tikras vadas ir turi atsakyti už liūdnas pa
sekmes. t_ J

Demokratų konvencija Chieagoje 
vis labiau įsisiūbuoja

CHICAGA, rugp. 15. — Nuolatinę Demokratų konvencijos 
vadovybę perėmė 74 m. amžiaus delegatas iš Texas Sam Rayburn. 
Trinktelėjęs plaktuku antradienio vakare 8 vai. 5 min. jis pradėjo 
posėdį ypatingai aštria ataka prieš Eisenhowerį. Tokių smarkių 
užsipuolimų kiti kalbėtojai dar nebuvo drįsę daryti.

Jo kalbos metu buvo atvykę ~ 77“ 7 7 7 ~
apie 90 proc visų felegatų.(ku-l d°J0 Ho'^oodo techmk,. Buvo 

rių bendras skaičius — 4,300,
įskaitant ir jų pakaitalus), ta
čiau publikai skirtose galerijose 
— buvo gana daug tuščių vietų.

Demokratų partija esanti su 
širdimiv

Rayburn pabrėžė, kad baigian 
tis Demokratų partijos valdymo 
metui, užsitęsusiam 20 metų — 
iki 1952 rn. — kraštas pasiekė 
„nepalyginamai augštą gerbū
vį“. Dabar gi, anot kalbėtojo, 
kraštas smunka ir painiojasi į 
pavojingas užsienio politikos 
pinkles. Demokratų partija esan 
ti su širdimi. Ji davusi prasmę 
ir gyvastingumą bendram pilie
čių gerbūviui, išplėsdama socia
linį draudimą, pravesdama at
lyginimo minimumo garantavi
mą, kompensaciją nedarbo me
tu, pagalbos teikimą akliems ir 
invalidams.

—• Respublikonai, — šaukė

Lyndon Johnton

Johnson iš Texas, senato dau
gumos pirmininkas, kuris yra lai
komas vienu iš antrinių kandidatų 
demokratų prezidentinėse nomi
nacijose. Jhm būtų nemaža gali
mybių, jeigu Stevensonas ir Har
rimanas nesurinktų reikiamo bal
sų skaičiaus.

jums patinka Ryga?
— Jūs turite gražių parkų, — 

atsakiau jai.
— Žinoma, mes turime gražių 

parkų. Bet kaip jūs manote, kaip 
mes čia gyvename. Ak, jūs turė
tumėte čia truputį pasilikti, tada 
pamatytumėt. Mums be galo sun 
ku gyventi.

Aš tariau moteriškei, kad ji 
būtų atsargesnė. Daugelis as
menų tebuvo nuo mūsų tik pusės 
metro atstume.

— Ar jūs nesuprantate, — ta
riau jai, — jūs galite dėl to daug 
nemalonumų patirti. i

— Suprantate jūs, tai mano 
paskutinė proga pasikalbėti su 
švedu, — tarė ji. — Nelaužau 
sau galvos, kas su manimi atsi
tiks, — tarė ji ir ašaros ėmė jai 
per skruostus riedėti. — Aš ga
vau progos pasikalbėti su lais
vos tautos žmogumi. Jūs esate 
žurnalistas, papasaikokite savo 
tautai, kaip mes čia gyvename. Į

Kas paskui atsitiko su ja mum 
atsiskyrus, nieke nežinau.

parodytas filmas karo veterano, 
grįžtančio be rankų iš fronto ir 
sutinkančio savo numylėtą suža
dėtinę. Vaidino Harold Russell. 
Filmui pasibaigus, pasirodė pats 
Russell asmeniškai, pasisakė, 
kad jis vedęs tą sužadėtinę, au
ginąs du vaikus; priminė depre
sijos laikus, kuriuos praskaidri
nusi po to atėjusi demokratų ad
ministracija. Piktai atsiliepda
mas apie respublikonus, jis reiš
kė viltį, kad išrinkti demokratai 
vėl kurs gerbūvį.

Perbėgėlis iš respublikonų 
Morse

Tada pirmininkas Rayburn pri 
statė senatorių Wayne Morse iš 
Oregono, pabrėždamas, kad šis 
žmogus buvo prieš ketverius me
tus respublikonų delegatas toje 
pačioje salėje, bet jis „buvęs pa
kankamai garbingas žmogus, ra
dęs ryžto palikti respublikonų 
partiją, kada ji jam pakankamai

JAValstybių atstovas J. T. Lodge 
žada panaudoti veto teisę

‘ WASHINGTON, rugp. 15. — JAValstybių atstovas Jungti
nėse Tautose Henry Cabot Lodge užtvirtino, kad jo atstovaujamoji 
valstybė, jeigu bus reikalas, pavartos veto teisę prieš komunisti
nės Kinijos įsileidimą į JT.

Šį savo pareiškimą Lodge pa
darė savo laiške šen. Butleriui 
(R. Md.). Čia jis rašė:

„Raudonosios Kinijos įsileidi
mo į Jungtines Tautas kląusime 
yra aišku, kad pačių J. T. agre
sija apkaltintas režimas, kuris 
ir toliau yra pilnas tarptautinio 
banditizmo ir apgavysčių netu
rėtų būtų priimtas į J. T.
. „Per tą laikotarpį, kada aš čia 
esu JAValstybių atstovu, šis įsi
leidimo klausimas Sov. Sąjun
gos buvo iškeltas bemaž 30 kar
tų ir JAValstybių nuomonė čia 
gaudavo didelę persvarą.

„Jeigu situacija pasikeistų, 
galiu jus užtikrinti, aš neatsisa
kyčiau nuo veto panaudojimo 
šiame klausime Saugumo Tary
boje“.

Kada jam buvo pasakyta, kad 
JAValstybės atsisakė vetuoti ki
tų komunistinių kraštų: Albani
jos, Bulgarijos, /Rumunijos ir 
Vengri jos'priėmimą į Jungtines 
Tautas, Lodge atkirto, jog pagal 
1948 m. Vandenburgo rezoliuciją 
buvo pageidauta nesipriešinti 
naujų valstybių įsileidimui.

Bet savo laiške Lodge pareiš
kė:

» „Klausimas — kas turėtų at
stovauti Kiniją Jungtinėse Tau
tose yra visiškai skirtingas nuo 
to, kuris kalba apie priėmimą 
naujų valstybių“.

Trumpai iš visur
• Vykdomosios Tarybos pirm.

A. Devenienė rugpjūčio mėn. 10 
d. iš New Yorko išskrido atgal į 
Vokietiją. Ji Amerikon atvyko 
dalyvauti Vliko posėdžiuose.

Ragina susitarti 
gražiuoju

NEW DELHI. — Indijos min. 
pirmininkas, kalbėdamas Indijos 
nepriklausomybės deinos minėji
me, įvykusiame Suezo kanalo 
konferencijos išvakarėse, pareiš
kė, kad kariuomenės pajėgų pa
naudojimas kanalo zonoje gali 
iššaukti bendrą gaisrą.

Nehru pažymėjo, jog jis esąs 
tikras, kad Suezo kanalo klausi
mu bus rastas taikingas sprendi
mas. „Jeigu pirmoji konferenci
ja nepavyktų, pasisekimas atei
tų antroje ar trečioje konferen
cijoje“, — užtikrino Nehru. 

Nori pakenkti
Londono 'pasitarimams

LONDONAS. — Kaip prane
šama, Sov. Sąjunga stengiasi iš
ardyti šiandien čia prasidedan
čią 22 tautų fciondono tarptauti
nę konferenciją Suezo kanalo 
reikalu, kad ji galėtų suruošti 
kitą, bet jau pagal rusų — Egip
tą liniją.

Apie savotiškus rusų manev
rus pranešė Anglijos užsienio 
reik. sekretorius Selwyn Lloyd, 
kuris anglams patarė jieškoti 
taikingo problemos išsprendimo. 
Jis Anglijos karinį pasiruošimą 
pavadino tik kaip atsargumo 
žingsnį.
' • Mažhetuvių organas “Ke
leivis” Nr. 7/1956 duoda apš- 
čiai medžiagos apie senąją “De- 
utsch-Lituanische Gesellsch- 
aft”, taip pat svarbiausiūs lietu 
vių tautai ir valstybei nusipel-

Rayburn, — seniau tvirtino, kad įkyrėjo“.
šios programos pravedimas dvel- Senatorius Morse pareiškė ne- 
kia socializmu, bet tie patys res-'gigailįs apleidęs respublikonus, 
publikonai paskutinių ketverių Jis nesilaikęs partijos įsakymų 
metų laikotarpyje priėmė patys būdamas respublikonas (šie žo- 
šią programą. Ar kas nors nu-'džiai palydėti plojimu), nesilai- 
rodys bent vieną demokratų iš-' kysiąs partijos direktyvų ir bū- 
leistą šios srities įstatymą, kurį1 damas demokratas (po šių žo-
respublikonai būtų atšaukę? — 
klausė kalbėtojas.

Respublikonai esanti mirusi 
planeta

džių — tyla; delegatai pradėjo 
šnekučiuotis su kaimynais apie 
svarbesnius dalykus...)

Apriboja kalbas

Toliau Rayburn užsipuolė, kad1 Toliau, konvencijos taisyklių
Eisenhoweris, ir tik jis vienas komiteto pirm. senatorius J. O. 
daugiausiai esąs kaltas dėl pasi- Pastore (Rhode Island) pranešė, 
reiškiančių negerovių respubli- ( kad nominacijos kalbos apriboja- 
konų administracijos metu. Jis mos — 15 minučių, ir kad antrą 
kaltino, kad „respublikonai be- bei trečią kartą išeinąs kalbėti 
veik iš kiekvienos ūkininkų šei-1 neturi teisės užimti daugiau lai- 
mos kišenės kasmet išėmė po ko, kaip 5 minutes. Ketvirtą kar- 
$800“. Anot kalbėtojo, tarp dar- tą kalbėti iš viso nebus leidžia- 
bininkijos vadų nesą nei vieno,1 ma- Konvencija tą mintį priėmė 
kuris tikėtų, kad respublikonai prielankiai
būtų darbininkijos draugai. 

Pagaliau puolė Eisenhowerį,

Kredencialų komiteto pirm. C. 
W. Rawlings pasidžiaugė, kad 
šiemet nebuvo kokių didesnių ne

kad jisai blogai įgyvendinąs de- gugjpratįmų dėl delegatų susodi- 
mokratų išleistus įstatymus. Res nimo Prieš ketvirtą metų tuo 
publikonai tešviečią tik iš demo- rejkaju turėta nemažai sunkumų 
kratų „New Deal ir „Fair Deal gU kaikurįaįs pietiečiais delega- 
programos, o patys esą kaip mė- Įajs Antradienio vakaro Demo- 
nulis mirusi planeta. Respu- kratų konvencijos posėdis baig- 
blikonų tvarka, apie 3 milionus ,afJ vak 25 min. Trečiadienį 
ūkininkų išstūmė iŠ farmų. Už- 'tebuvo tik viena segija _ g vaL
sienių politikoje mes, esą, turL v. Popietinės sesijos nebuvo.
me mažiau draugi), negu pirma-------------------------- --------- -——
turėjome, o net ir buvę mūsų į 9 Londone gyvenantis inžinie- 
draugai kaikurie tapo priešais. irius Alexandcr Bešn trečiadienį

atšventė savo 103-jį gimtadienį. 
Filmas ir aktoriaus propaganda jįg saVo pareigų yra pasitrau-

Toliau demokratai vėl panau- kęs tik prieš 2 metus.

Taip pat ji čia lankėsi Valstybės niusius mažhetuvių veikėjus 
departamente, „Free Europe“ 
komitete, Kultūros kongrese,
Dainų šventėje ir kt.

• Vienas iš labiausiai pasižy
mėjusių amerikiečių pilotų II 
Pas. Karo metu David Schilling, 
antradienį žuvo auto nelaimėje.
Jis Europoje turėjo 132 ir yra 
numušęs 23 vokiečių lėktuvus, o 
10 sunaikinęs žemėje.

• Japonijoje vakar buvo pa
žymėta sukaktis, nes tą dieną 
suėjo 11 metų nuo Japonijos pa
sidavimo sąjungininkams. Čia 
krašto vadai liepė melstis už ka
re žuvusiuosius ir įspėjo, kad ja
ponai turėtų ilgai prisiminti šią 
skaudžią pamoką.

• Vysk. Ramanauskas, iš Lie
tuvos gautomis žiniomis, grįžo į 
Telšius šių metų liepos 20 d.

Laikraščiai nemokamai

Nemokamos laikraščių kopi
jos iš įvairių Amerikos vietovių 
buvo dalinami delegatų tarpe 
Konrad Hilton viešbutyje ir am
fiteatre.

Kalendorius
Rugpjūčio 16 d? šv. Joaki- 

mas; lietuviški: Rugelis ir Vai- 
selė.

Saulė teka 5:59, leidžiasi 7:52.

Oras Chieagoje

Oro biuras praneša: Chieago
je ir jos apylinkėse šiandien — 
dalinai debesuota; galimas lie
tus su perkūnija. Augščiausia 
temperatūra — apie 85. Trečia
dienį — dalinai debesuota ir vė
siau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Naujoji „Miss Universe“ — Carrol Morris iš Ottumwa, su

grįžusi į savo miestą, areodrome buvo pasitikta 1,500 žmonių.
— Taifūnas „Babs“, kurio vėjai siekia 110 mylių per valandą 

nuo Formozos nuūžė į Okinawą, kur yra didelės JAValstybių ka
riuomenės bazės.

— Kanados 22-sis parlamentas vakar patvirtino 700,000,000 
valdžios išlaidų biudžetą 1956 — 1957 metams. Po to jis pertrau
kė savo posėdžius.

— 81 metų amžiaus Pietų Korėjos prezidentas Syngman Rhee 
vakar buvo inauguruotas trečiam terminui. Jis yra buvęs vienin
teliu prezidentu 8 metus gyvuojančioje respublikoje.

— Vėliausios žinios sako, kad > Burmos teritoriją yra įsiveržę 
apie S,000 raudonosios Kinijos kareivių ir apie tiek pat yra susi
spietę ties josios pasieniu.

■— Orville E. Hodge, prisipažinęs valdiškų pinigų išeikvojimu, 
gavo 10 metų kalėjimo'.

— Rio de Janeiro miesto vargšų rajone įvykęs gaisras sunai
kino 300 namų ir čia 1,000 asmenų liko be pastogės.

— Hitlerio vyriausybės užsienio reikalų min. baronas Kons- 
tantin von Neurath, 83 m. amžiaus, mirė Stuttgarte, V. Vokieti
joje. Jis iš Spandau kalėjimo buvo išleistas 1954 m. lapkričio 

I mėn. 6 d. ,

e
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' VISI Į BALTIMORĘ
(

Pasikalbėjimas su kolegomis K. Kebliu ir A. Gečiausku. 
Šie kolegos rūpinasi muzikos - literatūros vakaru ir 

mielai sutiko atsakyti į patiektus klausimus.

__ Spaudoj jau buvo skelbta,' rinius, Genutė Buračaitė ir Da-
kad SAS vasaros stovyklos me
tu yra rengiamas vakaras. Ko
kio pobūdžio minėtas vakaras 
bus?

— Tai viešas muzikos — lite
ratūros vakaras, ne tik stovyk
lautojams, bet * ir visuorhenei. 
Tikimės, kad šiuo parengimu su
sidomės ir apylinkės jaunimas,

lia Prikockytė skaitys savos po
ezijos, Nijolė Bogutaitė skam
bins pianinu. Be to programoje 
dalyvauti dar pakviesti Galina 
Macelytė, Manigirdas Motekai- 
tis ir Antanas Sužiedėlis.

— Redos minėjote, kad po 
programos bus šokiai?

— Taip, šokiai tikrai bus. Yra
ypač, kad po meninės progra-Į tariamasi su geru Peabody kon

servatorijos studentų orkestru, 
salė tikrai gera, ir, jei tik sto
vyklautojai bei apylinkės jauni
mas atsineš gerą nuotaiką, šo
kių vakaras bus be priekaištų. 
Tenka pastebėti, kad tokio mas- 
tb lietuviški šokiai Baltimorėje 
seniai jau bebuvo, tad tikimės, 
jog susilauksime daug jaunimo 
ne tik iš vietinės kolonijos, bet 
taip pat iš Philadelphijos, Wash 
ingtono ir New Yorko.

— Ko laukiaute iš studentu 
ateitininkų ?

— Jų pačių. Juo daugiau da
lyvaus vakare, juo jis bus sėk
mingesnis. Stovyklautojai da
lyvaus savaime, o tie, kurie ne
galės stovykloje būti visą laiką, 
turėtų atvykti bent Labor Day 
savaitgaliui ir tuo pačiu atsilan
kyti muzikos — literatūros va
kare. Tikimės, kad rugsėjo 1 d. 
New Yorke, Philadelphijoje ir 
apylinkėse neliks nė vieno auto- 
ĮftObiiį tųruičip. ateitininko. Tą 
dieną visi keliai ves į Baltimo
rę.

mos seks pasilinksminimas.
— Kokiu tikslu šis vakaras 

rengiamas ?-
„ 1— Mūsų vasaros stovyklos 
ąkirtos studijoms, organizaci
niams darbams ir poilsiui. Ta
čiau neužmirštamas ir kultūri
nis aspektas. Laimėti jaunus 
žmones savai kultūrai nepakan
ka vien teoretinių paskaitų tais 
klausimais. Todėl nuo seno į 
stovyklines programas būdavo 
įtraukiami muzikos bei literatū
ros vakarai. Tuo būdu jauni
mas turi progų savą kultūrą ne 
tik pažinti, bet ir pamilti, o taip 
pat įsitraukti į kūrybinį darbą. 
Stovykloms esant atokiau nuo 
lietuviškų kolonijų, toki vaka
rai būdavo tik stovyklinės prog
ramos dalis. Tačiau pernai ir 
šiais metais, kuomet netoli sto
vyklavietės yra ir didesnis mies 
tas, imtasi rengti platesnio mas*

" to viešą vakarą, nes esant tur
tingesnei aplinkai ir didesniaip 
dalyvių skaičiui/ viskas būna 
daug įspūdingiau.

Antrasis vakaro tikslas yra 
parodyti vietos visuomenei, kad 
mūsų jaunimas dar uoliai seka 
lietuviškos kultūros kūrėjų ke
liais. Išgirdę jaunuosius solis
tus, pianistus, kompozitorius ir. 
literatus, mūsų vyresnieji gal 
kritiškiau žiūrės į beviltiškus 
skundus dėl jaunųjų nejautru
mo lietuviškiems reikalams.

