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Pabaltijo tautas
JUOZAS LIN GI S 

Mūsų bendradarbis Švedijoje

Grįžus švedų karinio laivyno eskadrai iš pasisvečiavimo Ry
goje, švedų spaudoje pasipylė straipsniai apie padėtį Pabaltyje. 
Nuvykę švedų žurnalistai patys savo akimis pamatė, kokį jungą 
žmonės Latvijoje velka, kokią baudžiavą neša. Demokratiškoji 
išvedu visuomenė dar kartą viešai pademonstravo savo nusista
tymą Pabaltijo klausimu. Kaikurie straipsniai savo įžanginiuose 
nepagailėjo net aštresnio žodžio ir pačiai švedų vadovybei dėl 
šito “vizito”.

Štai kaip rezonuoja Liberalų 
Dagens Nyheter savo įžanginia
me rugpjūčio 11 d.: "Dagens 
Nyhejtbr korespondentas, kuris 
švedų laivyno vizito Rygoje pro
ga ten lankėsi, turi daug ką pa
pasakoti iš savo kelionės. Pir
miausia apie vaišes ir priėmi
mus, o paskui apie skurdą ir 
priespaudą. Rusų kolonija Lat
vija, kaip ir kitos Rusijos pa
grobtos valstybės, neteko tūks
tančių savo geriausių vyrų ir 
moterų okupacijai tęsiantis: jie 
buvo išžudyti, sukišti į kalėji
mus arba pabėgo į užsienį. Tuo 
smarkiu kraujo nuleidimu, siau
tėjimais ir plėšimais ir elgiantis 
su tais kraštais kaip su Rusijos 
kolonijomis, Pabaltijo valstybės 
atsidūrė dideliame skurde. Pil
kumas, apstriužimas, neturtas 
yra pagrindiniai kelionės įspū
džiai. Algos formaliai nemažes
nės už švedų darbininkų, jeigu 
lyginti švedų kroną su oficialiu 
rublio kursu. Darbininko algos 
užtenka vos labai prastos rūšies 
eilutei. Ir sviestas, ir duona, ir 
pienas kainuoja keliolika kartų 
brangiau negu Švedijoje, šeima 
iš trijų keturių asmenų kaipo 
taisyklė gyvena viename kam
baryje. Namai sukrypę ir nepri
žiūrimi, išimtį, žinoma, sudaro 
tie pastatai, kur susimetę paver
gėjai — vid. reik. ministerija ir 
policijos būstinė. Nežiūrint var
go, girtuokliavimas didžiausias 
— tai vienintelis kelias pasimirš 
ti beviltiškumą. — Ką mes turi
me daryti? Mes juk turime savo 
kasdienybę kaip nors pagrąžin
ti. Ir jūs taip darytumėte, — 
atsakydavo latviai minėto dien
raščio korespondentui.

Ovacijos prispaudėjams

“Policinės valstybės priespau 
da ir brutalumas yra kiti įspū
džiai”, tęsia toliau įžanginis. — 
“Žmonės verste veržiasi susitik
ti ir pasikalbėti su švedais, kad 
nors kiek galėtų prisiminti lais
vą kraštą. Policija kaip išma
nydama sekė viską, ką švedų 
žurnalistai veikė. Žmonės, kal
bėjęsi su švedais, buvo suimti 
ir tardyti. Latviai, paskutinį va
karą palydėję švedų laivelį, bu
vo be atodairos suimti ir sumes
ti į sunkvežimį.

Priminęs tuos pirmuosius įspū 
džius, dienraštis nepagaili kar
taus žodžio ir pačiam šio vizito 
pasiruošimui: “...Seniau švedai, 
Karaliai, ministeriai, laivynas 
vykdavo į Latviją pasakyti, kaip 
mes džiaugiamės ir kaip murtis 
prie širdies Pabaltijo tautų lais
vė. Tačiau šio apsilankymo tiks
las buvo kitoks. Šį kartą ovaci
jos buvo keliamos ne latviams, 
o jų prispaudėjams. Skurdui ir 
policijos jėgai lydint, mieste bu 
vo pareikštas rusų ir švedų ka
rių draugiškumas, pietūs su 
šampanu ir tautų himnais. Šve
dų eskadros vadas užtikrino, 
kad šis apsilankymas sustiprin
siąs Švedijos ir Rusijos drau
giškumą. Apie Latviją nė žo
džio, tai būtų buvęs didžiausias 
netaktas — Latvija juk Rusijos 
dalis, oficialiems svečiams lat-

ji ir pamintieji po kojų, buvo 
jiems tikroji tauta.

— Žinoma, švedų kariai nėra 
atsakingi už tai — jie vykdo 
įsakymą.

Suteikė naujų kančių

Latvių tauta yra pažeminta, 
kaip nugalėtas ir išjuoktas kad 
būna. Švedų apsilankymas yra 
pažeminantis dar ir kitaip ir 
daug gilesne prasme — mes juk 
nė kieno neverčiami liaupsino
me užgrobikus, valdančius prie
vartautojus tame mieste, kurį 
jie laiko pagrobę ir valdo.

Ar valstybiniai bei diplomati
niai motyvai ištikrųjų yra jau 
tokie stiprūs, kad jie galėtų at
sverti tą pažeminimą? Katego
riškai ne! Mes juk nepaveikia
me rusų politikos nuolaidomis, 
atoslūgiui ar suliberalinimui tuo 
savo susismulkinimu, kuris ru
sams suteikė tiek malonumo ir 
nusižeminimo jų vergams....”

Neatsiliko ir švedų provinci
jos spauda. Įtakingas pietinės 
Švedijos dienraštis Blekinge 
lans tidning, išeinąs kaip did
žiausioje švedų karinio laivyno 
bazėje Karlskronoje, klausia, ar
gi ištikrųjų tasai švedų laivyno 
vizitas buvo tinkamai paruoštas. 
Iš visko sprendžiant, anot dien
raščio, jis suteikė daugeliui lat
vių bereikalingų ekstra kančių 
— norėdami pasikalbėti su šve
dais, jie nebekreipė dėmesio į 
jokį saugumą. “Mums ir toliau 
atrodo, kad šis laivyno apsilan
kymas Rygoje buvo nevietoje. 
Ir rusų viešpačių didelis vaišin
gumas, gal būt pavergtosios 
latvių tautos sąskaiton, reikalo 
nepagerina. Kad ir kaip bekal- 
bėtumėm toks apsilankymas yra 
oficialus pripažinimas esamo sta 
tušo, šiuo atveju sankcionavi
mas sovietų valdžios Pabalty- 
j£2______________________________

Pabėgo penki vengrų
muzikantai

GENEVA, Šveicarija, rugp. 
26. — Penki čigonų orkestro na
riai iš komunistinės Vengrijos 
Šveicarijoj paprašė azylio tei
sės. 18 narių orkestras koncer
tavo Genevos vasaros festivaly 
aną savaitgalį. Kada orkestras 
prieš kelias dienas turėjo iš
vykti, buvo pasigesta 5 orkes
trantų. Vėliau buvo pranešta, 
kad jie randasi policijoj. Tiki
masi, kad šveicarai pabėgėlius 
priims.

Planuoja racionavimą
SYDNEY, Australija, rugpj.

26. — Australijos planavimo mi 
nisteris William Spoomer pra-Į 
neša, kad Australija planuoja 
racionalizuoti gazolino vartoji
mą.

Oro biuras praneša: Truputį 
vių tauta visai neegzistavo. Ga- apsiniaukę, temperatūra apie 80 
lioniuoti rusai, o ne prispaustie-' laipsnių.
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Šiame situaciniam žemėlapy matyti Suezo kanalo krizės pavojingumas, kadangi čia randasi aly
vos šaltiniai, kurie pasiekiami per Suezo kanalą. Vidumiuose Rytuose alyvos koncesijų turi daugiau
sia Britanija ir JAV. (INS)

Kalendorius

Šv. Juozapas Kalasanktas; lie 
tuviški Visgirdis ir Didirė.

. Oras Chicagoje

Trumpai & visur
• Egypto ir Izraelio karo jė

gos vėl apsišaudė. Ugnis truko 
15 min. Vieni ir kiti kaltina pra 
dėjus apsišaudymą. Egyptas tei
gia, kad ugnį pradėjo Izraelis 
Deir Ek Ballah rajone, į pietus 
nuo Gazos.

• Dr. A. A. C. Kinsey, 62 m. 
biologistas, pragarsėjęs auto
rius įvairių ginčų susilaukusiu 
veikalų apie seksualinius santy
kius, mirė rugpjūčio 26 d. šir
dies liga Bloomingtone, Ind.

• Polijum Chicagoj susirgi
mų paskutinėmis dienomis vėl 
padidėjo. Nuo sausio 1 d. Chica
goj buvo 900 susirgimų su 25 
mirties atvejais.

• Oksfordo universiteto stu
dentų tarpe anketos būdu praves 
tas apklausinėjimas rodo, kad 
šiandien šio universiteto studen 
tų religingumas yra gilesnis, ne
gu jis buvo prieš 20 metų. 63% 
studentų reguliariai atlieka sa
vo religines pareigas. Tas pats 
reiškinys pastebimas Cambrid- 
go ir kituose Didžiosios Brita
nijos universitetuose.

• Austrijos sostinę pasieku
siomis žiniomis, Ukrainos Rytų 
apeigų katalikų vyskupas, Sta- 
nislawo vyskupijos Ordinaras, 
Ivan Latijahevslris esąs grąžin
tas iš Sibiro kalėjimo, kur buvo 
išlaikytas apie 10 metų. Vysk. 
Latijahevskis esąs labai silpnos 
sveikatos ir pasitraukęs į priva
tų gyvenimą savo gimtajame 
mieste. Kaip žinoma, visi Uk
rainos Rytų apeigų katalikų 
vyskupai tuoj po karo sovietų 
buvo deportuoti, ir nuo to laiko 
apie juos buvo neturima jokių 
žinių.