Kuip stovykla pasiekiama? — 
Vykstant automobiliu, stovykla 
pasiekiama: iš Baltimorės va
žiuoti Md. Ruote 2, sekant ro
dyklę “To Prince Frederie”. Pa
važiavus apie 30 mylių, pasukti 
kairėn į Md. Route 665. Iš šio 
kelio sukti dešinėn į Md. Route 
387. Sekti rodyklę “Harness 
Creak Road”> Pavažiavus apie 
1 mylią Harness Creek Road, 
dešinėje pusėje yra mažas ke
liukas su rodykle “To St. Vin- 
cent De Paul Camp”. Automo
biliu važiuojant iš Washingto- 
no, važiuoti US Route 50 iki 
Md. 2. Šiuo keliu važiuoti iki 
Md. Route 665 ir toliau sekti tas 
pačias instrukcijas, kaip važiuo
jant iš Baltimorės. Iš Annapolis 
automobiliu reikia, važiuoti 
West Str. ir sekti Md. Route 
387. Toliau važiuojant vadovau
tis augščiau dumtomis instruk
cijomis.

Kas atvyks į Baltimorę, pra
šomi paskambinti kol. Vitalijai 
Bogutaitei (LE 9-4713) arba 
kol. Onai Eringytei (ED 6-54- 
88). Ten šeštadienį ir sekma
dienį budės žmonės, kurie nu
veš stovyklon.

Stovyklos telefonas yra An
napolis, Md., COlonial 3-4797.

Ką vežtis stovyklon? — Prau 
simosi reikmenis, maudymosi 
kostiumą, megztinukus (vaka
rai Vėsoki), sportiškus rūbus, 
išeiginius rūbus. Stovyklon ne
reikia vežtis patalynės. Ją gau
site vietoje. Svarbiausia, visi at- 
sivežkite giedrią nuotaiką ir 
jaunatvišką jouką.

Kokia stovyklos programa ?
-zL.

Stovykloje paskaitas skaitys vakaras, muzikos — literatūros Df, Nina KRIAU6ELIŪNAITČ
prof. K. Pakštas, poetas K. Bra-1 
dūnas,' dr. V. Vygantas, prof. 
S. Sužiedėlis, J. Manelis, kun. V. 
Paulauskas ir tėvas J- Kidykas, 
SJ. • Programoje yra numatyta 
prof. S. Šalkauskio minėjimas, 
kenčiančios tėvynės vakaras, li
teratūros vakaras, laužas, dainų

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

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

Namams rakandai, Televizijos, Ra- 
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jewelry. Didelis pasirinkimas. Duo
damo didelę nuolaidų, lengvus išmo
kėjimus.

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

Budriko Radio Valanda iš WHTC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

vakaras Baltimorėje ir kt.
Kada įvyks suvažiavimas? —

SAS metinis suvažiavimas įvyks 
stovykloje rugsėjo 1 — 2 d. d.

Kiek - stovykla kainuos? — 
Stovyklos kaina visoms 10 die
nų yra 30 dol. Svečiai mokės po 
4 dol. dienai.

SAS Centro Valdyba

TeL uflso BK l-oeve. rez. PR 9-73*3

0R. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Oarfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—p 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. v. p.
išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

(Gydytoja tr Chlrurgfi) 
MOTKM.V LIG V IK AKL4LKUO4

_ Bl’EClA L.1ST6
!7b0 We«t 71st Street

(Kampa* 71»t lr California) 
rel. ofiso lr rea REpuhlle 7-4144 
Vai. 11-2 lr 6-» V. v. Beit. 1-4 p. 9.

Prišm linas tik pagal susitarimų.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgš) 

BCDIKIV IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTU

7156 South We»tern Avanse
(MBDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto lkt I vai. popiet

Oflce tel. KE. 7-1168 
Rea. tel. VVAlbrook 6-3746

DN. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujau adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. K Uteno 6-4410 

Rezid. telef. GRovehdl U-OO17
Talandoe: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m.

HM. po pietų.
pagal sutarti

Penktad.
Trečlad. Ir šeštad.

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayelte 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th lr Hermitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek,

4-

STUDENTŲJ STOVYKLOS 
INFOfcMACUOS

Kur vyksta? — Camp St. Vin- 
cent De Paul, Middle River, An
napolis, Md. Ši stovyklavietė y- 
ra tarp Baltimorės ir Washing- 
tono.

Kuriuo laiku? — Stovykla
„ . , , , . , „ pradedama rugpjūčio 27 d. ir— Kur ir kada vakaras įvyks?-* į. . . -■ T ,- .. - * ' , baigiama rugsėjo 6 d.. Į stoyyk-— Š. m. rugsėjo 1 d„ Labor . J t ’Z.

Day savaitgalio šeštadienį, 7 
vai. vakare Cadoa salėje, Balti
morėje. Stovyklautojaj j vakarą 
vyks bendrai, o kitiems surasti 
salę ir nebus persunku. Cadoa 
salė yra Franklin gatvėje, blo
ke tarp Cathedral ir Park Avė. 
Netoliese yra YMCA, YWCA ir 
Enoch Pratt biblioteka. Iš gele
žinkelio stoties salė lengvai pa
siekiama autobusais ir taksi; .

— Kas dalyvaus programoj? 
, — Vakaro programoje dai
nuos Pranas Zaranka, buvęs 
Budriūno kvarteto bei Detroito 
at-kų trio narys, ir Audronė Gai 
galaitė iš Philadelphijos. Darius 
Lapinskas, New England Con- 
servatory of Music studentas, 
skambins savo kompozicijos kū-

lą suvažiuojama jau rugpjūčio 
26 d., sekmadienį.

Greitas palengvinimas nuo
ŠIENLIGĖS

NEMALONUMU IR NUO BRONCHŲ

ASTMOS

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

Univemal Savings and Loan Association užtikrina saugo
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
610,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas tr draugiškas patarnavimas.

Dėl paakoių ir visais finansiniais reikalais kreipldtėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus Ir sąžininga* 
patarnavimas.

R S E R E N A S
4640 8. Woo<l St., Ohicago 4,

Illinois, tel. VI 7-2972

IIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų lr 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiiiimiiiiuiimiiimiiiiiiiMiiiiiiiiHiitHiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiMiiiii

4038 Archer Avenue
AUGUST SALDUKAS hezldnmn*

I
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
„ KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

. TAUPYMO 
BENDROVĖ 

<
Tel. IA3-47P . ’

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES EB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akintus —

8822 So. Westorn Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-* vai. 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku .usltarua

Ofiso telefonas: PK 8-3224
Re. telef. VVAlbrook 5-6074

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susiturimą.. 

Del valandos skambinti telefonu 
l’rospect 8-1703 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečlad. ir 
4ež*ad.

Bes. tel. GRovehill 0-3803

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne 
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.) 

VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Seštad. Z—4 vai. vak. 

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutartj. 
Telef. ofiso LAfayctte 3-6048 

Rez.: VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2431 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-b, treč. lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Weeten Aveiat
Cbicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas R Epu bllo 7-494X1 

Rezidencija: GžtovehUl 8-8141

~DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

RezldencikM tel. BEverlv 8-8244

Tel. ofiso YA. 7-6557, res. RE. 7-4964

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1851 We4t 47th Btreel

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visa dieną lr šeštad. vak.

- - - *
Tel. ofiso l’Rospect 6-2240

PItospect 6- 1732
DR. A. MACIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
/ SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS

3700 S. VV'ood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad ir penkt. Tročiad. ir sek. 
uždaryta.

M. JULIJA MONSTAVičIUS
11YHYTOJi IR CHIRllEU. 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Kuto: 1033 VV. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6-v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — IrtTlmsa 6-4746 
Buto — ItEverly 8-3946

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North VV'acker Drive 

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

Tel. CEntinl 0-2294 
5002 West lttth Str.,. Cieero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOwnhall 3-0939 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEndock 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 

SPEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St
Tel. l’Rospect 8-1223 arba WE 6-5577.
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr:,

Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. valt. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

8265 South Westera Aveaną
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

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

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

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

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

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

I

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr 
ieštad. 9 vai. ryto lgl 4:30 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 1* vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki S vai. vak.

—Or; rigrSa

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON-DIKIE B
Pagarsėję

MATRACAI 
vietoje $89.50 

dabar pirksite už:E

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETIJVJŲ KRAUTUVE)

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
' . NELLIE BERTULM IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. 'Vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. p6 pietų

TeL ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6167

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Ava. 

VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
f>ešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1166
Rezidencijos —"STi‘wart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t S5th Street 
(kampas Halsted tr 35-ta gatvB) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:80 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Rea. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

■ Ofiso HKmlock 4-3815
Rez. IIEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LlGOfl 

2745 W. 69 St.
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 Iki 12: Z—6: 7—9. 
Šeštad. 10—rl2. Trečiad. uždaryta.

, LAfayctte 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-'<786

DR. ALBINA PRUNSKIS" 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDV’TO.IAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. C2nd St., tel. Republlo 7-8818.

Tel. ol'iuo: DAnube 0-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. lr 6—8 ▼. vak.

šeštadieniais 1—z v o. o

TeL ofiso PRoejiect 6-9400
Rezl<L l’Rospect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVI$IU$
( Vaškevičlūtč)

CYDYTCJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 0-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. j. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct., Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto lr l-B vaL 

vak. šeštadieniais 1G-1.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1181

Tel. ofiso vjctorv 2-1581
"" Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted tr S 1-mo* gatvlųl 

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

Ofiso telefonai — BIshop 7-2626
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai.

 Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. lr šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290
SPECI. CHIRVRGINP.S IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio*, 

keičia stiklus tr rėmu*.
4466 So. California Avė., Ohicago 

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

10 vai. ryto Iki 4; trečiai, lr sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso I’R. 0-044(1, rez. HE. 4-315!)

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6666

DR. P. Z. ZALATORIS
1321 So. Halsted Street ■ 

TCl. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669
Rezid. 6600 8. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. lkt 8 p. p.; 6—9 v. V.—z

Telefonas GRovehill 6-1695

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGV SPECIAUST.

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

■uaitarimą Išskyrus trečiadieniu*
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REIlance 6-1811

DR. WŽLTER J. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(I.1BTUVIS GYDYTOJAU)
3925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 8:30—8:30 rak.
Tročiad. pagal sutarti

Tek ofiso lr huto OLymple 2-4169

DR, P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4888 W. 151 h St.. Cicero 
Kasdien 1—8 v. lr 6—8 v. vakara

Išskyrus trečiadieniu*
Butas 1626 No. 19th Avė. 
šeštadieninis 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef, LAfayettn 8-8210, jei 
neatsiliepia, Šauklio KUdzie 2-28(1

DR. EMILY V. KRUKAS
! GYDYTOJA TR CHIRURGĄ

4146 H. Archer Avė.
i

VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt 6-8:1* v

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Tek oflao VA 7-4787, rez. PR t-lMO

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211) 
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminšti telefonai
Šaukite Mldway 3-OOOI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdan - ĮTotezlata* 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

'(Arch Supporta) lr Š.Š.
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniai* 9-1. 
(»RTH<H’P:i>IJO8 technikos lab. 

2850 W. 03rd St. Chicago 29, UL 
Tel. Pltospi’ct 6-5084.

Skclbkitčs “Drauge”!

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. Y Artis 7-1829 
Pritaiko akinius 
Kreiva* akla i 

ištaiso.
Oftsas lr akinių dlrMuvi 
756 We»t 85tb Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki S, tra- 
čiad. nuo 10-12, penktadlenj 1*-1 16 
teštadivhlals 10-2 vai. popiet.

' Palengvinu aklų Įtempimą, kuria 
yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregy*- 
tę. Prirėnku teisingai akiniu* Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
Instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trūkumu*. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

<712 South Ashland Avenne 
Tel. YArds 7-1372 

Vai. 10:20 iki 7 v. vak. šeštad. 10:19 
Iki 6 vai. Sckm. Ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DjVILY FRIEND
2334 H. Oakley Avė., Chicago 2, III. TeL Vlrglnla 7-3941; 7-9942

Kntered a* Necond-Class Matter March Si, 1916, at Chioago, Illl*<i(* 
Under the Act of March S, 1879.
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LONDONO KONFERENCIJA
Londono konferencija pradedama šiandien, rugpjūčio 16 d. 

Didžioji Britanija, Prancūzija ir Jungtinės Amerikos Valstybės 
pakvietė j konferenciją 24 valstybes, turinčias daugiau reikalų 
su Suezo kanalu, kurį nacionalizavo Egiptas. Į konferenciją 
atsisakė atvykti Egiptas ir Graikija. Konferencijai patikėtas 
didžiausias sprendimas: ji turės nuspręsti Suezo kanalo ateitį. 
Pirmiau buvo skelbiama, jog konferencijos sprendimas bus pri
valomas, jei kaikurios valstybės ir atsisakytų dalyvauti.

PADĖTIS LIETUVOJE PAGAL 
BOLŠEVIKINĘ SAVIKRITIKĄ

“auksinių" gražuolių buvo pa
vaizduotos su “dosnios žemės 
turtingomis dovanomis ranko
mis”. Ratu sustojusios apie ga
lingą srovę, kurios purkšliai den 
gia tarytum deimantais nusags
tytą šydą, jos turėjo vaizduoti 
tą “didžiąją broliškų tautų šei
mą, kuri susikūrė tarybinėje tė
vynėje”... “Nepaprasta laime be 
sidžiaugianti” ten atitinkamai 
buvo pavaizduota ir okup. Lie-

"Tautų draugystės 
fontanas" Maskvoje

Bolševikai kiekviena proga 
stengiasi įrodinėti, kad bolševi
kinė prievarta ir okupacija — 
tai didžiausias laisvės pasireiški
mas, sudarąs sąlygas atsiskleis
ti tautinęi kultūrai. Bolševikų 
pareiškimu, “nacionalinio klau- 
imo išsprendimas daugianacio
nalinėje tarybinėje valstybėje

už “medžiagos nekonkretumą, 
kurios dar vis nesugebėjo įveik
ti”... “LTSR ž. ū. ministeris”

1956 m. liepos 3-5 1. “Tarybų valstybes priešai išvys- Bpublikos lraktoriM p4rlias iW
tė plačią kampaniją, panaudo-^ pavasario padidėjo 3,440 “sąly- 
dami kaikuriuos faktus, susiju-^ ginių traktorių”, gavo beveik 
sius su pasmerktu Stalino asme-| 4,000 kultivatorių, 1,200 sėja- 
nybės kultu. Priešiškos propa- niųjų, daugiau kaip 800 lėkšti- 

gandos atgarsiai kartais pasireiš
kia ir Lietuvon respublikoje”.
Todėl Niunka reikalauja “teisin 
gai nušviesti asmenybės kultą 
ir demaskuoti priešišką propa
gandą”, “plačiai aiškinti” šį rei
kalą darbo žmonėms. Dar griež
čiau tuo reikalu pasisakė Snieč
kus, pažymėdamas, jog reikia 
“išrauti su šakinimis asmeny
bės kulto liekanas”. Aiškinama
jame darbe “turi dalyvauti visas 
partinis respublikos aktyvas”, 
reikia visose pirminėse partinė
se organizacijose “rengti atvi-Į mongs mįnįsteris” K. Kairys 
rus partinius susirinkimus” ir puolg Lįetuvos Vartotojų Koope 
pan. Esą, “kova už asmenybės ratyyų Sąjungą už “nepatenki-

vikinių “kultūros darbuotojų” su ku!t0 ir.jo Pa^arini4 Įveikimą į-: „amą aprūpinimą koncentruo-
___ xx._ 4.. .jj__ _*~ii._i.. ! nesa gaivinančią srovę į visą i-> ^ajg pagarais ir blogą prekybos

deologinį darbą”, kalbėjo Snieč- pramoninėmis prekėmis organi- 
kus, matyt užmiršęs, kaip Sta
lino laikais jis pats, Niunka,
Gedvilas, Paleckis ir visa eilė 
kitų tiesiog garbino tą patį Sta
liną, kurio “kultą” dabar rei
kalauja “išrauti su šaknimis”...

(E)
d. buvo Vilniuje sukviestas Lie
tuvos kp ck “trečiasis eilinis ple 
numas”. Jame dalyvavo parti
jos rajonų komitetų pirmieji sek 
retoriai ir rajonų vykdomųjų 
komitetų pirmininkai. Vad. “ple 

Padėtis šiek tiek komplikuojasi, kai Egiptas atsisakė daly- nume”, be eilinių pasigyrimų ir
vauti Londono konferencijoje. O Sovietų Rusija pasiūlė, kad į 
konferenciją būtų pakviestos 45 valstybės, įskaitant sovietų 
satelitus Europoj^ ir visas arabų valstybes. Egipto preziden
tas Nasser, atmesdamas Vakarų kvietimą, taip pat kalba apie 
45 valstybes, kurios turėtų dalyvauti Suezo konferencijoje. Mask
vos šaltiniai skelbia, jog šepilovas planuoja pasiūlymą prade
dant Londono konferenciją, kad posėdžiai būtų nutraukti ir ki
ta konferencija platesniu mastu, kaip siūlo Nasser, būtų su
šaukta kitur. Teigiama, kad Šepilovas pasiruošęs tarti žodį, 
jog Sovietų Rusija atsisakys laikytis Londono konferencijos 
sprendimų Suezo kanalo reikalu, nes konferencija, kurioje ne
dalyvauja Egiptas, neturinti galios. Kaip ten bus — paaiškės 
šiomis dienomis.

Vakariečius nustebino Irako pareiškimas, jog jis remia 
Egiptą ir pripažįsta Suezo kanalo nacionalizaciją. Irakas yra 
ištikimiausias* Anglijos sąjungininkas iš visų arabų valstybių. 
Irake yra dideli naftos laukai, kuriuos eksploatuoja Anglija. 
Irako nafta sudaro trečdalį Anglijos gaunamos naftos. Bijo
ma, jog iš Irako pusės pripažinimas Suezo kanalo nacionaliza
cijos gali reikšti, jog netolimoje ateityje Irakas ruošiasi na
cionalizuoti savo krašte esančius naftos laukus. Tokiu atveju 
krizė labai pasunkėtų. Pažymėtina, kad Irakas yra Anglijos 
vadovaujamo Bagdado pakto narys.

Londono konferehcija renkasi didžiausio nervų karo ženkle. 
Ar ji bus pajėgi sunkiausioje padėtyje rasti nepaprastai sunkų 
sprendimą? Juk Suezo kanale susikerta Rytų ir Vakarų interesai.

Kodėl uždraudė kritikuoti?
Sovietų Sąjungos komunistų partijos sekretoriaus Chruš

čevo slaptojo pranešimo apie Stalino nusikaltimus paskelbimas 
dar labiau pasunkino komunizmo krizę, kuri jau buvo įsigailėjusi 
dar prieš Stalino mirtį.