• Rusija nutarė paleisti iš be. 
laisvės 700 ispanų, kurie ten bu
vo laikomi nuo praėjusio karo 
pabaigos, patekę, kaip kovoto
jai vokiečių pusėje.

• Chicagoje šią savaitę pra
dės važinėti autobusai, kurie at
skirose miesto dalyse nemoka
mai peršvies plaučius.

• Miss Roth buhalterijos sky 
riaus vedėja Lavvndale National 
Bank, 3337 W. 26 st., Chicagoje, 
išeikvojo 467,228 dol. Ryšium 
su šiuo nauju Skandalu manoma 
bus daugiau suimtųjų.

Vokietija skundžiasi
JAV kareiviais

VOKIETIJA, rugp. 26.—Laik 
raščiai pilni ilgiausių straipsnių 
ryšium su teismu dėl 7 amerikie
čių kareivių, išprievartavusių 15 
m. merginą. Keturi kareiviai bu 
vo nubausti kalėjimu ligi gyvos 
galvos ir trys po 40 metų. Vo
kietijos laikraščiai kaltina Ame 
riką, kad ji siunčia į Vokietiją 
žemos moralės karius, neišauk
lėtus ir nedrausmingus. Vokie
tija pageidauja, kad siunčiami 
į Vokietiją kariai būtų kultūrin
gesni ir augštesnės moralės.

Kongresas Vakarų 
Vokietijoj

KOENIGSTEINAS (Vakarų 
Vokietija). — Rugsėjo 12 d. 
Koenigsteino mieste Vakarų Vo 
kieti jo j prasidės VI-sis “Už per
sekiojamąją Bažnyčią” kongre
sas, kuriame dalyvaus atstovai 
beveik iš visų pasaulio tautų. 
Kongrese bus studijuojama pa-1 
grindinė tema: “Religijos ir ko-j 
munizmo santykiai”. Paskaitos 
bus skaitomos pačiais aktualiau-' 
siais šios srities klausimais, kaip 
“Sambūvio problema”, “Padėtis 
po Chruščiovo pareiškimo”,! 
"Psichologiniši komunistinės 
kovos metodai”, “Komunistų 
veikla Federalinėj Vakarų Vo
kietijos Respublikoj”, “Publi
cisto uždaviniai Rytų ir Vakarų 
kovoje”, “Antikrikščioniškos 
dvasios nugalėjimas Europoje” 
ir kiti.

GLOBOJAMI SOSTINES 

PATAIKŪNAI

MASKVA. “Literaturnaja Ga 
zeta” nr. 87 nusiskundžia, kad 
periferijose, provincijoje gyve
nantieji rašytojai mažiau tesu
silaukia jų kūrinių leidimo. Pvz. 
1955 metais Gosjurizdat išleido 
93 knygas, iš kurių tik 13 buvo 
paruoštų periferijose gyvenan- Senatorius Prescott Bush,
čių autorių. Žurnale “Voprosy nertirut, patiekiu Hespublikonų par- 
Filosoffiji iš 113 straipsnių, tik ti.įoa pint lomi,j konvencijoje. Sena- 
19 buvo periferijos rašytojų, ki- p*>[riikė , dcJeK»tHms kad
tus visus straipsnius davė Mas k sinlį.. ir „mrs ,,riva,o,nc hftti stip. 
voj gyvenantieji. 'rus”. (INS)

Dulles teigia, kad Egiptas turi 

prisidėti prie taikos išlaikymo
, LONDON. — Egipto diktatoiraus stebėtojas, 22 dviejų tau

tų konferencijoj Londone, Ali Sabri grįždamas į Kairą Genevoje 
pastebėjo, kad Egiptas nebepraleis Izraelio laivų su kroviniu. Jis 
išsireiškė, kad pagal 1888 m. sutartį Konstantinapolio konvenci
joj gali būti pritaikytas Izraeliui įstatymas uždrausti vežioti karo 
reikmenis.
Ir tai bus tęsiama kol egzistuos 
karo stovis Egipto ir Izraelio. 
Tačiau kol dar nevyksta tikras 
šaudymosi karas, Egiptas pra
leis Izraelio laivus su maistu ir 
šiaip karui nereikšmingais reik
menimis. Galimas daiktas, kad 
tai bus priežastis naujam įtem
pimui.

- Planas svarstomas

Penkių valstybių komitetas 
sudarytas iš JAV, Etiopijos, Ira 
no, Švedijos ir Australijos atsto 
vų laukia kuo greičiau atsaky- 

I mo dėl pasiūlyto Suezo kanalo 
sutarptautinimo plano. Nosser 
kabinetas vakar jį tebesvarstė. 
Jau vienas iš nesutikusių su pla 
nu, Indijos užsienių reikalų min. 
Ruslan Abdulgani, spėjo pareik 
šti, kad jis eina už planą, jog 
Suezas priklausytų Egiptui. Spė 
jama, kad Egiptas norės daryti 
sutartis su kiekviena, norinčia 
naudotis Suezu šalim atskirai. 
Egipto užsienių reikalų minis
terija jau anksčiau Kaire spau
dai pareiškė, kad ji sveikina 
penkių komitetą, tačiau ji at
mes planą, kokiam pritarė 18 
tautų.

Egiptas privalo siekti taikos

JAV sekretorius Dulles, ku
riam grįžtant iš Londono kon-

Bijoma naujo streiko 
Lenkijoj

VIENA, Australija, rugp. 26.
— Lenkų vietiniai laikraščiai 
praneša, kad komunistinės Len
kijos valdžia skubiai siunčia 
maisto; siuntą į Opole industri
jos miestą, nes bijoma panašių 
sukilimų, kaip Poznanėj, kuris 
įvyko birželio 28 d. Maistas iš
siųstas po to, kai darbininkų de 
legacija apsilankė Varšuvoj pro 
testuodama prieš blogą aprūpi
nimą. Opole miestas yra buvu
sioj vokiečių teritorijoj ir vadi
nosi Oppeln. Turi virš 50,000 gy
ventojų.

Išpiešė bankų pajamų
mokesčiams

LOUISVILLE, Ky., rugp. 26.
— TVilliam F. Davis, 32 m. na
mų prižiūrėtojas išplėšė iš vie
tos banko 8,100 dol. Jis sako, 
kad nesumokėjimas 35.01 dol. 
pajamų mokesčio jį pastūmėjo 
į nusikaltimą.

• Californijos universitetas 
užregistravo nedidelį žemės dre 
bėjimą Aleutų salose. Taip pat 
buvo jaučiamas žemės drebėji
mas San Diego.

ferencijos buvo sugedęs armi- i
.. 'Italijos katalikų

Katalikybės atgimimo 
ženklai

BUKAREŠTAS. — Komunis
tų remiamas Rumunijos ortodok 
sų Bažnyčios sinodas neseniai 
pripažino, kad Transilvanijos 
provincijoj pasireiškia kataliky
bės atgimimo ženklai. Šioje sri
tyje anksčiau buvo virš pusantro 
miliono bizantiečių apeigų kata
likų. Turima žinių, kad daugelis 
šio krašto bizantiečių apeigų 
kunigų, kuriuos komunistai
1948 metais vyriausybės raitu Į>ir"’as ‘ok’Sovict,'1 is’

norėjo atskirti nuo Romos ir 
prijungti prie ortodoksų Bažny
čios, šiandien pasilieka ištikimi 
Katalikų Bažnyčiai ir stengiasi 
savo tikinčiuosius išlaikyti vie
nybėje su Romos Popiežium.

• Bankininkas Hintz, padėjęs 
kontrolieriui Hodge keisti netik
rus čekius nubaustas 3 m. kalė
jimo.

Gon

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Gen. Maxuell Taylor vizituos Brazilijos armiją sekančio 

mėn. pradžioje. Rugsėjo 7 d. Brazilija Švenčia savo nepriklauso
mybės dieną.

—Pet Reino ir Ruhro kraStus Vokietijoj perėjo stipri audra 
sužeizdama ir užmuidama žmonių ir padarydama daug žalos.

—NumuSto JAV lėktuvo kai kurių įgulos narių kūnai surasti. 
Armija jieSJcojimą nutraukė, nes komunistinė Kinija kaltina te
ritorijos pažeidimu. Esą per dvi dienas jos teritorija buvo pažeis
ta keliasdeSimt kartų.

—Weinberger vaiko grobikas Lamaera bandė nusižudyti. Spė
jama, kad pagrobti vaiką yra padėjęs kitas asmuo, kurio jis ne
nori iSduoti.

— Adlai Stevenson Šiandien pradeda rinkiminę kelionę ir ap
lankys Si A merikos valstybes.

—Viviah Chaudet, ii m. amžiaus muzikas, Padueah, Ky., SeS- 
tadienį buvo užmuStas bombos, kuri buvo įdėta į jo automobilį.

—Casper Saboe, 55 m. amžiaus iikagietis, apsivertus laiveliui, 
užvakar nuskendo Petite ežere, arti Antioch miesto.

—Prez. Eisenhower rytoj iš Californijos grįžta į Washingtoną.
—Hyannis, Mass., susidūrė du privatūs lėktuvai ir i žmonės 

žuvo.
—Siame, 100 mylių nuo Teherano pasirodė naujas alyvos Šalti

nis.
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jos keturmotoris lėktuvas, ko
respondentams pareiškė, kad 
Egiptas irgi turi prisidėti prie 
taikos siekimo. 18 tautų pagei
davimas turi būti Nosserio su
prastas. Egiptas negali neatsi
žvelgti į 18 tautų norą taikai 
sutvarkyti Suezo krizę.

Tačiau, kaip skelbia spauda, 
Anglijos ir Prancūzų laivai plau 
kia Vidurinių Rytų link su pas
tiprinimais. Tai verčia daryti 
Suezo svarba ir per jį pasiekia
mi alyvos laukai.

MASKVA APIE CRONINO 
KNYGA

MASKVA. Sovietų laikraštis 
"Literaturnaja gazeta”, prane
ša, kad dabar Amerikoje gyve
nąs rašytojas A. Cronin, kuris 
esąs rusams pažįstamas iš vei
kalų “žvaigždės žiūri žemyn” ir 
“Citadelė”, davė naują veikalą 
— “Grožio paveikslas”. Infor
muoja kaip apie tą veikalą at
siliepia didieji JAV kritikai. Ci
tuojama, kad Croninas savo skai 
tytojams duoda rūpestingai su
kurtą pasakojimą, stropiai pa
vaizduotus personažus ir uoliai 
pieštus peisažus, autorius tik 
neturįs gyvenimo alsavimo.

Croninas, kaip žinome, yra ti
kintis žmogus, savo raštuose 
rodąs daug simpatijų religijai.

socialinė savaitė
BERGAMAS. — Rugsėjo pa

baigoje Bergamo mieste Šiaurės 
Italijoje įvyks 29-ji Italijos ka
talikų Socialinė Savaitė. Bus 
studijuojama tema: Modernio
sios ekonomijos ir krikščioniš
kosios moralės santykiai.

• Maskvos radijas skelbia, 
kad jų ambasadorius Romoje Po 
gidajev įteikė Vatikanui raštą 
su tam tikrais pasiūlymais. Tai

torijoj atsitikimas, kad bolševi
kai kreiptųsi į popiežių.

• Valstybės departamentas 
pranešė, kad Jungtinėse Tauto
se susektas šnipas Sovietų Ru
sijos vertėjas Petrov. Valstybės 
departamentas pareikalavo Pet
rovą tuoj palikti Ameriką, šni
pas dar nebuvo suspėjęs prieiti 
prie JAV paslapčių.
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ALRKF JUBILĖJINIO KONGRESO, 
SKIRTO PAMINĖTI 50 M. VEIKLOS

SUKAKTĮ, BIULETENIS Nr. 1
Kada ir kur kongresas įvyksta? Kami ir skelbimai. Leidinio iš-!

Kongresas įvyksta 1956 m. įleidimu rūpinasi ALRKF Centro 
spalio 12, 13 ir 14 dienomis She- Valdyba, bendradarbiaudama su
raton Plaza Hotel, Boston, Mas- bostoniškiu komitetu, 
sachusetts.

Kas kviečiamas į kongresą?

ALRKF jungia visas Ameri
kos lietuvių katalikų organizaci
jas. Taigi ir į kongresą kviečia
mi siųsti atstovus ne tik Fede
racijos skyriai, bet ir visos ki
tos draugijos, vienyolynai, laik
raščių redakcijos. Svarbu, kad 
jubilėjinis kongresas būtų nuo
taikingas savo dvasia ir gausus 
dalyviais.

Žodis Naujosios Anglijos 
lietuviams katalikams

Kadangi kongresas įvyksta 
feostone, todėl savaime daugiau
sia dalyvių laukiama iš N. Ang
lijos lietuvių parapijų. Visi tų 
parapijų veikėjai prašomi paro
dyti ypatingą dėmesį kongresui, 
atgaivinti Federacijos veiklą, 
jeigu kur buvo apsnūdusi, ir pa
veikti įvairias draugijas bei pa
skirus asmenis, kad dalyvautų 
kongrese.

Kas ypatingo numatoma 
kongreso programoj?

Šalia bendrų posėdžių numa
tomi atskiri moterų, vyrų ir jau
nimo posėdžiai. Todėl prašoma 
visas moterų, vyrų ir jaunimo 
draugijas siųsti į tą kongresą 
ko daugiau savo atstovų su su
manymais, kaip pagyvinti veik
lą. Kongreso programos pabai
goj bus barfkefftS, o sekmadienį, 
spalio 14 d., bus didžiulė šven
toji valanda Bostono katedroje, 
kuri talpina keletą tūkstančių 
žmonių. ‘ '■

Kas rengia kongresą? -♦
i

Kongresą kviečia ALRKF Cen , 
tro Valdyba ir nori, kad tas 
kongresas būtų visų Amerikos 
lietuvių katalikų didelė šventė 
bei lietuviškų siekimų demonst
racija.

Kongresui rengti Bostone yra 
sudarytas didelis ir veiklus komi 
tetas, kurį globoja So. Bostono 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
I*r. Virmauskis. Komiteto pirm. 
yra kun. J. Žuromskis. Jauni
mo posėdžiu rūpinasi komisija, 
kuriai vadovauja L. Vyčių Cent
ro dvasios vadas kun. A. Kon- 
tautas. Vyrų posėdžio komisijos 
pirm. — dr. J. Leimonas, mote
rų — VVatkins iš Worcester, 
Mass.; jai talkininkauja R. Pet
ronienė ir kitos. Komiteto sek
retore yra Pr. Kaladienė. Spau
dos ir propagandos komisijos 
pirm. —K. Mockus.

Speciali komisija leidiniui išleisti
Kongreso proga bus išleistas 

specialus leidinys, kuriame tilps 
trumpa Federacijos istorija ir 
kiti dalykai. Tam leidiniui ren-

Nakvynių reikalai

Visi norintieji nakvynių galės 
nakvoti tame pačiame viešbuty/ 
je, kur vyks posėdžiai ir banke
tas. Kam viešbutis būtų per- 
brangus, prašoma iš anksto ra
šyti nakvynių komisijos pirm. 
P. Bizlnkauskui, 119 King Str., 
Dorchester, Mass., ir bus parū
pinta nemokama nakvynė. 

Banketas ir pasilinksminimas

Tuo reikalu rūpinasi Antanė- 
lienė ir Grigienė. Bus iškilmin
gas banketas ir tuoj po to toje 
pačioje salėje bus pasilinksmini
mas. Į banketą pakviesta daug 
augštų svečių. Pagrindinis kal
bėtojas — arkiv. R. J. Cushing.

PIRMOJI MOTERIS

Mr. Eisenhower sveikinas, kaip pirmoji moteris laisvo pasaulio, 
Mayors Centennial baliuj San Francisco. Šalia jos mieste, majoro 
žmona Christopher. (INS)

pranešė, kad rugsėjo 16 d. per 
visas šv. mišias bus daroma rink 
liava ALRKF naudai. Tikimasi, 
kad ir kitos parapijos tokias 
rinkliavas padarys. 'Kaip rengiamasi atskirose 

vietose

Iš N. Anglijos pirmas parodė I Hamiltonas, Oflt.
daug dėmesio Providence, R. I., 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. J. Vaitekūnas, at
vykęs į posėdį su delegatais ir 
pažadėjęs gausų dalyvių skaičių 
bei piniginę paramą. New Yor
ko apskrities pirm. St. Lūšys 
pranešė, kad iš to apskrities da
lyvaus nemažiau šimto atstovų, 
ir jau užsakytas atskiras vago
nas kelionei. LRKSA rūpinasi, 
kad visos Sūsivienijimo kuopos 
būtų kongrese atstovaujamos. 
Vyčiai, ateitininkai ir kitos or- 
ganizacijoš taip pšt rūpinasi, 
kad kongrese dalyvautų ko dau
giau tų organizacijų narių.

Aulps kongreso proga
<- . i

ALRKF Centro Valdybą siun
tinėja tūkstančius laišku kong
reso reikalu. Pirmieji į tuos ląiš 
kus atsiliepė: Baltimore Šv. Al
fonso parapijos mokykla — 10 
dol., Detroito LRKSA kuopa — 
10 dol., kiti mažiau. Laukiama 
tolimesnių atsiliepimų.

Kandidatai į Centro Valdybą i
Visi Federacijos skyriai yra 

prašomi nominuoti po 9 kandi
datus į naują Centro Valdybą. 
Ligšiol gauti kandidatų sąrašai 
iš So. Bostono, Norvvood, Wa- 
terbury. i

H'aterburio liet. parapijos 
klebono rinkliava

Waterburio lietuvių parapijos 
klebonas kun. J. V?Jantiejus

PAJIEŠKOJ’JHAS
Jieškomas ANTANAS PIELIS, j

Ameriką, atvykęs 1930 ar 1931 m. ir 
u]»igyveuęs Chicagoje. Jieško Juo
zas Piclis, gyvenąs Panevėžyje, Liet. 
Yra laiškas iš Lietuvos. Jis pats ar
ba apie jį žinantieji prašomi atsi
lieki šiuo adresu: Juozas Tumša, 
2798 Roosevelt, Detroit 16, Mich.

Kviečia į Windsorą
Hamiltone lankėsi Windsoro 

LB pirmininkas Vytautas Ka
činskas, kuris asmeniškai kvietė 
hamiltoniečius skaitlingai daly
vauti ketvirtoje lietuvių dienoje 
Windsore, kuri įvyks rugsėjo 
1-3 d.d. Rugsėjo 1 diena yra 
miesto mero proklamuota, kaip 
Lietuvių diena. Rūgs. 2 d., t. y. 
sekmadienį bus iškilmingos pa
maldos, kurias laikys vysk. Co- 
dy, o pamokslą sakys lietuviš
kai vyskupas V. Brizgys.

Be to, bus dailininkų parodos 
atidarymas, jaunimo sporto šven 
tė ,kuri įvyks Detroite, 'oficia
lus aktas, koncertas ir tautiniai
------------ ' • i i,f .... 'z=:

šokiai. Bus ir linksmas susipa
žinimo vakaras-šokiai. Daugelio 
Kanados miestų lietuvių koloni
jos rengiasi aitlingai dalyvau
ti.