Nepaisant per 40 metų didėtų didžiulių aukų, komunizmas 
neįvykdė nė vieno savo pagrindinių pažadų, nors jais daug ką 
suviliojo. Niekas neabejoja, kad sovietinė technika yra žymiai 
augštesnė už caro laikų techniką, bet pats Chruščevas turėjo 
pripažinti; jei šiandien Rusijoje yra daugiau patrankų (ir 
ne tik patrankų), negu caro laikais, tai labai mažai yra sviesto, 
nors burnų skaičius per tą laiką padidėjo dešimtimis milionų. 
Ir reikia gerai įsidėmėti, kad už tai yra kalta tik komunistinė 
sistema, kuri užgniaužia betkokią privačią iniciatyvą ir trukdo 
bendradarbiavimą. Chruščevas tai žino, ir dėl to ne kartą pats 
asmeniškai darė žygius tiek žemės ūkio, tiek pramonės srityje, 
norėdamas sumažinti gamybos išlaidas, netvarką, biurokratijos 
naštą ir darbo neproduktingumą. Jis žino, kad, jei nepavyks 
patenkinti žmonių valią, bus galas komunizmui ir jo vadams 
tiek Sovietų Sąjungoje, tiek už jos ribų. Dėl to kaip tik ir pri
reikė užpulti asmenybės kultą, prireikė šauktis į visų kraštų 
socialistus, stengiantis bent šiek tiek atgaivinti organizmą, ku
ris jau nereaguoja.

Nėra abejonės, kad visa tai, ką Chruščevas padarė, atideng
damas Stalino nusikaltimus, yra jau šis tas, bet to dar toli gra
žu yra permaža. Norint ligonį tikrai pagydyti, reikia visų pir
ma pripažinti, kad jis yra ligonis. Bet Chručševas to padaryti 
nenori: jis nenori pasakyti tiesos, visos tiesos. Chruščevas bi
josi pripažinti, kad komunistinės sistemos liga yra nepagydo
ma. Dėl to jis griežtai uždraudė kritikuoti Sovietų Rusijos ko
munistų partiją.

tariamųjų “laimėjimų”, buvo iš 
kelta visa eilė negerovių. Bū
dinga, kaip tas negeroves ir trū
kumus apibūdina patys bolševi
kų veikėjai.

Lietuvos kp ck sekretorius 
Niunka pvz. nusiskundė, kad rei 
kią “atk-kliai jieškoti naujų, kū 
rybinių, gyvenimiškų masinio 
darbo formų”, reikia taip pat 
pagerinti daugelyje rajonų or
ganizuojamų “melžėjų, piemenų, 
kiaulininkų... seminarų” lygį. 
Nors į rajonus pastaruoju me
tu buvo nusiųsta per 200 bolše-

augštuoju ir viduriniu mokslu, 
tačiau visumoje kultūros, švie
timo įstaigų kadrų lygis tebėra 
žemas. Nors per 5 š. m. mėne
sius kaimo vietovėse buvo per
skaityta daugiau kaip 7,000 pa
skaitų, bet pvz. Užvenčio rajo
ne Politinių ir Mokslinių Žinių 
Skleidimo Draugijos jėgomis te
buvo perskaityta tik viena pa
skaita. Pernai buvo išleista 187

Bulvės ir planai

Lietuvių inžinierių uždaviniai JAV
Tarp kitų specialių žurnalų, 

leidžiamų Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gyvenančių lietuvių, 
yra vienas įdomiausių “Techni
kos Žodis”. Buvo girdėta, kad 
savo žurnalą rengiasi leisti ir 
gausūs skaičiumi lietuviai gydy
tojai, ir tai būtų įdomu, nes iš 
specialių žurnalų puslapių ne 
specialistui, bet besidominčiam 
lietuvių gyvenimu, įdomu, kuo 
rūpinasi šie galbūt geriausiai 
materialiai stovį tautiečiai.

Gairės mūsų ūkiui tvarkyti
Paskutiniame inžinierių lei

džiamam “Technikos Žodyje” 
Nr. randamas prof. J. Kamins
ko straipsnis “Inžinieriai ir ar
chitektai, ištverkime”. Straips
nyje porfesorius nagrinėja už
davinius, kuriuos turi atlikti 
JAV begyveną lietuviai inžinie

nių akėčių ir kt. Respublikoje 
nepilnai įvykdytas cukrinių run
kelių, bulvių ir pašarinių šak
niavaisių sėjos planas. Kolcho
zai kasmet turi didelių nuosto
lių dėl kūlimo užvilkinimo. Nuo 
šių metų ž. ū. organai yra “pil
nai atsakingi ne tik už ž. ū. pro
duktų gamybą, bet ir už jų pa
ruošas”. Gyvulininkystės kul
tūra sovchozuose vis dar tebėra 
žema.

Sniečkus apie telyčias 

“Mėsos ir pieno produktų pra

“LTSR kultūros ministerio 
, . . , pavaduotojas” J. Grigalavičius

pavadaimmų knygos ir brošiū-Į nusiskundė, jog paskaitų koky- 
ros, c'šiemet bus jų išleista a-{bė dažnai būna žema. Ypač ne. 
Pie 200 pavadinimų bendru ti- patenkinamai organizuoja pa. 
ražu apie 1 mil. egzempliorių.
Tačiau ši literatūra, skundėsi 
Niunka, dažnai nepasiekia skai
tytojo, o guli bazėse ir knygų 
lentynose. Knygų Prekybos vai 
dyba, Lietkoopsąjunga ir Są
junginė Spauda blogai atlieka 
prekybos darbą. Ir Niunka 
skundėsi stiprėjančia “priešiška 
propaganda. Jo pareiškimu,

Tame įdomiame straipsnyje 
autorius toliau teigia, kad daug 
dėmesio reikės kreipti ūkio spe
cializacijai. Nežiūrint nevienodo 
įmonių masto, Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse vartojami me
todai gali būti bent dalinai pasi
savinti ir lietuvių tautos ūkio. 
Be įvairių konkrečių siūlymų au 
torius siūlo susidomėti šiais da
lykais: konservuoto maisto pro
duktais, drobės ir spalvotais au
diniais, oda, galanterija, vais
tažolėmis ir vaistais, standarti
nių baldų gamyba, konservams 
įpakavimo priemonių gamyba ir 
kt.

Baigdamas straipsnį prof. J? 
Kaminskas teigia, kad pirmiau
sia galima prisidėti prie paruo
šiamojo darbo, paruošiant patį 
save. O tačiau kalbamame rei
kale už vis svarbiausia — tai 
neprarasti vilties, kad kada 
nors Lietuva bus laisva ir, kad 
kiekvienas savo ateitį rištų su 
Lietuvos ateitimi. Ai B.

čiau ir augščiau kelti vietos pra 
monę, kur tik bus galima išlai
kyti užsienio konkurenciją. Ke
liant krašto gyventojų gerovę, 
Lietuvos eksportas turės įgauti1, 
didėjančios reikšmės, teigia pro
fesorius, ir todėl lietuviai turės 
gerai pažinti pasaulinę rinką ir 
sekti joje vykstančius pareika
lavimus bei pasikeitimus. Iš tų 
statomų uždavinių daugelis pri
klauso inžinieriams ir architek
tams. Tai žemės darbų mecha
nizacija, savo pramonės ir ama
tų vystymas, transportas, elekt
rifikacija ir bendras krašto ū- 
kio atstatymas.

Kaip pasiruošti darbui?

Prof. Kaminskas, kalbėdamas 
apie pasiruošimą tautos ūkiui 
atstatyti, siūlo pasisavinti tin-

ELE MAZALAITĖ^

yra pavyzdys visoms tautoms”...| tuva, kad matytų visi parodos 
Taip ir šiemetinėje žemės ūkio lankytojai, kokia ji “esanti lai-
parodoje Maskvoje buvo pagal 
bolševikinės propagandos direk
tyvas paruoštas "tautų draugys 
tės fontanas”, kuriame 16 tau
tiniais drabužiais apsirengusių

minga tarybinių tautų šeimoje”, 
kai tuo tarpu iš tikro lietuvis 
savo žemėje turi nuplyšęs, su
vargęs ir pusbadis vilkti sunkų 
okupacijos jungą.

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Siunčiame į Lietuvą, SSSR ir visą Europą pilnai apmokėtus ir 

100% apdraustus angliškų medžiagų, avalynės, maisto ir vaistų už
sakymus iš Anglijos, Švedijos, Danijos ir t.t. Labai greitai įkainuo
jame vietoje ir tiesiog iš Chicagos pasiunčiame į Lietuvą siuntėjo 
pristatytus siuntinius. Mes nugalėjome didžiausias kliūtis greitume- 
ir pigumo atžvilgiais, todėl nesiduokite niekam suviliojami. Lietu
viškas ir sąžiningas patarnavimas.

Palyginkite mūsų kainas su kitų panašių įstaigų kainomis:

riai bei architektai. Autorius karną Amerikos techniką, mo- 
pastebi, kad po okupacijos Lie- kytis organizuoti ūkį ir orga-
tuvos gyvenimas bus labai pasi
keitęs, ir visų pirma ūkis tu
rės galimai daugiau gaminti. 
Mūsų ūkio gaminiai turės turėti 
galimai augščiausią vertę ir tu
rės būti vengiama leisti į užsienį 
žaliavą ar pusiau fabrikatus. 
Tuo būdu norima pasakyti, kad 
Lietuvai vienu svarbiausių už
davinių bus, kaip galima grel-

nizuoti to ūkio techniką, domė
tis specialiais objektais. Reikia 
išsiaiškinti ir tai, ką galėtų Lie
tuvos ūkis teikti JAV vartotojui. 
Lietuvos ūkio reikalams reikėtų 
tirti JAV vartojamas medžiagas 
bei jų gamybo būdus. Svarbu 
būtų susipkžinti ir su statybos 
darbų organizacija bei darbų su- 
mechaninimo priemonėmis.

skaitinį darbą Tytuvėnų, Pagė
gių, Priekulės, Dūkšto ir eilės 
kitų rajonų kultūros skyrių lek
torių grupės. Eilėje rajonų “blo
gai parenkami kultūros skyrių

žavimą kaime”. Pats Sniečkus 
pripažino, jog respublika ypač 
atsilieka vykdant mėsos gamy
bą. Toli gražu nepatenkinami 
rodikliai didinant pieno gamybą. 
Ypač atsilieka pieno gamyboje 
Panevėžio ir Šiaulių grupių ra
jonai. Obelių rajono kolūkiuose 
per 9 mėnesius pieno buvo pri
melžta tik 487 kg, Rokiškio ra
jono — 556 kg. Labai mažai 
primelžiama pieno Utenos, Du
setų, Mažeikių, Salantų, Tytu
vėnų, Kuršėnų ir Pandėlio ra
jonuose. Tik 14 rajonų įvykdė 
mėsos paruošų ir jos pardavimo 
valstybei pusmečio planą. Pri
minęs “neleistiną tarybinių ūkių

No. 7 ................ $18.06
10 svarų cukraus 
10 sv. K. taukų
No. 8 ................ $13.34
20 sv. cukraus
No. 9 ................ $23.00
20 sv. k. taukų

No. 10 .............. $14.49
10 sv. ryžių
10 sv. cukraus
No. 11 .............. $33.55
10 sv. kavos 
10 sv. cukraus

No. 13 ........... $39.56
5 sv. cukraus 
5 sv. kavos
4 sv. kokavos -
5 sv. šokolado
No. 22 J.___ _ $29.61
900 gr. kavos 
500 gr. šokolado 
900 gr. sviesto 
2000 gr. ryžių 
1000 gr. bec. lašinių 
2000 gr. taukų 
450 gr. sk. muilo 
450 gr. arbatos

No. 30 ............ $14.66
20 sv. pirmos rūšies

kvietinių miltų.

No. 31 ............
5 sv. kvietinių
5 sv. cukraus
2 sv. k. taukų 
5 sv. ryžių

$18.11
miltų

No. 34 ............ $38.19
100 Havanų cigarų

Dirbame kasdien nuo 
9 iki 6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W26th St., Chicago 23, III. Tel. CR 7-2126

vedėjų kadrai”. Joniškio rajo- atsilikimą didinant gyvulinin- 
no kp komiteto sekretorius V. I kystės produktų gamybą ir pri-
Sozonovas skundėsi, kad daug 
komunistinių vadovų ir agitato
rių neturi net “pakankamo ben
drojo išsilavinimo”. “Preziden
tas” J. Paleckis, anksčiau pats 
smarkiai nugėręs, betgi “plenu
me” pareikalavo: “Reikia su
stiprinti kovą prieš girtuoklia
vimą ir chuliganizmą. Į kovą 
su šia blogybe reikia mobilizuo
ti visuomenę, komjaunuolius”... 
Matyt, visokį girtuokliai ir “bez 
prizornikai” neduoda ramybės 
jau ir pačiam “prezidentui”. O 
tokio elemento kaip tik dau
giausia išeina iš komjaunuolių 
eiliųį kuriuos Paleckis dabar 
šaukia mobilizuoti prieš girtuok 
liavimą. Toliau J. Paleckis pa
reiškė pageidavimą, kad “reikia 
rašyti knygas, brošiūras apie to
kius žmones, kaip Adomauskas, 
Zibertas ir kiti”. Iš komjauni
mo ck sekretoriaus Petkevičiaus 
pranešimo paaiškėjo, kad šiemet 
“kaimo komjaun. ir jaunimas 
augina kukurūzus 15,000 ha plo
te”. Okupantų organo “Soviets- 
kaja Litva” red. V. Meščeriako- 
vas per “savikritiką” prisipaži
no, jog susilaukusi teisingos kri 
tikos iš maskvinės “Pravdos”

staitant juos valstybei”, Snieč
kus ragino “organizuoti telyčių 
pirkimą iš kolūkiečių. Atkakliai 
kovoti už karvių skaičiaus didi
nimą”... Savo kalboje Sniečkus 
pabrėžė, kad “respublikos dar
bo žmonės su pasitenkinimu su
tiko partijos ir vyriausybės nu
tarimus dėl tolesnio sąjunginių 
respublikų teisių ir kompetenci
jos išplėtimo, didesnio savaran
kiškumo suteikimo joms spren
džiant ūkinio gyvenimo klausi
mus, dėl jų suverenumo stiprini
mo”. Tačiau visi žino, kaip bol
ševikinėje santvarkoje iš tikro 
yra su šiuo tariamuoju “suve
renumo stiprinimu”: vistiek vis
ką diriguoja Maskva, tik dabar 
jos emisarų ir politrukų dar pa
didėjo pačioje Lietuvoje.

Taip atrodo, kad ir būdingo
mis smulkmenomis pavaizduo- Į 
jant, bendrais apmatais pagal 
pačių bolševikų pasisakymus pa1 
dėtis pavergtoje tėvynėje. Rei-j 
kia manyti, jo gfaktiškai yra žy
miai blogiau, negu bolševikų va
dai per savo “kritiką ir savikri
tiką” drįsta viešai pasisakyti. 
Tai liudija ir naujausios iš tė
vynės gaunamos žinios. t

LIETUVOS VYČIAI
Laike 43-čio Metinio Seimo 

— Rengia — \
“DAINAVOS ANSAMBLIO”
KONCERTĄ

“VESTUVĖS BE PIRŠLYBŲ IR 
VYTAUTO DIDŽIOJO KANTATA

Penktadienį, rugp. 24 d., 1956 m., 8:30 v.v.
MARIA SALĖJE

6700 So. California Ava., Chicago, III.
Rezervuotos vietos: $2.00 ir $1.50; kitos vietos $1.00.

Biletus galite pirkti sekančiose vietose:
CICERO • -

R. Stangenbergas 
1447 So. 50th Avenue
Cicero, III.
Povilas Ramanauskas 
1439 So. 49th Avenue 
Cicero, 111.

BRIDGEPORT 
Jonas Karvelis 
3322 S. Halsted Street 
Chicago, 111.
“Terra”
3333 S. Halsted Street 
Chicago, III.
Peter Smitas 
901 W. 33rd St. 
Chicago, 111.

BRIGHTON PARK 
Stasys Pencyla 
4401 S. Talman 
Chicago, III.

Alex Bud ris 
3953 S. Rockwell 
Chicago, III.

MARQUETTE PARK 
Marginiai — Iz. Sinkevičiūtė 
'2511 W. 69th Street 
Chicago, III.
MidWest Store 
2515 W. 69th Street 
Chicago, 111.

TOWN OF LAKE 
Stanley Metrikis 
1804 W. 47th Street 
Chicago, 111.
B. Urbonienė—Krautuvė 
4559 S. Hermitage 
Chicago, III.

18th STREET 
Stasys Mikulskis 
726 W. 18th Street 
Chicago, 111.

n i * r£\ 11 ‘

PJŪTIES METAS
ROMANAS

42 tęsinys

— Ji tylėjo, ir sūnus taipgi. — Man bus labai 
sunku be mažojo, — pasakė ji lėtai ir gailiai, — aš 
senstu. Gal tu paliktum jį dar kuriam laikui, nors 
savaitei, kitai?

smilkinyje ir lūpos suspaustos, bet ji mato, kad nie
ko nepadės jos viliojimas, jeigu jis ir veržiasi aplan
kyti kiekvieną tėviškės kampą, jis junta reikalą pa
bėgti, negaišti, kaip vagis su grobiu. — šeimininkiškai 
susirūpinus ji sako, lyg ruošdamosi pakilti iš už
stalės :

— Sutvarkysiu vaiko daiktelius, išplausiu bal- 
tinukus, kad išdžiūtų per naktį, juk tokių vaikiškų 
daiktelių taip tuojau ir negausi, kas nežino, kad. vi
sos krautuvės išplėštos. — Viskas bereikalo, mato ji, 
kiekviena jos didžiausia kliūtis, kaip kraitvežių kar
tys labai lengvai jo nustumiamos, kiekvienas truk
dymas jį varo kogreičiau pasitraukti. — Ji dar ne-

Jis yra mano, — sako Mykolas kietai, — aš įįno ko griebtis, tiktai tam kartui, kaip paskutinį
jo nepaliksiu nė vienai dienai. Mes važiuosime tuojau, 
staigiai sugalvojo jis, ir motina po stalu sugniaužė 
pirštus: — Neapleisk, Motina Geroji!

akmenį į vilkus, meta: — Bet nemanyk, kad nakties 
kelionė šiaip sau baigsis: tu žinai, kaip žmonės ne
apkenčia jūsų, ir žinai, kad jokiu automobiliu nepa-

— Kalbi, kaip Mikutis, nė kiek negudriau, — ji bėgsi taip greit, kaip nepasivytų kulka. — Ji atsi-
susijuoke, — tuojau! — Ji žiūrėjo į jo veidą, kalbė
dama: — Pamanyk, kada buvai namie, kada vėl bū
si! Ar nebuvai lauktas, ar nepraverkiau akių bežiūrė
dama, ir sunku tau dieną kitą pabūti. — Ne, matė ji, 
— tas jo nepaveiks, ji regėjo jo akyse plaukiojant ka- 
žinką gerą, tarytum pačią širdį, bet tas jos nesulai
kys, nė tas, kad jos balsas lūžinėja ir ji nori kristi 
jam ant kaklo, raudoti ir nepaleisti. Bet ji nesulaikys 
jo, — ir jai reikia išgelbėti kitą.