— Hamiltono Lietuvių para
pija jau baigia išsimokėti sko
las už Bažnyčios perstatymą ir 
padidinimą. Ateina eilė įsigyti 
vargonus. Tikime, kad jie greit 
bus tapę kūnu. Kl. Giedgaudas

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

r^

4
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
t PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ 

_ • "T
4038 Areher Avenne Tel. LA3-67J9 >

AUGUST SALDUKAS Preziden.®'
m

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus lr sąžiningas ' | 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. U'uoil St., Chicago 9,

Illinois, td. VI 7-2972

Dc. Mins KRIAUtELIONAITI
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALI STB 

1760 Weat 71at StrMt
(Kampas 7 lst lr California)

Tel. oflao lr rea. REpubUo 7-4148 
Vai. 11-1 lr 6-9 ▼. ▼. flešL 1-4 p. D

Priėmimas tik pagal susitarimą.

DB. 1, 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4266 W. 6Srd SA 
Ofiso toL KEUanoe *-4410 

Beald. telef. GRovehUl 6-0617 
Valandos: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

rel. oftoo HE. 1-bftrtl. res. PR. 6-7U3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CH1RURGAB 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—S 

ėeštad taniais nuo 1 lkl 4 vai. <o. p. 
išskvruc ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3230 i
Rev telef. VVAlbrook 5-5076

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima' ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šejfad.

Res. tel. GRovehUl 0-5(103

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Aveuue 
(Kampas 47-tos lr Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.

> Šeštad. 2—4 vai., vak. 
rrečįad. ir kitu laiku pagal sutart}.

Tfelef. ofiso LAfayette- 3-6048 
Rez,: VVAlbrook 5-3048 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR, Z. DANILEVIčiŪF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westerg Aveaas 
Chicago 29. IU., 

Pasimatymai pagal sutartie*
, Telefonas REpubUo 7-4VOO 

Rezidencija: GRovchUl 6-8161

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 Se. Halsted Sl. CAIumet 5-7252

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTO

7186 South Westem AveoM
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 val. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 val. vakare. Trečiad. nuo 
ll vai. ryto — Iv. p. p. ėežtad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1168
Rea. tel. VV Albrook 5-S765

Tel. ofiso YA. 7-5557, rea. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVI MINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
Uždara treč. vtaą dieną lr šeštad. vak.

Tel. ofiso Pltospeet 0-2240
Pltospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 s. w<mm1 Street

Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. pirmad ir penkt. Trečiad. ir sek. 
uždaryta.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS BjCjętflRURGAa 

4157 Arcfier Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v 
/ak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Hczldcncl.į(M tel. BEvcrlv 8-8244 

r«L ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6887

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

4055 Archer Ave.
Kampas Archer lr Calitornla Ave. 

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

Oflao tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kanųuts 47t)» lr Hermitage) 

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ava 
liūto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUIImas 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU UT VIDAIS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Ave.) 

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

I.Afiij.'ttc 3-1919 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
8259 South Halsted St 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso tUef. YAnls 7-1166 
Rezidencijos — ST< wart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted lr 3 6-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. s

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir-sekmad. tik susitarus

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North VVacker Drlve 

(Civlc Opera Housp, kainb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2294 
5002 West 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOwnhaU 73-OD5V 

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas tr rezid.: 2410 W. filst St 
Tel. Pltospeet 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

Trečiad. Ir Penktad. (-9 val. vak. U
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South B esteni A vemta
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v n. n

TeL ofiso Pltospeet 6-9400
Rezid. Pltospeet 6-9404

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 6-8 vai. 
vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAH 

1407 So. 49th Ct. Cicerą
Kasdien 10-12 vai ryto lr 8-8 kaJL 

vak. šeštadieniais 16-2.
•• Trečiad. uždaryta

Ofiso 1r luito tel. OLymplo 2-l»81

TeL ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-4KT42

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJi 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted lr Sl-mos gatvių? 

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

KOERTING
— TAI —

NEPAPRASTO SKAMBUMO 1957 M.
VOKIŠKI RADIJO APARATAI

-5-

GARSINTUVAI
31 DERINIMO GRANDINES 

Viso* BANGOS
šie aparatai laimėjo du auksinius 

medalius Paryžiaus tarptautinėse pa
rodose.

Nepalyginamai pigūs, be konku
rencijos — prieinami visiems.
Įteikia pamatyti — norint Įsitikinti.

•Dflinfl.

T£L£VISIOn
(.sales - Service)

Sav. Inž. A. 8 EM F:\AS 
3321 S. Habttcd — Cljiriskle 4-5665

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON -DINE
Pagarsėję

MATRACAI 
vietoje $89.50

dabar pirksite už:1

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

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

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jevvelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

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

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

roosevelt furniture co.
<UETUVIU KJtAUTVVt)

2310 W. ReosMCtt M. Telefonai SEeley 3-4711
NELUE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

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

TOLI IR
NAUJI O/DSU TPOKAI- NAUJAUSI KMUSTYM (BAHK/AI 

IUSU MSTŲ PATYRIMAS-p/SUS IR SĄŽININGAS PATARNAYlMAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alhmok 5-9209

““tWusus remtus^“
“ IŠ TOLI IR ARTI J

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
4 071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir Trečiad. 9 ryto iki IS vai., 
ėeštad. 9 vai. ryto lkl 4:10 p.p. Ketvirtad. 9 vai. lkl • vai. vak.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL.. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šoštad. pagal sutarti 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2į—4 p. p. lr -7:80 
lkl '9 vai. '.Trečtųd. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
4KIV LIGŲ KPECIAIJSTS

PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal
■usttarimą išskyrus trečiadienius

2422 Weet M&rquette Rd.

Telefonas RElianee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OYDYTOJAS)
8925 Weat 59th Street 

VAJL. 1—4 popiet. 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tat. oflao Ir huto Of.ymplc 2-4158
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
4938 W. I5th St.. Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 v. vakara 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 40th Ave. 
■eštadlenlais 12 lkl 4 popiet

Ofieo telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2848

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-S:S0 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. •-*:>• v. 

**'v»«A<n H V Mitallovnė

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
’ Telef. REpahlIo 7-22D0

SPECI. ClIIRURGINftS IR 
ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Wėst 69th Street

VAJ,.: Pirn)-, antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus tr rėmus.
4456 So. California Ave., Chicago

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir aekmad. 
tjk susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, rea PH S->»!W

DR. STRfKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Ave. (kamh. 911)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps vlršininėtl telefonai
šaukite MIdway 8-004)1

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protezlntas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
I dažai. Spee. pagnlba kojom 

(Arch Supports) tr Lt.
Vai.: 9-4 lr 6-8. ėeštadlenials 9-1. 
(IKTUOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd SL Chicago 2», Hl. 
Tel. PRospcct 6-5084.

Skclbkitčs “Drauge"!

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Tel. ofiso PR. 0-6446, rez. HE. 4-3150

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 sutartį

Tel. ofiso OA 6-0257, res. PR 6-66&«

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

TcL ofiso OA 6-0257, rez. PR 6-665B 
Rezid. 6600 S. Arteaban Ava.

VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.; 6—9 v. V,

DR. G. SERNER
METUVI8 AKIU GYDYTOJAI 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1826 
Pritaiko akinimą 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8. tra- 
ėiad. nuo 10-12, penktadlenj 16-2 M 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs »

4T

Palengvinu aklų Įtempimą, lurii 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystg ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Viai 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius

rūkumus. Speciali atyda kreipiama 
mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YAnls 7-137*

Vai. 10:80 tkl 7 v. vak šeštad 10:«6 
Iki 6 vai. Sckm. lr treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

2334 S.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Oakley Ave., Chicago 8, IIL TeL Vlrglnla 
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Under the Aot of March
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r DU BENDRAKELEIVIAI
DRAMBLYS IR ASILAS

Respublikonų konvencija San Francisco mieste pradėta la
bai tykiai ir beveik taip pat baigta. Nebuvo čia nei labai aštrių 
klausimų, nei radikalių atsakymų. Ir pagrindinė konvencijos 
kalba, kurios tikslas buvo atsakyti į demokratų priekaištus, 
Washingtono gubernatoriaus Langlie buvo pasakyta labai ramiai. 
Ramumas apskritai yra didelė vertybė politiniame gyvenime, 
tačiau susirinkimuose žmonės laukia kokio nuomonių pasikei
timo ir net tam tikro triukšmo. •

litinės grupės nuopelną.
Mes visi sutinkame, kad labai

daug rizikavo ir turi daug nuo
pelnų kaikurie asmenys, ir di-

tik kaip kurios nors siauros po-Į gintis prie Lietuvoje už lietuvy-
bę kovojančių būtų didelis pas
kutiniųjų įžeidimas. Savo tau
tiniu ar visuomeniniu veikimu 
mes neužsitraukiame sau jokio

ŠIANDIENlNft RYGA
Elta praneša, kad ryšium su 

Švedipjos laivyno apsilankymu 
Rygos uoste, švedų spauda pla
čiai rašo apie švedų jūrininkų

, . patirtus įspūdžius. “Svenska
Tačiau būtų visiškai neteisingas dalykas, kad tik pagal Dagbladet” rugpjūčio 8 d. laido-

konvencijos triukšmingumą mes matuotume partijos pajėgumą 
duoti kraštui gerą vadovybę. Iš vyriausios vadovybės paprastai 
tikimasi ne tik plataus ir teisingo problemų suvokimo, bet ir 
sugebėjimo jas suderinti, tarsi jas nutildyti, tuo būdu duodant 
gyvenimui būtiną sintezę. Abu šie keliai turi savitus pavojus. 
Jeigu demokratų konvencija pasižymėjo savo rėkiančia dialek
tika, tai respublikonų — beveik mieguista rimtimi.

Tai yra beveik du nemirtingi tipai, kurie eina gyvenime 
ranka rankon, nors vienas kitą apstumdydami, bet kartu ir vie
nas kitą papildydami. Jie abu geriausiai yra atskiriami iš jų 
klaidų. Tas tipas, kurį Amerikoje atstovauja demokratai, yra 
pajėgus matyti skirtumus, bėdas ir konfliktus. Kiekvienu reiš-

žvelgti kokių nors palengvėjimo 
sąlygų. Materialinis vargas ir 
skurdas ryškus”.

“Dagens Nyheter” taip pat 
nurodo į Rygoje vyraujantį skur 
dą, prie kurio veda augštos kai
nos ir žemi darbininkų uždar
biai. Ne tik Rygos gyventojai, 
bet ir pats miestas daro apleis
to įspūdį. Namai dešimt metų 
nėra dažyti, išskyrus milicijos

. , . . . .... , . - rūmus, Tačiau gatvės švarios,pu patys latviai aiškina, kad nei x .
... . .' . . , 1 nes už cigaretės ant šaligatviovienas ištremtųjų, masėse turė-, ,. b , ... - * .1 numetimą baudžiama 5 rublių

delį vaidmenį atliko kaikurių as- pavojaus ir dėl jo nekenčiame, 
menų sudaryti rezistenciniai Į Tad kokia čia rezistencija, kai 
branduoliai. Jie sudarė akty- gyevename krašte, turinčiame 
viausią tautos rezistencijos dalį;, augščiausią gyvenimo lygį, 
tačiau negalima tvirtinti, kad džiaugiamės patogumais ir di- 
jie visai rezistencijai vadovavo, j džiausią laisve bei naudojamės 
Pirmaisiais bolševikinės okupa- prabanga susiskaldyti į daugybę 
cijos metais bendrai tautos re- smulkių politinių grupių, kovo-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK i* toliau

K. EIDUKONIS

je pažymi, jog dalis latvių, išgy
venusių Stalino vykdytus trėmi
mus grįžta į Latviją. Tačiau vie 
tos įstaigos vengiančios nurody
ti grįžtančiųj ųskaičių. Tuo tar-

jęs nors ir mažiausios politinės 
įtakos, nėra gavęs leidimo grįžti 
į Latviją, nors Stalino statulos 
iš Rygos pranykusios. Tas pats 
laikraštis rugpjūčio 10 dienos

kiniu jis domisi iki tokio laipsnio, kad atrodo, jog daugelį bė- laidoje nurodo, jog tarp Švedi-
dų jis pats iškelia. Respublikonas tuo tarpu ne tiek domisi at
skiromis problemomis, kiek jų suderinimu, jų visuma. Tačiau, 
besidomėdamas vienybe, jis yra pavojuje nepakankamai įvertinti 
atskirus reiškinius. Respublikonas yra pavojuje patekti į ne
pagrįstą optimizmą ir naivumą. Demokrato ir respublikono nuo
dėmės ateina skirtingais keliais. Jeigu demokratas, stengdamasis 
atiduoti kiekvienam, kas jam priklauso, rizikuoja sukelti vi
suomenėje netvarką,* tai respublikonas, rūpindamasis viską iš
lyginti, rizikuoja daug ko gyvenime visai nepamatyti ir neati
duoti jam priklausančios dalies. Demokratas, besirūpindamas 
visus išlaisvinti, rizikuoja kaikuriuos esančius dalykus užslo
pinti, o respublikonas, norėdamas viską nuraminti, rizikuoja 
palikti viską po senovei. Amerikos rinkėjas, nežiūrėdamas net 
paskirų asmenų patikimo, ar savo palankumo kaikuriems spren
dimo būdams, vien dėl savo psichologinio palinkimo kuriam 
vienam šių galvojimo būdų, paprastai apsisprendžia balsavimo 
metu.

NE EILINIS ŽMOGUS

Washingtono gubernatorius savo programinėje kalboje iš
ryškino respublikonų požiūrį į politinį darbą. Langlie pažiūra 
į Amerikos pilietį yra labai augšta. Jis mano, kad Amerikoje nė
ra paprastų žmonių, nėra vidutinio žmogaus. Dievo akyse kiek
vienas žmogus yra didelis. Paskiro asmens teises ugdyti res
publikonai laiko savo uždaviniu. Šiuo dėsniu remiasi jų veikla 
ekonominėje ir politinėje srityje. Pvz., jie nori, kad ūkininkai 
priklausytų ne nuo valdžios pašalpos, bet nuo geros rinkos. Tu
rėdamas gerą rinką savo produktams, tuo pačiu jis darosi labiau 
pats nuo savęs priklausantis. Panašaus nusistatymo respubli
konai laikosi ir smulkiųjų pramonininkų atžvilgiu. Jie nenori šių 
dalykų perdaug suorganizuoti. “Mes žinome, kad laisvi verslai ir 
individualinė iniciatyva yra du pagrindiniai dalykai ir laisvės 
išsaugojimui, ir visuotinės gerovės pakėlmui”.

Besiartinant rinkimams, pasak Langlie, respublikonų par
tijos uždavinys yra ne išlaikyti vadovybę savo rankose, bet su
teikti augštos rūšies vadovybę J. A. Valstybėms. Ta vadovybė 
turi būti tokios rūšies, kad būtų gera visiems Amerikos gyven
tojams. Prez. Eisenhoweris, kaip tik esąs toks asmuo. Savo 
ligšiolinėje veikloje su opozicija jis bendradarbiavo daugiau, negu 
betkuris JAV prezidentas paskutiniais laikais.

REptšMINGtAUSLASę ŽMOGUS PASAULYJE

JAV prezidentas yra vienas įtakingiausią asmenų pasaulyje. 
Ant jo pečių guli nežmoniškai didelė asmeninio sprendimo našta. 
JAV vyriausios valdžios sistema yra tokio pobūdžio, kad už 
daugumą dalykų yra atsakingas pats prezidentas. Vakarų Euro
poje min. pirmininkas galutinio sprendimo atsakomybę dalinasi 
su kitais ministerių kabineto nariais. Jie visi eina pasiteisinti už 
savo sprendimus į parlamentą. Amerikoje ta atsakomybė visose 
srityse priklauso tik prezidentui. Kadangi šiandien Amerika 
vaidina vadovaujantį vaidmenį visame pasaulyje, dėl to nuo pre
zidento žodžio priklauso daug visos žmonijos likiminių klausimų. 
Nuo to, kaip apsispręs JAV prezidentas, Vakarų pasaulis gali 
išlikti arba neišlikti. Visa tai turint galvoje, yra suprantama, 
kodėl tiek daug dėmesio yra kreipiama šiems rinkimams.

SAIKINGAS VADOVAVIMAS
Partijų vadovybės taip pat žino šio parinkimo reikšmę ir 

stengiasi rasti patį tinkamiausią asmenį. Koks principas arba 
kokia taisyklė vadovauja šiam atrinkimo procesui? Kai įsižiūri, 
kaip vyksta asmens parinkimas šiai svarbiajai vietai, tai galima 
pastebėti vieną bruožą, bendrą abiems partijoms.

Abiejose partijose renkant kandidadtą į prezidentus ar vi
ceprezidentus, pasireiškė tendencija už saikingumą ir prieš ra
dikalumą, iš kokios pusės jis bebūtų. Taip Stevensonas laimėjo 
prieš Harrimaną. Tuo pačiu principu prieš keturis metus Eisen- 
howeris laimėjo prieš Taftą. Eisenhoweris į jį sudėtų vilčių 
neapvylė. Šiandien jau galima sakyti, jog yra tarptautinė nuo
monė, kad Ei8enhoweris yra pasireiškęs kaip kuklus, šviesus, ne- 
sikarščiuojąs vyriausios valdžios vykdytojas. Ji mano, kad pre
zidentas nevisada sulaukęs pritarimo iš savo partijos. Sako
ma, kad keturios pagrindinės Šios sesijos problemos: kariuo
menės biudžetas, užsienio pagalbos įstatymas, žemės ūkio prog
rama ir mokyklų parama yra nuėjusios ne tais keliais, ku
riais prezidentas norėjo.

Tačiau šiandien, žiūrint respublikonų akimis, Eisenhoweris 
yra paprasčiausiai nepakeičiamas asmuo. Be jo jiems laimėjimas 
neįmanomas.

SKAUTAS

Tam tikra išimtis iš generalinės linijos, einančios mažesnio 
pasipriešinimo keliu, parenkant atsakinguosius asmenis, yra vi
ceprezidentas Nixonas. Jau vien savo nepaprasto judrumo dėka 
jis yra nusipelnęs “Boy scout” pravardę. Jis visur būna ir visur 
mielai sutinkamas. Jis yra uolus ir Sėkmingas tarpininkas tarp 
kongreso ir prezidento. Jeigu tarp demokratų kongreso ir pre
zidento daugeliu atvejų buvo pasiekta sandermės, tai yra šio 
skauto nuopelnas.

Tačiau, nepaisant savo taktinio lankstumo, jis yra laikomas 
kietu dešiniuoju ir nesutariančiu su kairiaisiais, kokios partijos 
jie bebūtų. Norint Nixoną suprasti, verta atsiminti bent tai,

jos laivyno keturių dienų Rygos 
apsilankymo metu tarp eilės lat
vių ir apsilankiusių svečių užsi
mezgę draugiški ryšiai. Tačiau 
milicija buvo budri ir įvykę ei
lės latvių, arčiau susibičiuliavu
sių su švedų jūrininkais, suėmi
mų. Pavyzdžiui viena latvių šei 
ma švedų karininkus lydėjusi į 
uostą. Staiga lydėjusieji latviai 
buvo milicijos suimti. ,

Toliau “Svenska Dagbladet” 
pažymi: “jau praėjo 16 metų 
nuo parodinio balsavimo paver
giant Baltijos valstybes. Per tą 
laiką žymi dalis vietos gyvento
jų buvo ištremta, o jų vieton at
keldinti rusai. Nežiūrint skel
biamos nustalininmo politikos, 
atrodo, kad sovietai Baltijos 
valstybėse ir toliau laikosi kie
tos linijos. Švedų apsilankymo 
Rygoje metu nebuvę galima į-

bauda. er garsiakalbius nuolat 
skamba rusiškos dainos, kurios 
girdimos kiekvienoje gatvėje, ly 
giai kaip kikevienoje gatvėje su
tinkama blogai apsirengusiu el
getų.