— Tu nė sodybos neapėjai, — kalba ji ramiai,— 
nė matei, kiek užaugo tavo sodinti medeliai, ir kiek 
paaugo

stojo, ir dabar atrodo jam augšta, nes balsas jos gra
sinantis ir tarytum pranašaujantis:

— Galbūt, nebus jokios nuodėmės, kad-------------
ji beveik užspringo tokiu žodžiu, kokio nenorėjo tar
ti, bet jug, reikėjo, reikėjo! — jeigu nudobs tokį 
kaip------------

— Mama! — jis pakilo ir stovėjo priešais. — 
Ir tu nori pasakyti, kad tau būtų vistiek, jeigu koks 
kvailas patriotas nušautų mane? — jis ėjo į ją, stai
giai jis buvo pagautas, jis nebuvo girdėjęs motinos

______ tėvo sodno. Ar užmiršai, kaip visuomet lyfc tokio balso, jia ėjo Ir sustojo nepnėjts - j, pasakė
stacijas’ apvaikščiodavai tvartus ir paežerę. Ar tave dar kiečiau:
Uip viaiSkai sumaakollno, kad nieko nebeliko iš ee- - Tašiau kad drauge pražudysi .Onu, kūno ne- 
novėa jproėių? — Ii regėjo, kaip tvinkėioja gyslos jo si nė vienos dienos suginti

— Jeigu tu manai, kad tikrai pavojinga, mes iš
važiuosim ryt dienos viduriu, — pasakė jis, sukan
dęs dantis ir išėjo, jis praėjo pro motinos šalį — o ji 
stovėjo ištisa ir tvirta. '

Bet kai užsidarė durys, ji krito atgal ant suolo 
— ji visa' drebėjo, ir širdis daužėsi, ji spaudė ranko
mis suolo kraštus ir stabdė raudojimą. Ji negalėjo 
verkti, ji pamatė, jog jam nepadeda niekas, dar blo
giau jeigu rodai, kad esi nuveikiamas, tiktai plikas 
pavojus, jėga atsilaiko prieš jį.

Tačiau jis dar nėra praradęs širdies, — sako ji 
gindama, — juk ne dėl savęs jis bijo, tai už kūdikį, 
o jeigu taip, tai jis nėra žvėris. Dėkoju Tau, Dieve, 
kad neleidai mano lūpoms susitepti pačiais pikčiau- 
sais žodžiais, tai jis pats ištarė: ar kad aš žūčiau, — 
tai ne ji, ne motina,

Kieme jie kalbėjosi, girdėjo ji — tėvas ir sūnus, 
ir ji staigiai atsigavo, nebuvo laiko pasitraukti iš sar
gybos, — manė ji, — juk aš jau kartą pramiegojau. 
—Ji išėjo į kiemą, ir kaip laiku, mano ji — nes kaip 

tiktai sugavo juos toje kalboje:
— Eikš, parodysiu tau tokį vežimą, kokio dar ne

regėjai, — sako Mykolas, ir tiesia ranką, o sūnus ten 
įdeda savąją.

Tai prasideda viliojimas, — galvoja motina, ir 
tylėdama eina paskui juos — ji paima vaiko kitą ran
ką, ir taip draugiškai atrodo jie, kai žengia per var
telius. Gi už jų stovi automobilis. Kodėl jis neįvažia
vo į kiemą, kaip namiškiai ar svečiai? Jis čia susto
jo, kaip plėšikas, kuris tyko pabėgti.

Mikutis tylomis eina aplinkui, paskui suskio- 
jęs klausia:

i
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SIDABRINIO JUBILĖJAUS IŠKILMES
Rugpjūčio 16-tą dieną 9-tą šiose parapijose: Saldžiausios 

valandą ryte Šv. Kazimiero se- Širdies, New Phila., Pa., Šv. Juo 
serų koplyčioje su šv. mišių zapo, Scranton, Pa., Šv. Kry-

rizozo, N. M., seselė darbavosi Motiniškame Name, Dievo Ap- parapijos, Waukegan, III. Pir-
Šv. Kazimiero akademijoj ir vaizdos, Visų Šventų ir Švento mais metais vienuolinio gyve-

nimo mokė vaikučius Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švč. para-

<7

auka prasidės dvidešimt penkių 
metų jubilėjaus iškilmės. Šv. 
mišių auką atnašaus ir apei
goms vadovaus vyskupas V. 
Brizgys, pamokslą pasakys kun. 
S. Gaučias.

Prieš dvidešimt penkerius me 
tus mūsų brangios jubiliatės 
drąsiai ir iš gilios meilės su
dėjo pirmuosius įžadus Visaga
liui. Tą dieną jos viešai pa
reiškė savo troškimą visiškai 
ir pilnai pasiaukojus kilniai 
darbuotis Viešpaties vynuogy
ne. Tuomet jos karžygiškai pa

žiaus, Mt. Carmel, Pa., Šv. Pran 
ciškaus, Minersville, Pa., kurio
je dar ir vyresniosios pareigas 
ėjo, Šv. Jurgio, Shenandoah, 
Pa., Šv. Kazimiero, Worcester, 
Mass., šv. Kryžiaus, Chicago, 
ir šiuo metu Š. Š. Petro ir Po
vilo parapijoje, Rockford, III.

Jubiliatė Seselė M. Serviita, 
Šv. Kazimiero parapijos, Wor- 
cester, Mass., kilimo, mažesnių
jų ir vidurinių skyrių mokyto
ja.. Jos darbas apima šias pa
rapijas: Čikagoje — šv. Jurgio, 
Dievo Apvaizdos ir Šv. Mykolo,

siėmė savo kryžių ir stojo Kri-' kurioj mokė ir kartu ėjo vy- 
staus sekėjų eilėse, kad pasi- resniosios pareigas, Šv. Pranci-
švęstų išganymui. Jos suprato, 
kad reikės aukotis ir nešti kry
žių, bet taip pat atsiminė tuos 
padrąsinančius Kristaus žo-

škaus, Indiana Harbor, Ind., Šv. 
Alffonso, Baltimore, Md., Švi 
Kryžiaus, Mt. Carmel, Pa., Šv. 
Jurgio, Shenandoah, Pa., Šv.

džius: “Mano jungas yra saldus Juozapo, Scranton, Pa., Saldž. 
ir mano našta lengva.” Širdies, New Phila., .Pa., Šv.

Šiandien danguje švenčia dvi Kazimiero, Nashua, N. H., mo- 
sesutės savo sidabrinį jubilėjų.. kė ir vadovavo, o paskutiniai- 
Seselė M. Viviana, kilusi iš Chi- siais metais Šv. Juozapo para- 
cagos Heights, išgyvenus vos pij°j, Scranton, Pa.
trejus metus vienuolių luome 
buvo Viešpaties pakviesta į am 
žinybę. Seselė M. Salvatora, ki
lus iš Šv. Petro parapijos, South• 
Boston, Mass., po šešiolikos me
tų vienuolinio gyvenimo taip 
pat buvo Viešpaties pašaukta 
amžinon tėvynėn.

Sekančios seselės jau dvide
šimt penkis įlietus džiaugsmin
gai darbuojasi Viešpaties tar
nyboje :

Jubiliatė Seselė M. Mykolą, 
chicagietė, įstojo į vienuolyną 
iš

Jubiliatė Seselė M. Edvardina 
atvyko į vienuolyną iš Šv. Pran 
ciškaus parapijos Minersville, 
Pa. Daugiausia jai buvo pave
sta auklėti jaunesnio amžiaus 
mokiniai. Chicagoje: Šv. Kry
žiaus, Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švč., ir Šv. Jurgio, Šv. 
Kazimiero, Worccster,- Mass., 
Šv. Andriejaus, Philadelphia, 
Pa., Šv. Juozapo, Scranton, Pa., 
Saldž. Širdies, New Phila., Pa.,

šiais metais dėstė Marijos Aug- Jurgio parapijų misijose, Šv. 
štesnėje mokykloje. I Kryžiaus ligoninėje, Šv. Anta-

Jubiliatė Seselė M. Incarnata, no, Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel, pi joje, Chicagoje. Per daugelį 
įstojo į vienuolyną iš Visų Šven Pa., Šv. Antano, Omaha, Neb- metų darbavosi Šv. Kryžiaus 
tų parapijos, Chicagoje. Seselė raska, o paskutiniais metais ir Loretos ligoninėse ir pasta-
pasižymėjo kaipo uoli mažyčių 
auklėtoja. Jos ilgų metų dar
bas apima šias parapijas: Chi- 
cagoje — Šv. Jurgio, Gimimo 
Panelės Švč., Š. Š. Petro ir Po
vilo, Šv. Kryžiaus ir Šv. Juoza
po, Šv. Pranciškaus, Minersvil
le, Pa., Šv. Juozapo, Scranton, 
Pa., Šv. Jurgio, Shenandoah, 
Pa. šiuo metu vedė-ir mokė šv.

Nekalto Prasidėjimo Panelės raišiais metais Šventos Šeimos 
Švč., Chicagoje. Į Viloje atliko raštininkės parei-

Jubiliatė Seselė M. Marcelė iš Sas- 
Dievo Apvaizdos parapijos,' Jubiliatė Seselė M. Silviana 
Chicagoje. Šeimininkės ir baž- atvyko į vienuolyną iš Šv. An- 
nyčių pareigas seselė gražiai at tano parapijos, Cicero. Jos pa
likinėjo Motiriiškame Name ir 
šiose parapijų misijose: Chica
goje—Aušros Vartų, Visų Šven

skirtis vienuolyne panaši į Evan 
gelijoje minimą Mortą. Seselė 
ėjo namų rudsos pareigas: Ne

Kazimiero parapijoje Chicago dėjimo, Š. Š. Petro ir Povilo, 
Heights. |šv. Antano, Cicero, Šv. Kry-

Jubiliatė Seselė M. Atanazija žiaus ligoninėje, Šv. Pranciš-

tų, Švč. Panelės Nekalto Prasi- kalto Prasidėjimo Panelės Švč., 
Chicagoje, Šv. Kazimiero, Wor- 
cester, Mass., Šv. Andriejaus,

atvyko į vienuolyną iš Šv. Pran 
ciškaus parapijos, Indiana Har
bor, Ind. Jos auklėjimo darbuo
tė plačiai siekė augštesnių sky
rių vaikelius. Seselei buvo skir
ta besidarbuoti šiose parapijo
se: Chicagoje — Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiausios, 
Gimimo Panelės Švč., Šv. An
tano, Cicero,. Šv. Kryžiaus, Mt. 
Carmel, Saldžiausios Širdies, 
Clovis, N. M. Dėstė Šv. Kazi
miero akademijoje, Šv. PetrS, 
Roswell, N. M., ir Marijos Aug- 
štesnėje mokykloje. Seselė mo
kė, sykiu su vyresniosios parei
gomis, šiose mokyklose: Šv.^ 
Mykolo, Chicagoje, Šv. Kazimie 
ro, Worcester, Mass., Šv. Pet
ro ir Povilo, Rockforr, III., in

kaus, Minersville, Pa., Šv. Ka
zimiero, VVorcester, Mas3., Šv. 
Alfonso, Baltimore, Md., Šv. An 
driejaus, Philadelphia, )Pa., Vil
ią Juozapo Marijos, Nemtomn, 
Pa. Šiais metais jos paskirtis 
koplyčioje ir kapelianijos prie
žiūra Motiniškame Name.

Jubiliatė Seselė M. Akvinata, 
Worcesterietė įstojo į vienuoly
ną iš Šv. Kazimiero parapijos. 
Jai buvo pavesta auklėti vyres
nio amžiaus mokiniai: Chicagoj 
— Visų Šventų parapijoj, Šv. 
Kazimiero, Gary, Ind., Šv. An-

Philadelphia, Pa., Šv. Jurgio, 
Shenandoah, Pa., Šv. Juozapo, 
Scranton, Pa., Saldžiausios Šir
dies, Emerson, Nebraska, Vilią 
Juozapo Marijos ir šiuo metu 
Šv. Baltramiejaus parapijoje, 
Waukegan, III.

Jubiliatė Seselė M. Infanta 
yra kilus iš Minersville, Pa., Šv. 
Pranciškaus parapijos. Dvide
šimt penkis metus dirbo pačių 
jauniausių vaikų auklėjime, 
Seselė mokė Chicagoje — Šv. 
Kryžiaus, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švč., Š. Š. Petro ir Po
vilo, Dievo Apvaizdos, Šv. luo

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiuli^, Vasaros Sezono, Baldų
IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20% iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, be finansų kompanijų
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

Už $69.00 parduodamos studio cautch pas mus $3Q-00 
Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega

mos, pas nius tik .......................................•••i-$00.00
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tik $119-00 

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon,
ar vilnos apmušimų, naujausių spalvų,
pas mus tik.............  .....................................$149-00

Už $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon
ar vilna, naujo stiliaus, įkiš mus . . • $199-0°

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus . . .. .....................$249-00

Už $590.00 parduodami setai Karpcn, Pullman,
Nautbome, pas mus

Už
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 

$30.00 parduodami bĮifinkdiniaj matracai
įvairių firmų ir dydžių, pas mus

šiais metais Visų Šventų, Chi- i jęazįmjero akademijoje, Mari-
cagoje.

Jubiliatė Seselė M. Alfonsi- 
na yra kilusi iš Brockton, Mass.,

$399-00

$19-00
Už $50.00 Simmons. Columbia, Burton Dixie,

Sealey matracai, pas mus . . ...........................$39-00
Už $150.00 parduodami ąžuolo ar riešuto mie

gamieji su šlifuotu veidrodžiu, pas mus -.•••$QQ.OO
Už $200.00 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo

miegamieji, pas mus tiktai . . . ...................$149-00
Už $350.00 parduodami raudono medžio 5 

dalių miegamieji, pas mus . . . .....................$249-00
Už $500.00 Brazilijos 5 dalių raudono me-........................

džio miegamieji su 2 lovom, pas mus tiktai $349-00
Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-........................

gande ji, didesniem kambariam ^pas mus. !Į>^ flfl
ŠALDYTUVAI — PEČIAI

Už $200.00 parduodami 8 cub. šaldytuvai par-........................
\ celano vidumi, pas mus tik..........................$ "| ^Q.OO
Už $250.00 parduodami 9—10 cub. šaldytuvai 

~ visų firmų, YVestinghouse, Norge, Kelviną-........................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik . . ...........$199-00

Už $530.00 13.14 cub. dviem durim šaldytu
vai, pas mus tiktai ......... ......... ...........•■■$415-00

Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas "" 
mus tiktai ................... ............................................. $85-00

Už $160.00 parduodami parcelano virimui pe
čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik.. $129-00

Už. $200.00 parduodami automatiški pečiai su 
su dviem kepimo pečiais .... ........................$169-00

Šildymui Moore, Siegler gazo pečiai ................$99.00
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ ŠTAI,AI

Už $69.00 5 dalių foruica virtuvėm stalas par
duodamas, pas mus tik ............................ ■ $49.00

Už $100.00 5 dalių forinica stalai, Įvairiausių 
spalvų, pas mus ............... ...................................$69-00

Už $150.00 parduodami 7 dalių formica stalai,
pas mus tik ................................... .................$119-00

Už $,150. parduodami 5 dalių valgomojo kamb. 1
baldai, ąžuolo, riešuto ar raud. medžio, $119-00

Už $300.00 parduodami 7 dalių valgomieji, rie
šuto ar ąžuolo, pas mus tik. . . . ...................$200-00

Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57 
metų stiliaus, pas mus ......... ..........................$395-00

KNYGOM SPINTOS — RAŠOMI EJI STALAI
Už $29.00 parduodamos ąžuolo ar riešuto me

džio knygom spintos, pas mus tik $1 9.00
Už $39.00 parduodamos stiklo durim knygų 

spintos, pas mus ....................................................$29-00
Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 30’’ 

pločio, dabar pas mus ...........................................$39-00
Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik ./$-J Q ioo 

Už $49.00 parduodami ąžuolo rašomi stalai,
P®* mus • ........................................ $39-00

Už $120.00 parduodumi rašomi stalai europie
tiško dydžio, tik .......................................................$39-00

Linoleum 9x12, įvairių spalvų, tik ..............................$0.50
TELEVIZIJOS APARATAI 1

Visų Amerikos fabrikų RCA, Admiral, Dumont,
Traveler, YVestinghouse, G.-E. ir kitų: 17 inčų...........
ąžuolo ar mahogany . . . ................................... $99-00

21 inčo parduodami už $300.00, pas mus tik J -| QQ.QQ 
21 inčo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me

džio tiktai .............  ...........................................$229-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po. . ••• $6-50

Licfuviy Prekybos Namuose visos prekės 
be sugadinimy ar broky

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Victory 2-4226
Įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-9:30; kiL dienom 9-6; sek. 10-5.

-- ---------------- ■    ----------------- -------------------------------- - --g-.-- ■-.rr-.-.-t—-
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driejaus, Philadelphia, Pa., Šv. zapo, Šv. Antano, Cicero, Šv. 
Juozapo, Scranton, Pa., Šv. Ka- Kazimiero, Gary, Ind., Š. Š. 
zimiero, Providence, R. I., ku-j Petro ir Povilo Rockford, III., 
rioje mokė ir mokyklos vedėjos ! Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa., 
pareigas ėjo. Mokytojavo Šv. Šv. Juozapo, Scranton, Pa., Šv.

Kazimiero, VVorcester, Mass., 
Šv. Pranciškaus, Minersville, 
Pa., ir paskutiniais metais Šv. 
Antano, Omaha, Nebraska.
1 Jubiliatė Seselė M. Rcmigija 
įstojo iš Gimimo Panelės Švč. 

(Nukelta į 5 psl.)

įjos Augštesnėje mokykloje ir 
šiuo metu buvo Šv. Petro Augš
tesnėje mokykloje, Rosvvell, N.

Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel, Pa., ■ v’ parapijos. Ištisą sidabjM , matematikos mokytoja.
Šv. Pranciškaus, Minersville, ir° laikotarpį ėjo auklėtojus pa-

Šv. Jurgio parapijos. Sėkmin- pa , įr Kazimiero, Provi- į rei8'as šiose parapijose: Chica
gai ji mokė vaikučius sekan
čiose parapijose: Chicagoje — 
Gimimo Panelės Švč., Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švenčiau
sios, Š. Š. Petro ir Povilo ir 
Dievo Apvaizdos, Šv. Kazimie
ro, Phila., Pa., Šv. Kazimiero, 
VVorcester, Mass., Our Lady of 
Guadalupe ir Saldžiausios Šir
dies, Clovis, N. M., Šv. Jono, 
Rosvvell, N. M. Taip pat pasidar 
bavo Šv. Kazimiero akademijo
je ir Marijos Augštesnėje 'mo
kykloje, kurioje ir šiuo metu 
dėsto.

Jubiliatė Seselė M. Hermaną, 
chicagietė, kilusi iš Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švč. para
pijos, Chicagoje. Jos auklėjimo 
darbuotė plačiai ir įtakingai 
siekė augštesnių skyrių vaikus 
šiose parapijose: Chicagoje — 
Visų šventųjų Gimimo Panelės 
Švč., Aušros Vartų, kurioje mo
kė ir kartu ėjo vyresniosios pa
reigas, Švento Antano, Cicero, 
Šv. Kazimiero, Gary, Ind., Šv. 
Alfonso, Baltimore, Md., Our 
Lady of Guadalupe, Clovis, N.

dence, R. I., kurioje ir šiuo me
tu mokė ir kartu ėjo vedėjos 
pareigas.

Jubiliatė Seselė M. Inviolata, 
įstojo iš Švento Pranciškaus 
parapijos, Lawrence, Mass. Se
selė vargonininkės pareigas ėjo 
keliose parapijose ir auklėjo 
vidurinių skyrių vaikelius šio
se parapijoje: Chicagoje — Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Švč., 
Šv. Jurgio, Šv. Kryžiaus, ir Die
vo Apvaizdos, Šv. Baltramie
jaus, Waukegan, III., Šv. An
driejaus ir Šv. Kazimiero, Phi
ladelphia, Pa., Saldžiausios Šir
dies, New Philadelphia, Pa., Šv. 
Pranciškaus, Minersville, Pa., 
Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa., 
Šv. Kazimiero,Worcester, Mass., 
Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel, Pa., 
Šv. Antano, Omaha,. Nebraska,

goję — Dievo Apvaizdos, Nekal 
to Prasidėjimo Panelės Švč., Šv. 
Jurgio, Šv. Juozapo, dėstė Šv. 
Kazimiero akademijoje, Mari, 
jos Augštesnėje mokykloje ir 
šiuo metu Šv. Kazimiero para
pijoj, Worcester,

Jubiliatė Seselė M. Timotėja 
atvažiavo į vienuolyną ( iš Šv. 
Roko parapijos, Brcckton, 
Mass. Sėkmingai ji mokė augš
tesnių skyrių vaikelius šiose pa 
rapijose: Chicagoje — Šv. Jur
gio, Visų Šventų, Šv. Kryžiaus, 
Gimimo Panelės Švenčiausios, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios, Šv. Antano, Cice
ro, Šv. Kazimiero, Gary, Ind., 
Saldžiausios Širdies, Ncw Phila,. 
Pa., Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel, 
Pa., Saldžiausios Širdies, Clo
vis, N. M. Ji mokytojavo Šv. 
Kazimiero akademijoje ir Ma
rijos Augštesnėje mokyklose,

Jubiliatė Seselė M. Veneran- 
da kilimo iš Šv. Baltramiejaus

NARIAI UETUVIU TAUP. IR SK0UN1M0
B-VIŲ LYGOS. KURIOS*

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Ik! SIQ.OOO.OP
•*. * - _• ' IB

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
- Lengvomis Sąlygomis
CHICAGO i SAVINGS t LOAN Atti

6234 S. Westem Ave. Chicago 36, Dl.
CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.

2555 W. 47 th St. Chicago 32, UI.

Šv. Jono ir Šv. Petro, Rosvvell,
N. M., Šv. Ritos Carrizozo, N. jęUr įr gjuo meįu dėsto. 
M. ir Vilią Juozapo Marijos,
Newtown, Pa. Šiais metais dar
bavosi motiniškame name. f 

Jubiliatė Seselė M. Vita yra

DISTRICT SAVINGS A LOAN ąSSN. .
3430 So. Halsted Street Chicago 8, Dl

M., šv. Petro, Rosvvell, N. kilusi iš Chicago Heights, Šv.
M., kurioje mokė ir vadovavo. 
Šiais paskutiniais metais buvo 
Marijos Augštesnėje mokyklo
je mokytoja.

Jubiliate Seselė M. Lucida, 
chicagi'etė, iš Gimimo Panelės 
Švč. parapijos. Daugiausia jai 
buvo pavesta auklėti vyresnio 
amžiaus mokinius: Šv. Jurgio, 
Chicagoje, ir Šv. Antano, Cice
ro. Augštesnėse mokyklose se
selė mokė Šv. Kazimiero aka
demijoje, Vilią Juozapo Mari- 
rijos, Nevvtovvn, Pa., Saldžiau
sios Širdies, Emerson, Neb., 
kurioje mokė ir kartu buvo vy
resnioji, Marijos Augštesnėje 
mokykloje, o šiais metais buvo 
mokytoja ir vedėja Šv. Petro 
augštesnes mokyklos,' Rosvvell, 
14. Mex.

Jubiliatė Seselė M. Pieta, at-

Jubiliatė Seselė M. Joakima 
įstojo į vienuolyną iš Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios parapijos Chicagoje. Jos 
paskirtis buvo namų ruošos

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

\ UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted SL Chicago 8, III

Kazimiero parapijos. Ištisą sa- į darbai ir bažnyčių priežiūra se- 
vo sidabro ldikotarpį sėkmin
gai mokė mažyčius sekančiose 
parapijose: Chicagoje — Nekal 
to Prasidėjimo Panelės Švč.,
Šv. Jurgio, SŠ. Petro Povilo ir 
Gim. Pan. Švč., Šv. Kazimiero,
Providence, R. I., Šv. Jurgio, ,
Shenandoah, Pa., Šv. Antano, Į 
Omaha, Nebraska, Saldžiausios 
Širdies, Clovis, N. Mcxico. Pa
staraisiais metais mokė ir va
dovavo Our Lady of Guadalupe 
mokykloje Clovis, Nevv Mexico.

Jubiliatė Seselė M. Tcodorc- 
ta, chicagietė iš Visų Šventų 
parapijos atsižymėjus vyres
nio amžiaus mokinių auklėjimu.
Seselei teko darbuotis sekan
čiose parapijose: Gimimo Parife- 
lės Švč., Aušros Vartų, Visų 
Šventų, šv. Antano, Cicero, Šv. Į

kančiose vietose: Chicagoje —

T

vyko į vienuolyną iš Šv. Pran- Juozapo, Scranton, Pa., Sal- 
ciškaus parapijos, Lawrcnce, į džiausios širdies, Clovis, N. M. 
Mass. Seselė daūg metų besi- Mokė ir mokyklos vedėjos pa- 
darbavo rytuose. Įtakingai ji J reigas ėjo Šv. Petro, Roswell, 
mokė vidurinių skyrių vaikus N. M., taip pat Šv. Ritos, Car-

ft&wusi« ramtuanS^
IŠ TOLI Ift ARTI

NAUJI OIOKU TUOKSI-NAUJAUSI KPSUSTffSO (KAUKIS/
U&U M KTU PSTTRIKIAS-PIKUS IP SĄtlNINKSS PSTSPNSWtKl

NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tai. WAIkm«lc 5-9209

INSURED 
- IJP TO — L
FEDERAL
SAVINGS
AND LOAN ASS’N

CharterM A Sitpnrvtaed 
by the U. S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

e Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendas išmokėjo visada be per- 
Stojimo.
• , %

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia vadinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mos apmokėsime pašto Išlaidas. 

f i

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

, 2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
r Phont VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSHAS, Pro.

Chartered ir Snpervi««d by the United States Government
Įetaigoe VALANDOS: Kasdien nno 9-toa ryto iki 6 v&l. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-los valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 0 vai ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

Z I
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GYVENIMAS PAVERGTOJ LIETUVOJ
Atsarginių pašaukimas Lietu-' grįžimą į tėvynę“ vedamoji pro-
vos gyventojuose įžiebė vilčių.

Šių metų liepos antroje pu
sėje Vakarų Vokietiją pasiekė 
viena vokiečių šeima, gyvenusi 
Lietuvoje. Iš grįžusių patirta, 
jog pavergtoje Lietuvoje šių 
metų liepos pradžioje pakarto
jimui buvo pašaukti atsarginiai. 
Šitas atsarginių pašaukimas 
kaip tik sutapo su vilniškėje 
“Tiesoje” paskelbtu Sovietų Są 
juungos vyriausybės protesto 
įteikimu Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybei dėl ame
rikinių lėktuvų pasirodymo 
ties Vilniumi, Kaunu ir kitose 
Sovietų teritorijos vietose.

Pavergtosios Lietuvos gy
ventojai atsarginių kareivių pa 

. šaukimą ir “Tiesos” paskelbtą 
protestą dėl Amerikos lėktuvų 
pasirodymo susieję su galimu 
karo kilimu tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos. Žmonės, pri
ėję šitokių išvadų, pradėję verž 
tis ypač į maisto produktų par 
duotuves. Kadangi pavergtoje 
Lietuvoje parduotuvėse maisto 

& produktų dar vis nėra pakan
kamai, tai buvusieji kuklūs kie 
kiai nepaprastai greit ištuštėjo.

Šiaip jau pavergtosios Lie
tuvos gyventojai netiki, kad bol 
ševikai pakeistų Lietuvos sta
tusą. Taip pat ir vadinamasis |

paganda visiškai yra priešinga 
gyvenimo tikrovei pavergtoje 
Lietuvoje.

Vaizdo pilnumui pateikiama 
būtiniausių kasdieninio vartoji
mo reikmenų pavergtoje Lie
tuvoje lentelė:

Sviesto kg. — 27—30 rublių; 
rūkytos kiaulienos — 35 — 40 
rub.; jautienos 1 kg. be kaulų
— 15—18 rub.; duonos kg. — 
1,3—1,4 rub.; cukraus kg. — 
9—10 rub.; kiaušinis — 1 — 
0,6 rub.; bulvių kg.x pavasarį 
per — 1 rub.

Tai oficialios kainos. Vadi
namoje laisvoje rinkoje kai ku
rių maisto produktų, ir tam ti
krais metų laikotarpiais, kainos 
būna žymiai augštesnės. Gi no
rimų maisto produktų parduo
tuvėse ne visuomet galima gau
ti. Nors kortelių ir nėra, bet 
yra nustatytos normos. Pavyz
džiui mėsos vienam asmeniui 
teparduodama tik po kilogra
mą, duonos po vieną kepaliu
ką.

Augštos kainos ir aprangos 
reikmenų: Pavyzdžiui:

Viena pora brezentinių batų 
guminiais padais kainuoja 40 
rubl.; pora batų odiniu viršum 
su guminiais padais—150 rubl.; 
geros rūšies odinių batų pora
— 300—400 rubl.; medvilninis

Iš Anglijos grįžęs šiauliškis 
Jonas Masiulis dirba “Elnio” 
avalinės kombinate. Per mėne
sį* uždirba 900—1,000 rublių.

1952 metais iš Montevideo į 
pavergtąją Lietuvą grįžo Juo
zas Donkus. Jo šeima penkių 
asmenų.' Dirba Šiaulių “Elnio” 
odos-avalynės kombinate. Per 
mėnesį uždirba apie 1,000 rub
lių. Atskaičius mokesčius, vi
są mėnesį Juozas Donkus, ir 
nieko nevalgęs, už gautąjį mė
nesio atlyginimą gali nupirkti 
apie pusę vilnonio kostiumo.

Grįžusiųjų gaunami uždarbiai 
sudaro sąlygas įžvelgti, ką dir
bantysis už gautąjį-atlyginimą 
gali pajėgti pirkti. Ir kokias 
pragyvenimo sąlygas sudaro 
tasai įpirkimo pajėgumas.

ARBETS
krautuve, 

2442 West 
47th Str.
Jums pasiūlo 

pasinaudoti

šiuo

“asmenybės kulto” o tuo pačiu I kostiumas _ 360 rubl.; pusvil

DETROIT’o BIZNIERIAI
IR PROFESIJONALAI

ser *
Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą

VLADĄ BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

N0W! —it strikes CHICAGO!

ir Stalino, pasmerkimas krašte 
vertinamas kaip okupanto pas
tanga sudaryti klaidinantį įs
pūdį Vakaruose. Žmonės neti
ki, kad Stalino pasmerkimas 
lengvintų jų būklę. Tačiau ko
munistų partijoje padarytas po 
sukis, kokio tikslo jis bebūtų, 
rado atgarsio pavergtoje Lie
tuvoje’ nebent ta prasme, kad 
gyventojai pradeda išdrįsti kiek 
atviriau kalbėti.

Grįžusių lietuvių būtis
Kaune ir Vilniuje su nusiste

bėjimu sutinkami pasitaiką “re 
patriantai”, kurių viena kita 
grupė pastaruoju metu grįžta, 
ypač iš Pietų Amerikos. Kur
suoja kalbos, jog šitų sugrįžė- 
lių, patyrusių sovietinio gyveni
mo tikrovę pavergtoje Lietuvo
je, yra nusižudžiusių.

Nėra abejonės, jog susipaži
nimas su gyvenimo sąlygomis 
galėjo privesti prie nusivylimo, 
nes rytiniame Berlyne praėju
siais metais kovo mėnesį pra
dėjusio veikti komiteto “Už su-

Iškilmes...
(Atkelta iš 4 pusi.)

parapijos, Chicagoje. Seselė 
trumpą laiką ėjo namų ruošos 
pareigas Visų Šventų parapi
jos misijose. Beveik ištisą sa
vo vienuolinį gyvenimą pralei
do prie siuvimo pareigų, kurias* 
ji atliko darbščiai ir sumaniai. 
Seselė dirbo Vila Juazapo Mari
jos ir Motiniškame Name, ku
riame ir šiuo metu besidarbuo
ja.

Jubiliatė Seselė M. Krizosto
mą atvažiavo į vienuolyną iš 
Šv. Kryžiaus parapijos, Mt. Car
inei, Pa. Seselei buvo skirta be
sidarbuoti šiose vietose: Motinš 
kame Na.me, Šv. Kryžiaus ligo
ninėje, Vilią Juozapo Marijos, 
Newtown, Pa., Gimimo Panelės 
Švč. Chicagoje, Šv. Baltramie
jaus, Waukegan, III., Šv. Anta
no, Cicero, Šv. Pranciškaus, 
Indiana Harbor, Ind., Šv. An
driejaus, Phila., Pa., Saldžiau
sios Širdies, New Philadelphia, 
Pa., Šv. Kazimiero Worccster, 
Mass., Šv. Jurgio, Shenandoah, 
Pa., Šv. Pranciškaus, Minersvil- 
le, Pa., ir šiais metais mokyto
javo Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švč. prapijoje, Chicagoje.

Šiandien kartu su jubiliatė
mis džiaugiamės, širdingai svei
kiname jas ir linkime joms su
karšta Dievo meile savo širdy
se ir ta karžygiška pasiaukoji
mo dvasia ir ateityje skleisti 
džiaugsmo ir ramybės kibirkš
tėles. Tegul jūsų uolumo ir sie
lų išganymo troškimu, kilniu 
pavyzdžiu bei visišku pasiau
kojimu būna garbinamas mūsų 
Tėvas danguje. L. D. S.

nonis kostiumas — 600 rubl.; 
vilnonis kostiumas — 1,500 — 
1700 rubl.

Atsižvelgiant į darbininkų už 
darbius, kainų augštumas dir
bantįjį įstumia į nesibaigian
čius trūkumuus. Šituos trūku
mus ypač greit pastebi iš lais
vųjų šalių į pavergtąją Lietu
vą sugrįžėliai.

. Keletas pavyzdžių
Keli pavyzdžiai apie sugrįžu- 

siųjų gaunamą atlyginimą.
Prieš kiek laiko iš Kanados, 

Toronto, į Lietuvą grįžo Ske- 
berdis. Jis sakosi Toronte tu
rėjęs plauti indus ir už darbo 
valandą gavęs 75 centus atly
ginimo. Grįžęs j Lietuvą, buvo 
paskirtas sargu Kauno Politech 
nikos institute. Per mėnesį už
dirba 400 rublių.

Su Skeberdžiu iš Kanados 
grįžo Stadalnikas. Dirba “Dro
bės” fabriko stalių ceche. Mė
nesinis atlyginimas: 700 rubl.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
593 We»t Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16, Michigat 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir šešt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL CONTRAOTOR

Atlieka Įvairina statybos, pataisy 
mo lr pertaisymo darbus — stallnln | 
iystės cemento, mūrijimo, elektros, 
plumblngo, dažymo Ir dekoravimo I 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimas 
oastoerSsp lr skiepuose.

Klausykite
LITHUANIAN MELODiES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kiia 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOUNO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 Wes» 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. GESAS, patyręs auto specialistas

nepaprastu 

nupiginimu 

ir įsigyti 

puikų

“Hotpoint”

šaldytuvą,

sutaupant

$50-oo
Automatinę

“Hotpoint”

skalbimo

mašiną,
i isutaupant

$130,
Elektrinę

ni-*
Automatinę 

“Hotpoint” 

indų plovimo 

mašiną,
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sutaupant
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U*'ft
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WHAM!
famous

y-

Lel it be t old ..,
ft

NEVER UNDERSOLD!
*• Insist on

THRIF-T-WA¥ va.ues
Get MORE ... for less!

SUPER-STOR
Refrigerator

nat. adv. price ,* 
>199.95

š

I*

-•

I

CL/|D’C SELFW SERVICE

LiqUor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
RUGP. 10, 17, 18 <1. d.

m

iLE DE FRANCE, Napoleon Cognac, Fifth $3.79
1MPORTED TRENC1I BRANDY Fifth $3.29
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof ■'T'

V.S.P. Fifth.. $4.89

RON CHICO, Y15 car Old Imported
DARK RIM Fifth $3.98

BARCLAY’S OR DIXIE BELLE GIN
Full Quart Quart $3-29

CINZANO VERMOUTH
Swect or Dry Fifth $1.39

KIJAFA WINE Fifth $1.69
RELSKA VODKA Fifth $3-19

MANDOCREMA WINfc Fifth 98c
CREME OF BANANA OR 

PINEAPPLE LIQUEUR Fifth $4.98

ir nuostabią 

Super de Luxe 

automatinę
y"

elektrinę 

“Hotpoint” 

virimui krosinį, 

sutaupant

#110,

Pasinaudokite
šiuo

didžiuliu
s s •nupigmimu

dabar!