UKRAINIEČIŲ TRĖMIMAI

Vokiečių pabėgėlių spaudb, va 
dovaudamasi komunistinės Len
kijos spaudos duomenimis, rašo 
apie “dešimtis tūkstančių ukrai
niečių”, pokariniais metais prie

zistencijai jie neturėjo didelės į- 
takos, nes visuomenei jie buvo

jančių ne tiek prieš tautos pa
vergėją, kiek tarp savęs. Tai

nežinomi, ir platesni visuomenės labai menka “rezistencija”.
sluogsniai nejautė kieno nors 
vadovavimo.

Daugiau rezistencinių bran
duolių įtaką visuomenė jautė vo
kiečių okupacijos metu, kada pa 
sirodė pogrindiniai laikraštėliai. 
Jie išlygino visuomenės nusista
tymą priešintis vokiečių sieki
mams; tačiau visuomenei vėliau 
teko išpirkti ir jų klaidas: jie 
visą laiką klaidingai vaizdavo to 
Ūmesnes karo perspektyvas ir 
nė kiek neparuošė visuomenės 
antrajai bolševikų okupacijai.

Daugeliui aktyviųjų rezisten
tų emigravus į užsienį, galimy
bės jų rezistenciniam d arbui vis 
labiau siaurėjo ir pagaliau visiš-

tik pasigyrimas ir bandymas pa
sipuošti tuo, ko, vengiant pavo
jų, atsižadėta jau prieš 12 me
tų. Rezistencija Lietuvoj? yra 
šventas reikalas. Ataušusį gi 
“rezistencija” čia yra kažkas 
panašu į demagoginę priemonę.

Mylėdamas kiekvieną daiktą, 
suprasi Dievo paslaptį daiktuo
se. —F. M. Dustojevskis

tunu naują tuueų sunavežinų 
ir apdraudas

1813 W. 91«t St. Chicago, IU. 
Tel. PRescott 9-2781

, a _ ,.. . . kai išsibaigė. Jei neskaitysime
varta atgabentų , Lenk,ja,, pn-| aUWrų per radija siun4iamų pa
skirtas Vokietijos sritis. Ypač 
daug ukrainiečių buvę atgaben
ta į rytų Pomeraniją. Ukrainie
čiai prievarta gabenami, ypač į- 
tartieji turėję ryšių su parti
zanais ir traktuoti kaip “antro
sios klasės žmonės”. Prievarta^ 
atkeltiems ukrainiečiams buvusi 
apribota judėjimo laisvė ir teisė 
grįžti į Ukrainą. Visoje eilėje 
anapus Oderio — Neissės vieto
vių prievarta atkeldinti ukrai
niečiai sudarą “stiprią mažu
mą”.

AR NEPAKLYDOME ŽODŽIUOSE?
J. VARNAS

Daug nesusipratimų ir neaiš 
kūmų pasitaiko žmonių santy
kiuose, kai imame neteisingai

nes visa lietuvių tauta nuo pat 
bolševikinės okupacijos pradžios 
vienur aktyviai, kitur pasyviai

vartoti ž odžius, iškraipydami jų priešinasi okupantams. Išskyrus 
prasmę, arba kai prisitaikome mažas komunistuojančių ir pri-
sau pavadinimus, tačiau negalė
dami sau prisitaikyti jų pras-

sitaikėlių išimtis, visa tauta ro
do didelį atsparumą. Prieš pa-

mės. Vienas taip neteisingai var, vergimą nuo pat pradžios prieši- 
tojamų žodžių yra “rezistenci- Į nosi ir dabar tebesipriešina visi 

gyventojų sluogsniai ir visų pa
žiūrų lietuviai. Kad tai tiesa, ro 
do ir tas faktas, kad okupantai, 
norėdami palaužti tautos atspa
rumą .turėjo deportuoti ar su
naikinti tokią žymią tautos dalį, 
neaplenkdami nė vieno tautos 
sluogsnio. Ir jei po to nesuma
žėjo lietuvių atsparumas, tai tas 
tik rodo, kad‘kovoja visa tauta. 
Todėl neteisingai vaizduotų pa
dėtį ir žemintų lietuvių tautą

ja”.
Visi jau žinome, kad angliš

kas žodis “to resist” lietuviškai 
reiškia priešintis. Lygiai visi su 
prantame, kad “rezistencija” 
reiškia' priešinimąsi. Politiiėje 
kalboje tas priešinimosi termi
nas yra priimtas vartoti tuo at
veju, kai okupuoto krašto žmo
nės priešinasi okupanto prie
spaudai, aktyviai arba pasyviai 
prieš jį kovodami.

Lietuva jau nuo 1940 metui tie, kurie visos tautos vedamą 
yra rezistencijos karo laukas, I rezistenciją bandytų atvaizduoti

kad jis, o ne kas kitas, išnarpliojo Hisso pinkles ir pasodino jį 
kalėjiman. Dėl šio savo uolumo jis yra dar kitaip pravardžiuoja
mas būtent: “McCarthy su balta apikakle”. Tie, kurie šitaip 
jį vadina, McCarthy asmenyje nedaug gero teranda. V. Bgd.

raginimų kenčiančiai tautai, ry
šių su okupuotu kraštu jau nė
ra jokių. Net ir tie, kurie pre
tenduoja čia atstovauti kovojan 
čius lietuvius, apie Lietuvoje 
vykstantį priešinimąsi okupan
tui gali papasakoti tik miglotas 
iš laikraščių surankioas nuotru
pas. Todėl ir kitada buvę ak
tyvūs rezistentai jau nebegali 
dėtis dabar tokiais tebesą. Tikri 
rezistentai yra tie, kurie prieši
nasi realiam priešo spaudimui ir 
rizikuoja būti jo sunaikintais. 
Emigruodami į užsienį, visi išsi
jungė iš rezistencijos eilių. To
dėl kaskart darosi vis tuštesnės 
pastangos kaikurių politinių są- 
j’džių po 12 metų emigracijos 
dar vaidinti didelius ir vieninte
lius rezistentus. Juo labiau, kad 
toki sąjūdžiai, dabar jau politi
nės grupės, prisipldė jau emigr i 
cijoje išaugusiais žmonėmis, ne
turėjusiais nieko bendro su tau 
tos rezistencija.

Panašiai netikslu rezistencija 
vadinti dabartinį mūsų tautiškai 
visuomeninį veikimą. Visuome
niškai veikdami, čia mes atlie
kame tik savo visuomeninę pa
reigą, neretai gi tenkiname ir sa 
vo linkimą į visuomeninę veiklą, 
nedaugiau už Jokį veikimą rizi
kuodami, kaip ir kitada nepri
klausomoje Lietuvoje: juk nie
kas mums už tai negrasina su
naikinimu ir nėra jokio pavojaus 
nukentėti. Perdaug pasigirtu- 
me, jei rezistencija laikytume 
savo pastangas čia išlikti lietu
viais ir bandyti kitus sulaikyti 
nuo ištižimo ir- ųųtąutimo. Ne-1 
nuėjimas mažiausio pasipriešini
mo kryptimi nėra joks nuopel
nas, o tik paprasčiausia kiekvie
no žmogaus moralinė pareiga. 
Iš to daryti “rezistentus” ir ly-

CRANE SAVINGS AND LOAN
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontler 6-1882 
'*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin»

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

UniversaI Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J

ELĖ MAZALAITE

ROMANAS

PJŪTIES METAS

51 tęsinys

Ir kalba dabar buvo kitokia, praktiški aptarimai, 
kaip ir kiek parems geruosius žmonelius, kaip Moni
ka ar Jonas pasirodys pasiteirauti, kaip jie galėtų 
retkarčiais pamatyti Mikutį.

Pamatyti? — ūmai suspaudė Monikos kvapą tas 
žodis, — tiktai pamatyti? Tai nėra tiktai keliavimas 
ir kalbos, tai teisybė, kad netrukus ji išeis viena, 
tuščiomis rankomis. Į tuščius namus.

Ji pasijuto tokia silpna, jog visa kova tapo be
prasmė, ji norėjo tiktai atsigulti kur nors netoli lo
vos ant aslos ir Miegoti iki pačios mirties, žinodama, 
kad jis taip pat nepabusdamas miega.

Ir tuo metu jis pabudo, kaip visada, anksti, la
bai anksti, jis atsisėdo lovoje, ir ėmė trirttis akis, ir 
akys pasidarė didelės, tačiau jis pamatė močiutę ir 
viskas tapo, kaip kasdien, jis nekreipė dėmesio, kad 
lova kita, kad ne namai.

Paskui bažnyčioje jos malda tebuvo tokia, kad 
Dievui ji pasakojo^ kaip ji įkalbinėjo savo sūnaičiui, 
ko jie čia buvo svečiuose pas tetulę, kurią jis trupu
tį atsiminė. Ir per išpažintį ji pajuto pasakius tarsi 
nuodėmę: — “Aš apgavau kūdikį, aš melavau, kad

jeigu jis nepasiliks čia, jis bus pagrobtas, kaip jo ma
ma”. — Ir ji pasakė kunigui daiktą, kuris ją pačią 

' nugąsdino. — “Bet toks skausmas, tai kaip baisiausia 
atgaila, tėve dvasiškas, kad būtum matęs jo akutes!” 
—‘Ir tuomet ji atsipeikėjo ir pasakojo viską — ji ne
matė klausyklos priedangoje, kad klebonas užsidengė 
akis, bet ji nepažino tokio žinomo jo balso, tarytum 
jis buvo pakeistas, lyg juo pasinaudojo dangus, 
pasiųsdamas jai suraminimo žinią: — „Tu teisi."

Ir vistiek ji ėjo svyruodama namo, rodos, kad jos 
didelės tvirtos kojos pavirto mažomis, ji tegalėjo pa
žengti smulkius žingsnelius, ir rožančius atrodė toks 
ilgas, kad siekė žolę, kaip būdavo Mikučiui, kadjis 
paimdavo močiutės kukavinį.

O nuo pusiaukelio pirmą kartą ji pagalvojo: — 
Kas dedasi namie?

Jokios nakties Jonas nebuvo taip miegojęs, kada 
viską girdi ir junti, ir gulėdamas savo lovoje keliauji, 
ir ilsėdamas vargti, Jis atsikėlė anksti ir tuojau hu- 
ėjo vidun, tačiau buvo tylu, jis galėjo eiti ruoštis ryt
metinius darbus tvartuose.

Paskui jis tiktai sėdėjo prie lango, ir viena aki
mi žiūrėjo į kiemą, ir kita juto duris, už kurių turė
jo dar miegoti brolis. Kada išmušė aštuonias jis 
atsistojo ir pasirąžė — visi sąnariai buvo sumedėję, 
juto jis, reikėjo ką nors veikti, kad nepražūtum. Jis 
išsinešė kibirą dar pusiau pilną, išpylė ir nuleido į

Tada išėjo Mykolas — vienmarškinis, išraudęs 
nuo miego, blizgančiomis, akimis, ir Jonas pamanė: 
— Vėl viskas, kaip prieš šešerius metus, — jis paju
to, kad labai myli brolį, labiausia iš visų, po mamos, 
ir meiliai tarė:

— Tuojau įpilsiu praustis — lauke, ant suolo, at
simeni.

Mykolas prausėsi, taškydamosi, čia galėjai lais
tyti kiek nori ant žemės, jis sugriebė Jono atneštą 
rankšluostį ir žvalgėsi protarpiais, kai akys nebuvo 
uždengtos, į svirtį ir langines, į didžiuosius klevus ir 
seną medinį dubenį numestą kur pakliuvo, iš jo lesė 
vištos, jis atsimena.

Jie grįžo į vidų, Mykolas šukavosi plaukus prieš 
veidrodį, prie kurio kadaise tėvas, paskui broliai, sku
tosi barzdas, ant lentynėlės gulėjo skustuvas, ir sie
noje ant kablio odinis diržas aštrinti ašmenis. Jis 
susijuokė:

— Užmiršau, kad barzda auga ir namie. Ir taip 
tingiu. Kur mama?

— Bažnyčioje, — sako Jonas, ir jo linksmumas 
pasibaigė, dabar prasidėjo saugojimosi.

— Taip anksti? Mikis miega dar?
— Jie abudu išėjo, — sako Jonas ir pasilenkęs 

pučia gerai degančią ugnį. — Mane paskyrė šeiminin
kauti ir tave gerai pašerti pusryčiams.

— Kokia kvailybė, — tarė Mykolas, jis dar te
bestovėjo prieš veidrodį ir Jonui atrodė, jog staigiai

Sulini ir prisemtą iėpylė atgal, ir vėl paailenkė su tuk- ‘°k8 P*^ jo’veidas iŠ pykčio,
čiu. Keturis kartu, jis darė taip ir jo ranku, staiga- "*■ slko: ~ TamPVt‘ valk» toklu metu‘ ,r ko! 

vo, ji* atsinešė vandens į trobą ir užkūrė ugnį. EB* dM*laal >** - *^-
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Pavyzdžio verta auka
P. L. paaukojo Lietuvių Stu

dentų Šalpos Fondui $40. Įteik
damas savo auką, jis pareiškė, 
kad eidamas studijas Vokietijo
je ir neturėdamas pakankamai 
lėšų, buvo materialiai paremtas 
per Lietuvių Raudonąjį Kryžių 
iš BALFO gautais pinigais, ku
riuos suaukojo Amerikos lietu
viai.

«
Dėka tos paramos jis galėjo 

sėkmingai mokytis, tad visai pil
nai supranta jr įvertina tų orga
nizacijų reikšmę ir tikslus, ku
rių paskirtis remti studijuojantį 
jaunimą.

Dabar būdamas Amerikoje ir 
dirbdamas labai brangina visuo
menės paramą aukomis ir jaučia 
moralinę pareigą, kaip pats pa
sinaudojęs visuomenine parama, 
paremti ir kitus besimokančius

Ar negali taip atsitikti
su Kanada?...

Toronto dienraštis “The Tele- 
gram” liepos 30 d. laidoj at
spausdino laikraštininko P. Al- 
šėno laišką, užvardintą “Never 
Happen Here?”, kuriame bol
ševikinis pavojus Kanadai ir ki
tiems Vakarų pasaulio demo
kratiškiems kraštams dėstomas 
labai įtikinančiomis mintimis. 
Laiške teigiama:

“Lietuva buvo taiką mylintis, 
pasiturintis, nuoširdžiai darbą 
mylinčiais žmonėmis apgyven-

DIENR A STIS DRAUGAS, CHICAOO, ILLINOIS

Šimtai tūkstančių Lietuvos gy
ventojų jau deportuoti į priver
čiamųjų darbų stovyklas, esan
čia arktinėse Rusijos srityse ir 
plačiuose Sibiro plotuose’’.

Toliau laiške klausiama: “Ar 
jūs norėtumėt, kad tokios bai
sios gyvenimo sąlygos būtų į- 
gyvendintos ir šiame gražiame 
ir laisvame krašte — Kanadoj? 
Ar gal pagaliau jūs galvojate, 
jog tai yra labai juokingos su
gestijos, nes taip niekad negali 
įvykti?... O visdėlto norėtųsi 
pasakyti, kad gali toks laikas at 
eiti ir jis ateis, jeigu atitinkamu 
laiku nebus imtasi tinkamų prie-

tas kraštas. Tenai gyveno pat- monių tai didelei nelaimei iš-
riotai lietuviai, kurie itin mylėjo 
gimtąją žemę, didžiavosi ja ir 
rodė didžiausią atsidavimą gro
žiu alsuojančiai tėviškei.

Deja užplūdo tą kraštą žiau
rūs priešai. Jie okupavo Lietu
vą ir to, pirmiau gražiai klestė-

mūsų jaunuolius, todėl ir-įteikė I jusio krašto gyvenimo sąlygas 
Lietuvių Studentų Šalpos Fon- padarė daugiau negu tragiško- 
dui minėtą auką.

Tai yra tikrai pavyzdžio ver
tas veiksmas. Yra daugiau to
kių, kurie patys buvo remiami 
visuomenės suaukotomis lėšomis 
mokslus einant, dabar yra gerai 
įsikūrę ir galėtų pilnai paremti 
kitus tos pagalbos labai reika
lingus.

Lietuvių Studentų Šalpos Fon 
do adresas aukoms yra toks: •

mis. Tenai rusiškieji bolševikai 
nūdien vykdo nekaltų žmonių žu 
dymus, terorą ir deportacijas.

LITHUANIAN STUDENTS 
FUND

Account No. 11737 
c/o Chicago Sav. & Loan Ass’n. 

6234 So. Western Avenue 
Chicago 36, Illinois

Lietuvių Studentų Šalpos 
Fondas

£ 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 j Lietuvą siuntėjo 
pristatytus siuntinius. Mes nugalėjome didžiausias kliūtis greitumo 
ir pigumo atžvilgiais, todėl nesiduokite niekam suviliojami. Lietu
viškas ir sąžiningas patarnavimas.

Palyginkite mūsų kainas su kitų panašių įstaigų kainomis:

No. 7 .................
10 svarų cukrau 
10 sv. K. taukų

$18.06
s

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 ............... $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. JI ............ $18.11
5 sv. kvietinių miltų 
5 sv. cukraus
4 sv. 7 uncijos k. taukų
5 sv. ryžių

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

Dirbame kasdien nuo 
9 Iki 6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 26th St., Chicago 23, III. Tel. CR 7-2126

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškoma Valė Bernotaitė, gimusi 

Lietuvoj 1928 m. Iš Mažeikių išvy
ko 1944 m. ir kurį laiką gyveno 
Australijoj. Jai yra žinių nuo moti
nos iš Lietuvos. Kreiptis šiuo adre
su: Z. Girdvainis, 3337 S. Wallace 
St., Chicago 16, UI.

Vincas Savickas jieško giminių 
Vinco Sivicko, s. Petro, gim. Serei- 
kių km., Daujėnų vais., Biržų aps. 
Giminės arba žinančius apie juos 
prašom rašyti: E. Andruška, 18 
Irving Avė., Brooklyn 37, N. Y. (Gi
minės gali būti Bostone).

vengti...
“Juk įvairių įvykių ignoraci- 

ja, bailumas ir apatija Vakarų 
pasaulio politinių vadovų jau 
įdavė į bolševikų glėbį ypatingai STATYBAI 
didelę dalį Europos ir leido rau- ,K NAMŲ 
doniesiems sunaikinti tiek daug PATAISYMUI 
buvusių laisvų ir nepriklausomų PRISTATOM 
valstybių. Tad kodėl tokia pa
dėtis negali būti atkelta ir j ši 
kraštą? Juk ir taip raudonieji, 
galima sakyti, jau stovi mūsų 
prieangyje ir jie įsibraus vidun, 
jeigu bus nepasitengta nepra
šytų svečių vizito išvengti”. Tais 
žodžiais baigiamas laiškas.