■ FULL-WIDTH 32 POUND FREEZER
■ 12.5 BIG SQ. FT. OF USABLE Shelf area
■ FULL-WIDTH Chiller Tray can store 12 EXTRA 
POUNDS of frozen foods.^
■ 3 Deep Door Shelves • Tali Bottle Zone • Cold 
Control Dial • All Procelain Finish • Bottle- 
opener e Door Cat(h • Capri Color Styling of 
Interior... Etc., Etc.

imagine this handsome

AUTOMATIC
nat. adv. price $269.95

Washer

HOTPOINT'S £ 
THRIF-T-WAY V 

price
(yeu rev. $50 RIGHT NOWI) 149’?

■ AUTOMATIC fili for either full or partial Isads

■ ALL PORCELAIN INSIDE and OUT-Rusty sludge 
con’t damage your vvashables

■ WOND-R-DIAL . . . DeLuxe Thriftavotor . . . Deep 
OVERFLOY/ RINSE . . . Battleship construction . . . Jet- 
Spray Rinse . . . Convenient Top Loading . . . Etc., Etc.

HOTPOINT’S 
THRIF-T-WAY * 

price
(you save $130 RIGHT NOW!I

.. . •
** o

į * rlT** X

139 model 
LH 12

LOOKI NOW VOU 
TOO CAN RBALLV 
OWN THS FABULOUB

Automatic
Electric

DISHWASHER
nat. adv. price 
>269.95

I Pushbutton Controls ... puth a button, and it 
automatically sprayt, double vvashes, double 
rintes, and driet. AUTOMATICALLY deant itself 
and thuts off!
■ Spin thower action e Electric Heat Drying 
• Top-Loading e Roll-R-Rockt. Etc., Etc.
If you bate doing ton* and tons of dishes ... 
NOWS YOUR CHANCEI

Sensational Super DeLuxe Automatic

Electric -NoOmuC Range 
nat. adv. price *369.95

■ TWO GIANT SUPER OVENS ... cook complete meols 
for 24 people ... roast a 40 Ib. turkey.

■ World’t fastest CALROD units . . . canncd foodt 
ready-to-serve in a time-shattering 65 seconds!
■ MINUTE-TIMER Cookt breckfast, lunch and dinner 
automatically. Sėt it... forget it.

■ Raisable Tbrift Cooker . . . Color-lighted Puih-bu!tons 
.. . Fluorescent lamp ... 2 storage drawers, oullets^ 
etc., etc.

HOTPOINT’S 4 
THRIF-T-WAV *

price
(yeu tave $90 RIGHT N0WII 179’?™ MA 1

HOTPOINT’S 
THRIF-T-WAY 

price
(yeu save $110 RIGHT N0WII

$249 medsl 
IB 70

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th Street Tel. VI 7-0700 Chicago, Illinois
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" DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILIINOIS Ketvirtadienis, rugpj. 16, 1956

X Dail. V. Vizgirda su žmo
na atvyko iš Bostono j Chicagą 
ir ta proga aplankė Draugo re
dakciją.

X Kazys Gineitis, po sesers 
laidotuvių, grįžo iš Kanados ir 
vėl užsiiminėja anglų kalbos 
pamokomis.

X Dr. Gigą Gurvičiutė, dan
tų gydytoja, turinti ofisą 122 
So. Michigan ave., išvyksta ato
stogų nuo rugp. 17 d. iki rug
sėjo 12 d.

X Nikodemas ir Bronė Ab- 
roniai nusipirko nuosavą namą 
7307 S. Rockwell st. Nauji sa
vininkai jau persikėlė tenai gy
venti.

X O. Zailskienė, skaučių sek
cijos vyr. skautininke, kalbės 
šiandien, 7 vai. Margučio radi
jo programos metu, skautams, 
tėvams ir visuomenei svarbiais 
reikalais. . '

X Vladas Liubartas, preky
bininkas,'staiga susirgo ir pa
guldytas South Town ligoninė
je, 318 kambaryje. Jisai yra 
Lietuvos Kairuomenės savano- 
ris-kūrėjas. Jau serga apie 10 
dienų. Pažįstamieji aplankyki
te.

43 LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
Šimtai delegatų, draugų ir 

svečių Lietuvos Vyčių suplauks 
į Chicagą 43-čian Lietuvos Vy
čių Seiman, kuris įvyks rugpjū
čio mėn. 23-26 d. Sherman vieš
buty. Rugpjūčio 22 d., trečia
dienį, prieš pradedant oficialią 
dalį Vyčiai turės golfo turnyrą 
ir pietus Acacia Country Club 
La Grange, III., visiems dele
gatams, svečiams ir draugams. 
Ketvirtadienį, rugpjūčio 23 d.,
bus registruojami delegatai

nyčioje ir po to darbo posėdžiai. 
Seimo banketas įvyks Louis 
XVI ir Crystal salėse Sherman 
viešbutyje. Čia bus puiki proga 
visiems Lietuvos Vyčių nariams 
pabendrauti. Bankete kalbės 
šen. i Paul Douglas. Pastebima, 
kad delegacija kvietė ir Chica
gos miesto majorą Daley ir jis 
kvietimą priėmė.

Sekmadienį, rugpjūčio 26 d., 
pamaldos vyks Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje Town of Lake kolo-Sherman viešbutyje, po regist-, .. . _... . . . ..., , ... ,. .nnoie. Užbaigiamasis posėdisracijos yra delegatai ir svečiai , _____ . . x.

kviečiami į priėmimo vakarą
Lietuvos vyčių salėj, 2453 W. 
47 st, Čia Chicagos ir apylinkės 
vyčiai galės susipažinti su sve
čiais ir delegatais atvykusiais 
iš kitur .

Penktadienį, rugpjūčio 24 d., 
po šv. Mišių Šv. Petro bažny
čioje miesto centre bus darbo 
posėdis rytą ir vakare Sherman 
viešbutyje. Vakare delegatai, 
svečiai ir visuomenė yra kvie-

įvyks po pietų ir po to vakarie 
nė ir šokiais užbaigiamas 43 
Vyčių seimas. Vyriausias sei
mo pirmininkas yra Jerry 
Jesulaitis ir Illinois — Indiana 
district pirmininkas J. Jonikas. 
Laukiama delegatų iš Califor- 
nijos, Oregon, New Yorko, New 
Jersey, Mass., Conn., Ohio, Mi
chigan ir kitų valstybių.

Edvardas Šulaitis, Draugo re 
dakcijos štabo narys, yra išrink

čiami į koncertą Marijos Augs- tas reporteriu, kuris informuos 
tesniosios mokyklos salėje, ku- apie svarbiausius Vyčių seimo
rį duos Dainavos ansamblis, va
dovaujamas St. Sodeikos.

pasiruošimo darbus. Don Varno 
porto nariai, vadovaujami Phil

šeštadienį, rugpjūčio 25 d.,. Musteikio, dalyvaus seimo iškil- 
pamaldos įvyks Šv. Petro baž- > mėse.

IŠ ARTI IR TOLI

MAJORAS KVIEČIAMAS Į VYČIŲ SEIMĄ

Vyčių delegacija dalyvavo pas Chicagos miesto majorą Daley, kviesdama jį į Vyč!ų seimą. Nuo
traukoj matyti: (iš k. j d.) kun. P. Cinikas, MIC, Betty Tucker, John Stoškus, Irene Šankus, John 
Jesulaitis, majoras Richard Daley, Vyt. Lubert, Elenore Laurin, George Jonikas.

X Siuvimo mašina, galima 
bus gauti dovanų Draugo me
tiniame išvažiavime, kuris 
įvyks rugsėjo 3 d. Oaks darže, 
prie 119 st. ir Archer ave. Do
vaną skyrė A. Petkus. Taip pat 
ten bus paskirta ir laikrodinin
ko A. Liako dovana.

X P. Bružas, J. Pleirys ir K. 
Rubinas, Roselando LRKSA 
33-čios kuopos valdybos nariai, 
kruopščiai ruošiasi piknikui, 
kuris įvyks šį sekmadienį, rug
pjūčio 19 d. Ryan Woods parke, 
prie 87-tos ir VVestern Ave., 
25-tame bloke.

X Jonas Kastautas, miški
ninkas, LB, Balfo ir visos eilės 
kitų organizacijų uolus narys, 
skubos keliu buvo išvežtas į 
Cook County ligoninę. Dakta
rai tvirtina, kad jo širdis kas
dien gerėja, neužilgo galės grįž
ti į namus pas žmoną ir uoš
vienę.

X Kun. B. Sugintas paskuti
niu laiku dar įsteigė 3 būrelius 
po 20 asmenų, kurie pasižadė
jo remti Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje. Tokiu būdu jisai 
dabar tvarko jau 36 būrelius 
po 20 žmonių : 720 asmenų, iš
kurių turi būti kas mėnuo su
rinkta po vieną dolerį.

X J. šaulys išlaikė egzami
nus nekilnojamo turto parda
vėju ir pradėjo dirbti P. Leono 
įstaigoje. Čia pat dirba K. Vo- 
lodkevičius, A. Sirutis, K. Juk
nis, A. Rėklaitis, A. Linas ir 
kiti, nes namų pardavimas 
sparčiai didėja ir plečiasi. Jų 
įstaiga randasi 2735 \V. 71 st., 
Chicago 29, III. WA 5-6015.

X Ona Viržintienė, “Onos” 
restorano savininkė, 3475 Ar
cher Ave., nauja ateivė, pasku
tinėmis dienomis padarė 4 ga
rantijas atvykimui lietuvių šei
mų į JAV. Dar gauta apie 10 
papildomų prašymų. Pasisku
binkite, geros širdies lietuviai! 
Šis mėnuo yra paskutinis ga
rantijų sudarymui.

X Akademikų Skautų Ra
movės iškyla į Tėvų Saleziečių 
sodybą prie Crown Point, Ind., 
įvyksta šį sekmadienį, rugpjū
čio mėn. 19 d. 9 vai. ryto ren
kamės prie Dariaus-Girėno pa
minklo, iš kur vykstame. Pro
gramoje: 12 vai. pamaldos, po 
jų sueiga su įdomia vytiečio 
misionieriaus kun- A. Perkumo

KANADOJ
— Irena Kačinskienė serga 

plaučių uždegimu Sudburio, 
Ont., Memorial Hospital, Ka
nada.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Atostogos. D. Britanijos 

įmonėse pats atostogų įkarštis. 
Vieni jas tik pradeda, kiti bai
gia. Atostogomis naudojasi ir 
visi lietuviai, dirbą įvairiose 
pramonės šakose. Atostogų me- 

i tu Lietuvių Sodyboje buvo su
rengta skautų ir jaunimo sto
vykla, tačiau oras nebuvo pa
lankus ir negalima buvo kaip 
reikiant pasidžiaugti gražia so
dybos gamta.

Patys lietuviai atostogas lei
džia arba namuose, ar kur pas 
pažįstamus, nors yra nemaža 
ir tokių, kurie vyksta į Euro
pą. Tie, kurie turi Vokietijoje 
giminių ir artimųjų, važiuoja 
pasiviešėti į senai matytus Vo
kietijos miestus.

— Išvažiavo į vienuolyną. Iš 
Londono į Chichgą išvažiavo 
Elena Šteinytė, kuri stoja į 
Sės. Kazimieriečių vienuolyną. 
Tai buvo veikli ir darbšti Lon
dono lietuvių parapijos narė, 
dalyvavusi chore ir įvairiose 
organizacijose. Jos išleistuvių 
proga buvo surengtos vaišės, 
kuriose dalyvavo artimi ir gi
minės. E. Stonytei visi linkėjo 
laimingos ateities.

— Sesuo Agota. Middletone,

į vienuolyną. Kadangi vienuo
lynui sunku su našlaičių prie
glauda ir kitomis išlaidomis, 
sės. Agota buvo vyresniųjų at
siųsta į Angliją parinkti kiek 
aukų.

Sės. Agota jau lankėsi Vid. 
Anglijoje ir dalyvavo Halifaxo, 
Keighley ir Bradfordo lietuvių 
pamaldose. Kiekvienoje vietoje 
ji turėjo geros progos sueiti į 
kontaktą su lietuviais, pasikal
bėti su jais ir priimti .mielai 
aukojamas aukas. Dar ji nu
mato apsilankyti Nottinghame, 
kur gyvena didesnis lietuvių 
skaičius.

110 jų pavaduotojai; respubli
konai iš New Yorko valstybės 
turės 192 delegatus ir tiek pat 
pavaduotojų.

Jeigu konvencijoje yra daug 
varžybų dėl kandidato į prezi
dentus, tai — daug mažiau dėl 
kandidato į viceprezidentus. Pa
gal nusistovėjusią tradiciją jį 
paprastai pasirenka nominuo- 
tasai į prezidentus. Nominuoti 
kandidatu į prezidentus galima 
asmenį, kuris jau turi 35 m. 
amžiaus, JAV-se gyveno per 14 
metų ir yra gimęs šioje šalyje. 
Paprastai, viceprezidentas pa
renkamas iš kitos valstybės — 
taip partijai daugiau galimy
bių laimėti balsus.

Kaikur polijo liga mažėja
Pastebėta, kad Chicagos va

karinėj daly susirgimai polijo 
liga pradeda mažėti. Jeigu vi
dury birželio mėnesio vakari
nėje Chicagos dalyje būdavo 
50—55 % naujų susirgimų, tai 
dabar perpus sumažėjo, o toje 
srityje pirma ta liga buvo pra
dėjusi labiausiai plėstis. Visdėl
to šiemet peliju susirgo 741 
žmonės Chicagoje; iš jų mirė 
21. Daugiausiai serga vaikai ir 
paauguoliai, bet apie 12% iš 
visų susirgusių yra vyresni 
kaip 20 metų amžiaus. Tokių 
vyresnių iš susirgusių 741 yra 
81.

CHICAGOJE
Konvencijos ir prezidentai

Triukšmingos atrodo partijų 
konvencijos, kaip dabar vyks- 
tančioji Demokratų konvencija 
Chicagoje, tačiau jos panašiai 
vyksta jau 124 .metus. Dabarti
nės demokratų konvencijos 
tikslas yra — ne tik nominuo
ti kandidatą į prezidentus ir 
viceprezidentus, ne tik nusta
tyti rinkiminę platformą, bet 
taipgi išrinkti naują komitetą, 
kuris vadovaus visai JAV de
mokratų partijai per sekančius

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa.

Nepraleiskite šį vakarą Budriko 
radijo programos iš stoties WH- 
FC., 1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Gir
dėsite gražių dainų, kurias sudai
nuos žinoma buv. Lietuvos operos 
solistė Izabele Motekaitienė. Jai 
akompanuos radijo orkestras. 
Taip pat bus pranešta konkurso ei 
ga ir dąlyviai. Pasiklausykite. 
Šias programas pateikia Juozo 
Budriko namų baldų, televizijų ir 
auksinių daiktu krautuvė Chica
goje, 3241 S. Halsted St.

Pranešėjas

— Chicagos Santaros skyriaus 
nariai ir bičiuliai, norintieji daly
vauti šį savaitgalį ruošiamoj iš 
kyloj Beverly Shores, Ind., tkyie- 
čiami susirinkti šeštadienį (rugp. 
18) pas kol. D. Žygaitį, 4437 Sc» 
Artesian, (II augštas), iš kur bus 
organizuotai išvykstama 8 vai ry
to. Turintieji prašomi atvažiuoti 
su mašinomis. Iškyloj numatyta 
labai' įvairi programa, be pramo
ginės gamtoj, pažymėtina rimtoji 
dalis, kurioj vienas svarbesniųjų 
punktų — debatai tarptautinės 
Dolitikce temomis, kurie įvyks šp* 
tadienio vakare, vilos “Laima” pa
talpose.

Paskutine koncertų savaitė 
Grant parke

Rugpjūčio 19 d. užsibaigs ne
mokamų koncertų sezonas 
Grant parke, Chicagoje. Ket
virtadienį bus simfoninio 
orkestro programa su smuiki
ninku Carroll Glenn. Paprastai 
ketvirtadienio vakarais koncer
tų nebūdavo, bet šį ketvirta
dienį bus, tačiau užtat šešta
dienį koncertas neįvyks.

Penktadienį ir sekmadienį,, 
rugp. 17 ir 1.9 dienomis, Grant 
parke bus koncertiniu būdu 
statoma Puccini opera “La Bo- 
heme”; Mimi vaidmenį atliks 
Lucine Amara, Musettos — 
Jacųuelynne Moody, Rodolfo 
— Barry Morrell, Marcelio — 
Cornell MacNeil, Schaunardo 
Miles Nekolny ir Colline —

Įsūnijo 11
Elzbieta Caley, 32 m. amž. 

našlė, ištekėjusi už našlio Mar
tyno Duhin, 45 m. amžiaus, 
įsūnijo, priėmė kaip savo, jo 
11 vaikų iš pirmosios moterys
tės. Dabar ji pati laukiasi kū
dikio taipgi. Augins visą tuzi
ną vaikučių.

Meno institutas
Meno institutas, esąs Michi- 

doms duodama $50,000, tačiau i 8an gatvėje, ties Adams, turi 
iš tų sumų jis privalo mokėti i gausU rinkinį piešinių, skulptū- 
atitinkamus valstybinius mo- r^- kitl* dailės darb9- Atdaras Andrew Foldi. Visus šios sa- 
kesčius. Prezidentas naudojasi i kasdien nuo 9 val- ryt° iki 5,vaitės vakarus diriguos Juoza- 
Baltųjų Rūmų kambariais ir ’ val- v- Sekmadieniais — nuo 12 pas Rosenstock. Koncertų pra- 
baldais, bet patarnautojus turil vak *ki b vak Nemokamas įėji- 

samdytis iš savo atlyginimo. mas trečiadieniais, šeštadie
niais ir sekmadieniais bei šven
tėmis. Kitomis dienomis reikia 
mokėti po 25 centus.

Girti šoferiai neteko 
leidimo

Prezidento metinis atlygini
mas yra $100,000; dar išlai-

Prezidentui paskirtas automo
bilis ir lėktuvas, bet benziną 
pats turi apsimokėti. Kelio
nėms ir oficialiems priėmi
mams jam dar paskirta $40,000 
metams, nuo tos sumos mokes
čiai neimami.

Per paskutinius 12 metų šie
met pirmą kartą pasitaikė taip, 
kad demokratai ir respubliko
nai turi savo konvencijas ne 
tame pačiame mieste.

Konvenciją stebi ąpie 2,000

Illinois Valstybės sekretorius 
Charles Carpentier praneša, 
kad buvo atimta teisė vairuoti 
automobilį 118-kai asmenų. Iš 
jų net 77 nubausti už mašinos 
vairavimą įsikaušus, 11 nuken
tėjo už tai, kad buvo šiaisme
tais sugauti tris kartus sulau-

radijo ir televizijos tarnautojų, žę susisiekimo taisykles; iš 21 
apie 2,000 dienraščių reporte-1 vairuotojo buvo atimtas leidi- 
rių ir apie 300 savaitraščių ir mas dėl jų protinių ar fizinių 
kitų laikraščių korespondentų.
Konvencijos eigą perduoda apie 
340 televizijos ir 732 radijo 
stotys. Spėjama, kar konvenci-

trūkumų.

Areštavo žudiką

Susišaudęs su policija ir ke-
, „ . , . J jų eigą seka apie 80 * milionų turiomig kulkomis sužeistas į
ketverius metus, ir nustatyti, imonių. Televizija vartoja net kairę koją areštuotas 86 
pagrindimus dalykus dėl se- periskopinius aparatus, kad genig Jam^g Fenetress g 
kančios panašios konvencijos, .matytų viršum galvų. Atvyks-

Kiekviena šio krašto valsty
bė turi konvencijoje po du bal-

netoli Manchesterio, pas savo su nuo kiekvieno jų valstybės 
brolį Juozą Lėkį vieši jo sesutė turimo senatoriaus ir kongres- 
pianciškietė sės. Agota, kuri mano, o taipgi dar 4 balsus, jei- 
1929 m. paliko Lietuvą ir išva-' gu toj valstybėj 1948 metais 
žiavo į Prancūziją, kur stojo laimėjo deihokratai, ir dar 4 

balsus, jeigu toj valstybėj lai
mėjo demokratai it 1952 me
tais. Iš viso demokratų konven
cijoje susidaro 2,744 delegatai.

Respublikonų partija, kurios 
konvencija įvyks San Francisco 
mieste rugp. 20 d., laukia 1.323 
delegatų ir tiek pat jų pakaita
lų. Didžiausios delegacijos 
abiejose konvencijose bus iš 
New Yorko: de,mokratų kon-

paskaitėle ir kt. Kviečiami da
lyvauti Ramovės, Korp! VY
TIS ir ASD nariai su savo ar
timaisiais. •,f

X Ciprijonas Druktenis, vi
siems gerai žinomas buv. Auš
ros Vartų parapijos komiteto 
narys, T. Marijonų Bendr. 
dr-jos pirmininkas ir kitų vie
nuolynų rėmėjas bei kat. orga
nizacijų veikėjas, džiaugiasi su
silaukęs anūkės. Jo duktė Ma
rija, ištekėjusi už DiDomenico 
Salvatore, Jr., augina 2V2 me
tų sūnelį, o liepos 17 d. susilau
kė ir dukrelės, kori bus pakrik
štyta Glorijos vardu. Pirma 
DiDomenico Salvatore gyveno 
kartu su C. Drukteniu Westsi- 
dėje, prie Aušros Vartų para
pijos, dabar jis nusipirko nuo
savus namus ir visi persikėlė į 
4Š12 No. Mont Clare Ave., Chi
cago 31, m.

džia 8 vai. v.; jie tęsiasi, su ne
ilga pertrauka koncerto vidury, 
iki 10 vai. v.

Studentų kongresas
Vakar Chicagos universiteto 

patalpose prasidėjo JAV stu
dentų kongresas, į kurį iš 200 
kolegijų ir universitetų suva
žiavo apie 2,000 attsovų. Tą 
kongresą sušaukė studentų są
junga, propaguojanti studentų 
savivaldą augštosiose mokyk
lose.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvų Palapinių?
- Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 
apie 6} romaną taip rašo: P. Keaiū- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių“ 
grąžtai ISkelia tą pasiaukojimo didu
mą, kurj beviltiškoje kovoje dSl tau
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo degC mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
Okupacijų replBse. TodBl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavBs Jaunimą ir kels Jo dva
sią. šis romąnas, atskleidžiąs mūsų 
berolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pnsL Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois

niFNR “(1RA nnn ”uiLnn. uviR Uuu 1
Metinis Išvažiavimas

nąs 2405 S. State str., Chicago
je. Jis kaltinamas nužudęs 
Liudviką Cacciatore. Pas jį ras-

International Amphitheatre'tas r*SteliB; rod’s' kad nužudy" 
patatpa. kur dabar vyksta de-j mas buv0 dėl keršto.

mokratų konvencija, turi 29.-, Skautės ragina skiepytis 
000 kvadr. pėdų erdvės, šalia'
to, pastatas dar turi du spar- Savo geram darbeliui gfrupė

tantieji į konvenciją išnuomoja 
apie 6,000 kambarių.

vencijoje — 196 delegatai ir1 lionai.

nu po 57,000 kvadr. pėdų ir ki
tus du po 50.800 kvadr. pėdų. 
Vienas iš tų sparnų paverstas 
televizijų studijų patalpomis ir 
vietomis delegatams pasitarti.

Rinkiminės kampanijos išlai- 
dinigos. Per 1952 metų rinki
mus abidvi partijos išleido $75 
milionus. Vien radijo ir televi
zijos stotims sumokėta $3 mi-

skaučių pasirinko ypatingą už 
davinį: jos lanko namus Chi
cagoje ir klausinėja tėvus, ar 
jau įskiepijo savo vaikus nuo 
polijo ligos.

Hodge — ligoninėje
Kaltu prisipažinęs Illinois 

Valstybės auditorius Hodge už
darytas į kalėjimą, iš kur per
keltas į šv. Jono ligoninę ir po- į 
licijos saugomas dieną—naktį

PLĖŠIKAI BOSTONO TEISME

Išplėšę 1,200,000 dol., Bostono banka, plėšikai teisiami teismo. Čia matyti visa jų grupė, išskvrus 
vieną, kuria mirė nepagautą*, (INS)

Pirnjadienį (Labor Day), rugsėjo 3d., 1956

OAKS DARŽE
Prie Il9th St ir Archer Avenue, Lemont, Illinois

Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 
metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge- 
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus 
duodamos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi
lankymo tiletus.

Bus ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. Dildnis ir Jonas Kelečius atliks humoristo Alb. Valenti
no parašytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintag ir keliauja po 
pasaulį.

Tango muzika aidės visame darže, nes BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius.

Veiks bufetas su skaniais gėrimais ir valgiais.
Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.
Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta

tybos bei mašinų fondą.

Kviečia —
DRAUGO ADMINISTRACIJA



z
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JAUNIMO STOVYKLOS
PAMATŲ ŠVENTINIMAS

Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 
12 vai. bus pašventinti ALRKF 
Jaunimo Stovyklos pirmojo pa
stato pamatai. Šios iškilmės, į 
kurias atsilankys nemaža sve
čių iš kaimyninių kolonijų, Cle
velando, Chieągos ir kitur, det- 
rotiškiams yra ypatingai reikš
mingos. Šis pagrindinis pasta
tas — tai tik graži pradžia, iš 
kurios netrukus išaugs lietu
viška vasarvietė. Ji bus tarsi 
lietuviška salelė, kurioje ras po
ilsį bei atsigaivinimą ne tik lie
tuvių jaunimas, bet taip pat su
augusieji ir seneliai. Lietuviš
kos dainos ne kartą klausysis ir 
ežeras, ir jį supą kalneliai, ir a- 
pylinkėje prisiglaudęs tankus ą- 
žuolynas.

Šia proga ALRKF Jaunimo 
Stovyklos Globos Komitetas 
kviečia visus Detroito ir apylin
kės lietuvius rugpjūčio 26 d. at
vykti į šią vietovę. Ji yra apie 
60 mylių nuo Detroito, prie Man 
chcster miestelio. Bus išdalinta 
nemaža kelionės planelių. Jei 
kas jų dar norėtų gauti, prašo
mi kreiptis į kun. Br. Dagilį, dr. 
Vyt. Majauskąr^S.. Ambrazienę, 
L. Heiningą, R. Boris ir B. Po- 
likaitį.

Tad dar kartą pirmename, ne
praleiskite progos ir dalyvauki
te šiose iškilmėse. Po pašven
tinimo apeigų kiekvienas turės 
puikią progą susipažinti su pa
čia vietove. Kuriuos vilios lietu
viška dajna, turės progos jos pa 
siklausyti arba patys į ją įsi
jungti. Ištroškusiems bus duo
ta galimybė atsigaivinti, o išal- 
kusiems — pasistiprinti.

MIKE k

Isabelle Liogus, 73 m., gyv. 
15086 Wildemero, mirė liepos 30 
d.; Magdalena Stąnionis, 60 m., 
gyv. 8058 Morrow Circle, East, 
mirė rugpjūčio 3 d.; Agnės Bra 
zas, 67 m., gyv. 14710 W. War- 
ren, Dearborn, mirė rugpjūčio 
5 d.; Anna Peterson (Petravi- 
čienė), gyv. 9219 Kentucky, mi
rė rugpjūčio 7 d.; Kazimieras 
Yakshys, 69 m., gyv. 8730 West 
field, mirė rugpjūčio 10 d. ir 
Mykolas Zinkevičius, 80 m., gy
venęs 3938 C Str., mirė rugpjū
čio 12 d.

Ketina vesti

Rugpjūčio 18 d. Sv. Kazimie-
....................... ... . . . , i ro parapijos bažnyčioje žada su-

dziuliai prožektoriai abu vaka-| 8ituokti yincas Minkeliūnas su 
rus aiškiai rodys visiems krau- Romute Kumelaite. Rugsėjo 15 
tuvės vietą: 24626 Michigan, Aušros Vartų bažnyčioje Ma
dų kvartalai į vakarus rifco Te-, rytė Gražulytė susįtuoks su Sta- 
graph. šeimininkė kviečia visus
lietuvius atsilankyti į jos nau
jąją krautuvę “Ann's Fashions”.

— o —
— Romas ir Onutė Pakalniai,

gyv. \Vaterbury, Con., daili savo 
atostogų praleido Detroite pas 
pažįstamus. Gėrėjosi miesto pa 
žanga, modernišku planavimu, 
poilsio ir sporto įrengimais, par 
kais ir paplūdymiais.

mus, o specialiai pakviestos mo
distės demonstruos naujausius 
rūbus. Be to lauko pusėje di-

Port, Me., pas Tėvus Pranciš
konus.

— Vytautas Adomaitis, “Lie
tuvių Dįenų” angliškojo sky
riaus redaktorius, grįžo atgal į 
Worcesterį. Jis išgyveno trejus 
metus Los Angeles ir dirbo 
Shell kompanijos laboratorijose.

— Detroito lietuvių tarpe jau
čiamas gyvas susidomėjimas kai 
mynystėje, Windsore, ruošiama 
IV Kanados Lietuvių diena, ku
ri įvyks Darbo dienos savaitga
lio metu. Detroitiečiai jau da- 

, Ch- Stepa4iawcko, laidotu- jjar susįrašineja su pažįstamais, 
kviesdami tomis dienomis į Det
roitą ir žadėdami visą savąjį vai

siu Erlingiu.

Karo nebus

VVorcesteriškiai kalba, kad ka 
ro nebūsią, nes garnys atgabeno 
tik mergaites iš eilės apsioms 
šeimoms: Valiui ir Uršulei Ro- 
ževičiams, Jonui ir Reginai Pa- 
lubeckams, Juozui ir Janinai Mi
liauskams, Jonui ir Teresei Ged
vilams, Leonui ir Aldonai Žit- 
kams, Pranui ir Elzbietai Pau- 
liukoniams.

Amerika turi tūkstančius šJie 

sų ir šilimų, o mes žengiam gat
vėmis, žengiam amžinai gatvė
mis, žengiam gyvenimo gatvė
mis visada vieniši.

Tomas Wolf

Steponui ir Leonui Levickams, Halinai Moliejienei su šeima, i 
Irenai Karalienei su šeima,

mirus jų mylimai žmonai, motinai ir uošvei 

A. f A.

NATALIJAI LAVICKIENEI,
/ 4

reiškiame gilią užuojautą.

ZUZANA IR BRONIUS ŠCEPAN AVILIAI

vių direktoriaus, pakeistas tele
fonas. Naujas numeris — UNi- 
versiTy 1-2270.

— John ir Pat Kudirkus, gy
venančius prie Elizabeth Lake, 
Mich., aplankė jų 30 metų vedy
bų sukakties proga sesuo ir bro
lis Anna Zubrickas ir Albert 
Mitchell; iš tolimojo Puerto Ri- 
co juoa aplankė sūnus marti ir 
anūkė — George, Helene ir Bar
bara Kudirkai. George Kudir
ka yra akordeonistas. Puerto. 
Rico jis moko studentus ir groja 
televizijos programose.

— Kun. Mykolas Kundrotas, 
Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonas, keletą savaičių atosto
gauja. Svarbesniais reikalais jį 
pavaduoja kun. Bronius Dagilis.

— Dr. Justą ir Reg. Pikūnus 
aplankė' Reginos dėdės iš Wa- 
terbury, Conn., — Jonas ir Vin
cas Liesįųnaičiai. Neperseniai 
Pikūnus lankė Reginos tėvas Vi 
tas Liesiūnaitis ir brolis iš Mon- 
trealio, kurie taip pat lankė gi
mines rytuose ir Chicagoje.

— Beechnut Grove darže šį 
sekmadienį įvyksta Detroito Pi

Detroitas turės savo laik- ketinimo ir Pašalpos Klubo ge
gužinė.. Nariai būtinai turi da
lyvauti, kitaip bus baudžiami.

— J. ir Ant. Metrikai, gyveną 
Ecorse, Mich., mini 17 metų ve
dybinę sukaktį. Ta proga juos 
specialiai pasveikino draugai — 
Adomas ir Eva Balsis ir Rozali
ja ir Stasys Navickai.

— Gimtadienius mini Ęęrtha 
Slažas, Frank Kidulas ir Julia 
Juškevičienė.

— Sesuo prancišk. Mairetta
lanko Detroite savo tėvelius Jo-

raštį, kuris pasirodys tik vieną 
kartą Michigano lietuvių sąskry
džio metu rugsėjo 9 d. Liberty 
parke. Jo tiražas — 1 egz. Re
daguoja žurnalistasj Vladas Min- 
gėla.

— IV Kanados Lietuvių die
nos — Kanados ir JAV lietuvių 
susiartinimo šventės iškilmin
gas aktas ir koncertas įvyks sek 
madienį, š. m. rugsėjo 2 d. 6:30 
vai. vakare Capitol kino teatro 
salėje.

— Inž. Jurgis Mikaila, jauni
mo stovyklos komiteto pirminin
kas, išvyko 4 d. atostogų į Cle- 
velandą, Cambridge ir Strass- 
burgh, Ohio, aplankyti gimines 
ir pažįstamus.

— VI. Mingėla su šeima. įstojo 
į LRKSA 265 kuopą nariais.

— Vyt. ir Mar. Rakauskai, su
šeima atvykę iš Waterbury, Con 
neetieut, svečiavosi Grybų šei
moje.

— Jonas Acus, prieš kiek lai
ko įsigijęs barą 2509 Junction 
Avė., savo užeigos pavadinimą 
yra pakeitęs»į “John Bar”. Nau 
jame biznyje verčiasi gana sėk
mingai ir žada nepamiršti lie
tuviškųjų reikalų.

— LRKSA 265 kuopa pasvei
kino Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federaciją, švenčian
čią auksinį jubilėjų ir paskyrė 
10 dol. atiką. St. G-kas

“LITHUANIAN MELODIES”
IR LIETUVOS DUKTERŲ 

RADIJO GEGUŽINE

Kadangi lietus sugadino pir
mąją Lietuviškų Melodijų kartu 
su Lietuvos Dukterų Draugija 
ruošiamą radijo gegužinę, antra 
gegužinė ruošiama sekmadienį, 
rugpjūčio 26 d., gražiame Beech 
nut Grove darže ant Middlebelt 
Rd., tarp Van Born ir Ecorso 
kelių. Pradžia — J2 vai. dienos. 
Detroito ir apylinkių lietuviai 
prašomi paremti “Lithuanian 
Melodies” radijo valandėlę ir 
Lietuvos Dukterų Draugiją sa
vo atsilankymu. Bus daug gra
žių dovanų, šokiams gros geras 
orkestras.

singumą ir globą. Apytikriais 
apskaičiavimais, tub metu lau
kiama iki 2,000 svečių iš kitur.

— AL^KF nupirktame ūkyje

prie Manchestęp, Mich,, jau pra
dėti statybos darbai/ Valgyklos 
ir virtuvės pastatas numatomas 
baigti 30 dienų laikotarpyje.

— LB Detroito apylinkės š.
m. rugsėjo 9 d. ruošiamo są
skrydžio — gegužinės metu įvai
rioje ir įdomioje meninėje prog
ramoje matysime ir Detroito 
skaučių Gabijos tunto tautinių 
šokių grupę.

— Šv. Antano par. gegužinė 
įvyką š. m. rugsėjo 16 d. Beech
nut Grove darže. Gegužinės me
tu laimingiesiems bus paskirtos 
5 dovanos taupymo bonais.

Worcester, Mass.
Draugiškos sporto rungtynes

Rugpjūčio 18 d. Maironio par
ke Labdaros draugija rengia ge
gužinę, kurios metu įvyks drau
giškos sporto rungtynės tarp 
LB Hartfordo apylinkės rinkti; 
nės ir Worcfesterio lietuvių skau
tų sporto komandos. Bus žai
džiama krepšinis ir tinklinis. 
Gegužinės pradžia 2 vai. Rung
tynių — 5 vai. Po rungtynių — 
skanūs užkandžiai ir pasišoki
mas.

Serga
Juozas 'Svirskas, žinomas Wor 

cesterio lietuvių veikėjas, kelių

Trumpai

— Jonas Bertašius, vietos lie
tuvių veikėjas, rugpjūčid mėn. 
išvyksta nuolatiniam apsigyve
nimui į Chicagą pas savo žentą 
J. Užupį.

— Kun. J, .Steponaitis su Auš 
ros Vartų parapijos berniukais 
Caltar boys) vienai savaitei buvo 
išvykęs vasaroti į Kennebunk

tlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alų# ir vynas

Gera maudymuisi vieta 
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P.&J. JOKUBKA
"V. DEIMANTAI CT LAIKRODŽIAI 

PardavtmM tr Tata/nuu 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. LA 8-8617
neesĮ-R] w

iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii 
leiel. REpubiio 7-5603 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
aistemoą įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovai

4919 So. Paulina St 
PRoapect 6-7960 
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Viena* bloką* nno kapinių.
Didžiansib* Paminklams Planų 

Pasirinkimą* mieste]

Telef. — CEdarerest 3-6335

ną ir Oną Žvirblius ir sesuo Mi^| organizacijų valdybų narys ir 
riam lanko mamytę Agotą Ra
čienę. i

, — Genovaitė Andriukaitytė, 
atvykusi iš Montrealio, jieško 
krikšto motinos Magdalenos Jo- 
kubauskienės, kuri su vyru Mi
ku ir dukra Aldona Detroitan at

senas LRKSA 41 kuopos sekre 
torius, yra rimtai susirgęs ir 
jau mėnuo laiko, kaip gydosi 
Šv. Vincento ligoninėje. Liepos 
27 d. buvo padaryta operacija. 
Dabar jau po truputį sveiksta ir 
tikisi greitai apleisti ligoninę.

A. f A.

NATALIJAI LAVICKIENEI mirus, 
jos vyrui Steponui, dukrai Halinai Moliejie- 
nei ir jos šeimai reiškiame giliausią užuojau
tą.

v Bitutė ir Antanas čiurinskai

LIOOSSIO VALANDOJ 
£« tikite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 80. Westera Ava. Air Coodltloned koply** 
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* rM*

Ttem. kori* ryr.na kito*. mieste dalyeej 
koplyčią arčiau JO*ų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.

===

Šių metų liepos 4 d. Sibire mirė musų tėvelis 
ir senelis - z > ’ > - v * ,

. ’ , A. f A.

JUOZAS SMILGEVIČIUS
Gedulingos, pamaldos už jo vėlę įvyks š. m. 

rugpiučio 18 d., 8:45 ryto Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
Nuliūdę ✓ dukterys Adėlė Verbickienė, Gražina Senvečie- 

nė, sūnus Aleksas, žentai ir anūkai.

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

4 •»
T0wnhall 3-2109

SEE IT NOW

vyko iš Toronto prieš 20 metų. j Worcesteriečiai linki ko greičiau 
jam pasveikti.

Silpnėja komunistų 
organizacijos

Liepos 9 — 11 d. Worcestery- 
je įvyko komunistinio Lietuvių' 
Darbininkų Susivienijimo sei
mas, kurio metu paaiškėjo, kad, 
nežiūrint kasoje esančių pini
gų, organizacinis gyvenimas yra 
gerokai pašlijęs. Nuo praėjusio 
seimo susilikvidavo 11 kuopų, 
sumažėjo per 500 narių, kurių 
pusė mirė, 6 kiti išstojo. Į da
bartinį seimą atstovus teatsiun- 
tė mažesnė kuopų dalis. Dauge
lis atstovų nusiskundė, kad kuo
pose nėra kam dirbti, naujų na
rių nebeįstoja ir daug kuopų ei
na prie likvidacijos. Pasirodo, 
kad lietuviai susiprato ir nebesi- 
duoda už nosies vedžiojami ko
munistinių agentų.

Organizuojama bilioteka,
LB Worce8terio apylinkės vai | 

dyba Meno Ratelio patalpose or- į 
ganizuoja jaunimui skaityklą ir 
lietuviškų knygų biblioteką. Tai 
bibiliotekai paaukojo Vincas Da- Į 
brila 30 knygų ir Stasys Kleinas 
keletą knygų. LB apylinkės vai- Į 
dyba prašo visus lietuvius, kurie 
turėtų bibliotekai tinkamų kny
gų, paaukoti. Knygas galima 
perduoti valdybos pirm. V. Ma
čiui ir vicepirm. Pr. Pauliuko- 
niui.

Žinantieji prašomi patelefonuoti 
WEbster 3-1320. —rv—

— K. Kodatienė patikslina, 
kas LSS socialiniam skyriui tal
kininkavo ir Detroite 20 surin
ko taip pat ir E. Bulotienė. Be 
to socialinis skyrius gavo iš S. 
Iljasevičiaus 10 dol. auką.

MADŲ PARODA DETROITE

Onutė Užnytė, gerai žinoma 
Užnių šeimos narė, pasižymėjusi 
vyčių veikėja ir šiaip populari 
vietos katalikų jaunimo tarne 
jauna amerikietė lietuvaitė, ati
daro Detroite — Dearbome ma
dų salbną, kuriame moterys ir 
merginos galės pamatyti ir įsi
gyti pačias paskiausias New 
Yorko ir Paryžiaus madas. Tik
rai moderniškai ir meniškai iš- 
dekoruotoje krautuvėje, šaldy
tuvu vėsinamoj, visoms atsilan
kiusioms patarnaus pati šeimi
ninkė su savo padėjėjomis. Di
dysis atidarymas įvyks šį ket
virtadienį ir penktadienį, ir krau 
tuvė tomis dienomis bus atida
ryta iki 10 vai. vak. Visi atsi
lankiusieji bus pavaišiųti užkan
džiais ir gėrimais, be to turės 
progą laimėti įvairias dovanas 
ir prisiminimo suvenirus. Tas 
dienas madų žinovai aiškins ir 
atsakinės atsilankiusiųjų klausi-

the cleaiieT 
that \ alks

onair!

■JEW HOOVER

after you on it» own air įtroam 
^-Nozzle gildo* on 3 qulot wheel* 
-^-Ezcluzivo Doubįo-Strotch Hoto 
y'-Throwaway Bag—10 second t‘.;“
-/ *’<svz “3“te-8» Coior* $97.50

i!S

INC.ARBET’S,
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

~ Tel. VI 7-0700

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SAKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarna Me* turim® koplyčias
, rimą* dieną lr nak- riaoae Chicago* ir
, tj. , Reikale laukite . Roeelando dalyse ir
mou. tuojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, HL Tet OLympio 2-5243 ,

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-1139 j

VASARIS — BUTKUS
1446 8. ftOth AVĖ., CICERO, DI. TeL OLympio 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781,

STEPONAS C. LAOKAWICZ 
2424 w. eeta street bepokuo 7-13131
2314 W. M»d PLACE VIrgtete 7-4T7I

Pasinaudokite “Draugo” Classificd skyriumi.

1
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STATYBAI 
IK NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 8-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nno 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiu

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PREtIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

II WGE8 stoties — Banga 1509 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

9:46 Iki 9:10 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:90 Iki 9:90 ryte 

PTRMADIENNTO vak. nuo 7—8 v 
SEKAI). 8:30—9:SO v. r. U etothi 

WOPA — 1490 klL 
Chicago 29. .11. HEmlock 4-341

7191 So. ROCKWELL ST

CLASSIHED AND HELP WANTED ADSPAJIEŠKOJIMAI Vaclovas Morauskas jieško AL
FONSO ir ELENOS JUŠKŲ. Jie

rpp-isturotis i Pranciškonu šiais ' 18 Li‘‘tuvos - PatX8 ar žinantieji apie juos pra-
registurotis | PrancišKonų šiais, 1} Qediminas Puodiiukaitifli s Pra. lomi pranešti šiuo adresu: St. Ca-
juetais atidaromą gimnaziją, nOi gilI1 192o 2) Algirdas Dar- B1.mirs Rectory, 119 Temple St.,
(High School). Priimami ber- ; gūšis, s. Juozo, gim. 1925 m. Pm-i ^•aBhua> N.H.

A. Drukteini8, 1745 Harvard |

DAR NEVELU
REAL ESTATE REAL ESTATE

niukai baigę pradžios mokyklą. 
Mokslas prasideda 12 rugsėjo.

Smulkesnėms informacijoms 
rašyti:

Tėv. Jurgis Gailiuš's 
St, Anthony’s High School

Kennebunkport, Maine

BACK TO 
KSCHOOL

TĮTffllf WITH A NEW 1957

*8^
P O R T A B l E

Cl.on 'n Easy ’ 
ribbon chonge' 

with Royal't ’ 
•ndvtive 

Twin-ėak.

NO 00WN PAYMENT. Bf m 24 m.tki m f«y. 4

Klauskite informacijų —

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris ‘ ‘Draugui” žinomas, kaip 
tąžiningas asmuo.

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti lr naktimi) 
miegoti, nea Jų užsisenėjuslos žalzdoe 
niežti tr skauda. Kad pagalinti ta 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi 
rų tr skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydyme J 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėj 1 Į 
mg lr galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ja taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipg* pašalins 
nležėjluių Ilgos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi padalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšlmų 
tarpplrtčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džtOstančloa suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada ps 
■Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo U 
▼lršlnlų odos ligų. Ls
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., 91.26, lr 92.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj lr apylinkėse—
Mllvraukee, Wlsc., Ga 
ry Ind.lr Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
ney order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 34, DL

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
S Televizijas

O Radijo aparatus 
O Hl fi fonografus

O Rekordąvimo mašinas
Visokie elektriniai namų reikmenys: 

O Vėsintuvai 
O Vėdintuvai

O Dulkiasiurbliai 
O Kavos virduliai

O Laidyklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

lAiDflinfl.

lūlTCLEVISIOn
Csatles- servlče)

Sav. Inž. A. SEMĖNAS
3321 S. Halsted — CLlffsidc 4-5063

nešti:
Blvd., Dayton, Ohio. Adolfina Mank^vičiūtė

moks, iš Lietuvio išvykusi prieš' 
. . ,1914 m., yra jieškoma sesers Mai-'

UzPALIECIAI, kas žinote apie vinos Mankevi&ūtės — Stonaitie-

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo- 
Stel- darni uždirbsite.

JUOZĄ GESIONĄ, kur jis ran 
dasi? Jam yra laiškas nuo Dan
gui Jes, pasiųstas iš Vyžuonų paš
to. Atsiliepti adresu Rev. T. Palu
kaitis, 1100 Santa Cruz Ave., Men
io Park, California.

nes, Prano dukt., Kelmės m., 4-rių 
komunarų g. 34, Lithuania.

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVE. LA. 3-3384

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

Skelbkitės "Drauge”

Brangiam tėveliui, uošviui ir seneliui
A. | A.

Kazimierui Ivaškęyičiui mirus,
DANUTEI, KAZIUI ir DAINAI KRIVICKAMS reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Bakšiai, Kailiūnai ir Kinderiai

CRANE COMPANY
HAS JOBS AVAILABLE

2D AND 3D SHIFTS .

MACHINE OPERATORS 
TURRET LATHES 

BORING MILL 
DRILL PRESS 

OTHER OPENINGS AVAILABLE 

l2</2% NITE BONUS 
STEADY W0RK

GOOD PAY ' ' .
X x

LIBERAL BENEFITS 
MUŠT BE ABLE TO SPE,AK

AND UNDERSTAND ENGLISH

APPLY EMPLOYMENT DEPT.

CRANE COMPANY
4200 South Kedzie Avenue

Perskaitę dienr. "Draugą”, duokite jį kitiems.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N O R V I L A - K U R S I U S

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANK0VI6IUS
REAL-ĖST. įr IN8UE. BROKBRIB 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

PA DAnabe 6-27M 
Padeda plrkltl - parduoti namas, 
Aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

MARŲUETE PARKE 
Mūrinis, kampinis, 12 butų. Centr.

šildymas. Garažas. Puikus namas. 
Kaina $78,000.

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

BRIGHTON PARKE 
Labai gražus kampinis, šviesių

plytų. Platus sklypas. Mūrinis gara
žas. 6, 4 ir 3 kamb.

Mūrinis — 2 po 4 kamb. 2 boile
riai. Gražus rūsys ir pastogė.

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

2 po 4 kamb. Medinis su rūsių. 
Centr. šildymas.

VENTA
REAL ESTATE 

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

2-jų butų mūrinis namas —
5 ir 4 kamb. Modemiškai įreng
tas. Šiltu vandeniu apšild. Kaina 
$24,000; įmokėti tik $4,000. 5
kambi butas išnuomueflamas už 
$110 | mėn. 3544 So. Lowe Ave. 
Dėl informacijų šaukite —

JOSEPH M. MOZERIS,
3430 S. Halsted St. 

CLifside 4-0104

ALL MAKES 
COLORED 

T. V.’s

Air
Conditioners • FURNITUftE-CARPETING-ARPUANCeS-ietEVlSIOM 

1800-02 W. 47t* 9t.LA 3-7771.2,3,4

Chicago Savings and Loan Association nan jai 
statomas namas, kuris bns baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti i 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, (vykstantį 1957 m. sausio mėnesi.

Saugiausia ir pelningiausia Vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios (staigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Sldr- t
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojul, visada Išmokėjo lr išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnių* ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings'nuo pat savo (sikūrimo 1924 m. per daugiau, negn 32 metas, visada išmokėdavo taupytojams visas tanpy- 
mui (dėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimas — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

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

Z

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

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT P AID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS. '

MARQUETTE PARKE: Naujas 
mmūrinis 7 kamb. (5 mieg.)

GAGE PARKE: Mūrinis, 8 butai 
po 3’/2 kamb.

BRIGHTON PARKE:
Medinis — 6 kamb. 100 pėdų 

sklypas.
Mūrinis — 2 butai po 4 kamb. 

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

skirame name.
Medinis — 3 namai, 5 butai. 

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

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

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.
CLlfslde 4-2390

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius lr komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, ING. 
2523 W. 60 st. CMcago 29, Hl.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — stat. vedėja*
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia alumlnljaus langus lr 

duris.

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiimi
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 VVest 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimimii

Patogus 5 kamb. mūr. namas Mar
ąuette Parke. Dvigubas garažas.
$14,600. K. Juknis.

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

2 po 5^ mūr., garažas. Geriausia 
Marąuette Parko vieta. $28,500. A.
Rėklaitis.

Šiandien nevėlu įsigyti mūr. 6 k. 
bungalow. Uždari porčial, autom, 
šildymas alyva. 2 tuto. garažas. Pi
giau grybų. $17,000. A'. Linas.

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

$4,000 met. pajamų! Mūr. 2 augš
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios ir virtuvės. Sklypas 60 pėdų,
Bargenas geram pirkėjui. Įmokėti 
$8,0(10. K. Volodkevlčius.

P LEONAS
REAL ESTATE

2785 Wcst 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

Savininkas parduoda pajamų na
mų. 2-jų butų mūrinis po 6 kamb.
Alumtnum žieminiai langai, naujas 
karšto oro centrinis apšild. pirmam 
augštui, ir moderniška virtuvė su 
spintom 1-me augšte. Didelis rūsys, 
skalbykla. 2 autom, garažas, į viršų 
pakeliamos durys. Daug priedų. Bar
genas už $1 5,500. "3810 S. Ix>we Ave.
LAfayettc 3-3057.

I Savininkas parduoda narni) Brigh- 
top Parke. Mūrinis — 2 po 6 k. Ga- z 
ZU apšild. Daug priedų.

Vlrginia 7-7866

CICERO. Gražus 2-jų butų mū
rinis bungalow. Apylinkėje 58th 
ir 22nd St. 6 ir 4 kamb. Rūsys. Į- ' 
mokėti $9,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

MŪRINIS 2-jų butų namas 4 ir 
4 kamb. Modemiškas plumbing.
Gazu apšild. Tile vonia ir virtu
vė. Garažas. Arti 22nd ir Keeler 
Ave. $16,600. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAvmdiale 1-7038.

FOR SALE by owner 3 bedroom
ranch heme on wooded aere. En- i vežimėlis. Skambinti

HELP WANTED — MOTERYS

GENERAL HOI SEIVORK
Flain Cooking 

5 /į days.
, Own Room with bath;

3 adults;^
Experienced;

English spvuking;
960.

North Shore;
Call Mrs. Carlscn

Kcnilvvurtli 2200 
Reverse churges

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AUENTVRA
Vlaų rūšių apflraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pas mus.
. JONAS KIRVAITI A

VVAlbrook 5-5671
INTERSTATE INSURANCE AOENOY 
6108 S. Ashland Ave., Chieago 36, 111

ŠI L D y MA S
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

OLympic 2-6752

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų (vairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vai. , 

vakara iki 11 vai. vakaro.

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

TeL REpublie 7-0844 
W Albrook 5-3451

PROGOS — OPPORTUNITIES

Maisto produktų ir mėsos krau
tuvė Bridgeporte turi būti tuojau 
parduota.

DANUBE 6-1917

MAISTO KRAUTUVE. Pre
kės, įrengimai, viskas—$1,800. 
Prie gero kampo.

2000 W. 23rd St. 
Vlrginia 7-6878

Ullllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllltllliu 
| LIETUVIŲ STATYBOS =

BENDROVE
| MŪRAS |
S .Builders, Gen. Oontractors S 
5 Atlieka planavimo ir staty- =
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- a 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. “
S Namų įkainavimas Ir įvairūs S 
S patarimai nemokamai. a
S Kreiptis šiuo adresu; -S PARDUODAMI visi maisto krau-
= _ __ ». -j _ a i tuvės įrengimai — mėsos šaldytuvai
E I U N A S STANKUS S ir t. t. Iš krautuvės rengiam butų. 
= Kasdien nuo 8 vai. ryto Ikt 5 Plrksit laba‘ HE™***
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
= Tel. PKospect 8-2013 = REFRESHMENT T R A IL E R —
_  _ Užkandžių treileris įrengtas daryti
= 6800 SO. CAMPBELL AVE, S didelį biznį. Visas nerūdijančio plie- 

Chlcago 29, Dllnolg
TninnHHnniiiiHHimiiiHiiHiniiiiiiuii

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contraeting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 60, ILL. 
Tel. OLymplc 2-7381; TO 3-4236

no; gazas, elektra Ir vanduo. Ne
brangiai — $4,500; išslinokėjimo sų
lygos. Skambinti BIttersweet 8-7010

PIGLAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
IŠNUOMUOJAMA

Išnuomojamas kambarys moteriai 
vienos moters bute. Galima naudotis 
visais patogumais. Kreiptis vakarais 
6—8 vai. telefonu:

Vlrginia 7-1309

Turiu naują didelj sunkvežimį 
ir apdraudaa

2313 W. 91st St. Chicago, UI. 
Tel. PRescott 9-2781

AUTOMOBILE* — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽ I C O 8
lietuviška gazolino atotia tr anto

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamos dalya

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTF.RN AVE. I’R 8-9533

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų

2143 WEST 63RD fTTRFET 
Tel. PRospect 8-0833 lr PR 8-0834

PARDAVIMUI

Parduodamas vaikiškas vokiškas

i elosed porch. Natūrai fireplace. 3 
i room incoiųc above garage. Nice 
for 2 families.

8500 West 87th St.
Oak Lawn, III.

R0ckwelI 2-4345 iki sekmad.

Remkite dien. Draugą!

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI 9 VOKIAKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halstod SI. CAkimot 5-7252

MOVING
A. BENIULIS atlieka (vairius 
perkraustymus ir pervežimus 
ii tolimų Ir artimų atstumų. 

Tel. Bl. 7-7075 arha 
PR 8-9842

I