J. K.

Jieškomas JOKŪBAS KORSAK
AS, kilęs iš Šiaulių. Jieško sesuo 
Stasė Lietuvoje. Kreiptis: Andrius 
Laukaitis, 3034 West 38th Place, 
Chicago 32, Illinois, telefonas — 
YArds 7-0534.
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Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

MaSS6363g363SSS3S36»63K3SX«3»3^aS3K3C«SS3S36363S3«3CM63«3S3SS«3aCSSSCMS3S3W3S3O,

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

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

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

%

Skelbtis -DRAUGE apsunuas 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuviu dienraštis, o skelbimų 
kaina yra pr'einama visiems.

STASYS LITWINAS, Prez. '
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nno 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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Ką gi moteris turi daryti?
Darbas yra nesėkmingas jei reikia bėgti iš virtuvės 
kiekvienj .kartą kada telefonas suskamba. Ką gi mo
teris turi daryti? Žinoma, turi įsitaisyti telefoną vir
tuvėje. Sutaupo žingsnius, sutaupo laiką, sutaupo te- 
lef<nu pasikalbėjimų skaičių. Jūs galite paimti telefo
ną ir kam nors paskambinti kada negalite nuo virimo 
atsitraukti. Tekainuoja tik keletą centų į dieną, ir 
maža įvedimo kaina, už didelį patogumą. Skambinki
te į telefonų bendrovės ofisą, užsisakykite jūsų vir
tuvei' telefoną šiandien.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

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

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokios ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui {dėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimas, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas lr atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tek GRovehili 6-7575 Chicago,Illinois

C'URBENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Pirmadienis, rugp. 27 d., 1956

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

L1L7T. AUEMTKAGerai ir pigiai pirkaite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS. REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384
Prieš pirkdami ar parduodami 

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

NOTARY PUBLIC 
2405 W«»t 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRoepect 8-3579 (vak. tr sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų’ laukia greitas lr teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

real estate sales 
2600 West 59th Street 

Visi telėfonai: PItospect 8-5454

Pirkti biznį ir dirbti sau 
geriausiai apsimoka

BRIGHTON PARKE:
Maisto krautuvė su visais įren

gimais. Gera sutartis, pigi nuoma. 
Žema kaina.

Maisto krautuvė su namu. Jud
ri vieta.

Taverna su namu ir sale. 
Krautuvės patalpa ir 8 butai.

KITUR:
Maisto krautuvė labai judrio

je vietoje. Labai didelė apyvarta.

ŠIMAIČIAI
Realty, Buiiders, Insurance 

2737 West 43 St. 
CLiffside 4-2390

P. STANKOVIČIUS
KKAL ĖST. It INSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St 

n. DAnabe $-1791
nsadeda pirkta - parduoti aamua 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nepaprastai puikiai įrengtas 7 
kamb. mūr. namas prie 51 ir S. 
Avers. Rūsyj dar atskiras- puikus bu
tas, kuris gali duoti $100 mėn. pa
jamų. Aut. alyvos šildymas. Garažas. 
Daug vertingų priedų. $19,700. A. 
Rėklaitis.

Netoli Draugo Redakcijos mūr. 4 
puikiai •įrengtu apartmentų namas,
3 iš jų su baldais. Visuose yra vo
nios ir šaldytuvai. Kaina tik $14,000. 
J. Šaulys.

Reta proga včl Jus aplanko! 4 
kamb. namas su rūsiu, nauju stogu 
ir plumbingu. Tinka mažai šeimai. 
Čia pat prie Marąuette Parko. Kaina 
visiškai žema. A. Linas.

3 puikūs, šviesūs butai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
68th. $35,000. K. Juknis.

Luksusinis 5 metų 5 kamb. mūr. 
geroj, naujoj vietoj arti Marąuette 
Parko. 1 */į maš. mūr. gar. Geras su
sisiekimas. Prašo $24,200. Priims ge
rą. pasiūlymą. K. Volodkeviėius.

Geroj Brighton Parko vietoje di
delis 7 kamb. mūr. bungalow, viršuj 
įrengtas 4 kamb. butas, šalia 30 pėdų 
sklypas. Apatinį butą lengva perdirb
ti j 3 ir 4 kamb. butukus. Paskubė
kit! A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

, maRqlette parke
Ijabai puikus 8 butų mūrinis. Ge

riausioje vietoje. Nebrangus.
4 butų — 2 po 5 k. ir 2 po 4 k. 

šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 po 5 % k. Gražiai 

įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

Naujas kampinis mūrinis . . 5 ir 2 
k. Garažas.

(i in. senumo 2 butų 4 ir 2 k.
Naujas 4 kam. mūrinis šild. alyva.
Ant 03-os parduodamas apynaujis 

namas, tinkąs bet kokiam bizniui.
brighton parke

Mūrinis — 2 po 5 k. Pirmam augš. 
centr. šild. gazu. Garažas. Bungalow 
stogas. Norima greit parduoti.

Mūrinis 2 po 4 kamb. Platus skly
pas. Geras pirkinys. Arti lietuviškos 
mokyklos.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.
Tel. LAfayette 3-3881.

Treč. uždaryta 

6 ROOM BRICK HOUSE.

Vicinity Cermak and Kostncr — 
Full basement. Gas heat. Nice Ga
rage. Nicc yard. Good Transporta
tion.
Fhone LA. 1-0922 Before 5:30 p.m.

ĮSIGYKITE* DABAR'

iiimiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim
PER PASAULI KUiAUM 

tMOBUS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius Žios 
knygos gautas šiomis dienomis 

į “Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2
niiiminnnininimmiunmininmiiinu

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

Klausimai ir ątsakymat anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin- 
knygelę, kuri tikrai palengvins5

BUILDING A REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius lr komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.;' VI 7-4228 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis — 

SIMAIČIAI 
Realty - Buiiders - lnsurano* 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2623 W. 69 st. Cbicago 29, III., 

PRospeekt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. ved*Jas 
Lietuvių Statybos BendrovR:
* stato namus pardavimui,
* priima "Užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus b 

duris.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ANTANAS LUKAS IR SORUS 
2717-19 West Tįsi Street

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

Tel. — HEmlocb 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIlIllllllllllllllllli

Į£IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»IM^
LIETUVIŲ STATYBOS 

BEGDROVĖ

I MŪRAS
Buiiders, Gen. Contractors 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

J

igytl JAV pilietybę.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė.
Chicago 8, IU.

llšAAŠ/ą<išrą,iąšiA. AAAŠi** AAAAAaaaAt I^R^RRl ^R ■ ^R Rt ^R ^R^vt^R šR

APDKAUDV
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlata*. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pa* mu*.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Clilcago 38, Iii

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

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

OLympie 2-6752

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų’ įvairius remonto darbas, skabiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

NORI PIRKTI

JIEŠKAU PIRKTI PILNO SMUI
KO. *

Skambinti — CAnal 6-5632

ADTOMOBILEb — TRUCKB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stoti* ir auto 

taisymas
'tliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamo* daly*.

CALL-ME-MOTORS C0.
= 15759 S. YVF.STERN AVĖ. PR 8-9533

ĮSIGYKITE D A B A R t

= KXXK>OOCHXXX><XXX>00<XXX>00004.. ____ _ i1
Namų Įkainavimas ir įvairūs = LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 

= paturimai nemokamai. S ! Fotografavo V. Augustinas
S Kreiptis šiuo adresu: s '
3 I A u a • r T a u V ll e = POPULAR LITHUANIAN = J U H A S STANKUS = recipes ............................. .. $2.00
=j Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S Redagavo J. Daužvardicnė
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 3
5 Tel. FROMAI o-ztlia = LITHUANIA THROUGH 
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ. = THE AGES ......................... $3.50

Chicago 29. Ilūnois S I Parašą Dr. A. Šapoka*
ilimillllllllllllllllllllllllllllilllllliuuh5 THE STORY OF ART

and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00
Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
Gwieral Cofitracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600, S. 48TH CT., CICERO 50, ILL.
Tel. OLympie 2-7381; TO 3-4236

Skelbkitčs "Drauge' !

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ................................. $1.25

Išleido Marlborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN 
DICTIONARY ......................... $4.50

Išleido Marlborough

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske —

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago 8. Illinois

OOOOOOOOOOOCOdOOOOOOOOOOOi

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2 Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienč, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Maciūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

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

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

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.
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EGZAMINAI IŠLAIKYITI
A. GINTNEBIS, Chimgo, IU.

Atrodo, kad vasarą kalbėti a- 
pie kokius ten egzaminus būtų 
lyg ir nepatogu. Juk mokslo me 
tai jau seniai baigti, ir buvusius 
egzaminus visi pamiršo. Tačiau 
gyvenime yra išimčių. Tokių iš
imčių turi ir Balfas. Pasirodo, 
kad egzaminus šį kartą Chica
goje laikė visi lietuviai. Jie lai
kė visai nežinodami, kad daly
vauja sunkiuose egzaminuose. 
Jie dirbo jau nuo pavasario, va
sarą ir iki rugpjūčio pabaigai, 
tačiau egzaminus išlaikė gerai. 
Sutarčių sudarymo laikas bai
gėsi ir visi norintieji galės at
važiuoti į JAV.

Maloni pareiga pranešti

Chicagos Balfo apskrities va
dovybė prašė, ragino ir dažnai 
priminė žodžiu ir spaudoje, kad 
be tiesioginių pareigų kiekvienas 
lietuvis turi moralinę pareigą — 
padaryti nors vieną darbo ir bu
to garantiją norintiems atvykti 
tautiečiams į Ameriką. Daugelis 
lietuvių paklausė Balfo ragini
mo ir atvyko padėti. Vieni at
vyko savanoriškai, kiti ragina
mi, treti kviečiami, bet visi vie
nam ir tam pačiam tikslui pasi
tarnavo. Vieni padarė po vieną, 
kiti po dvi, tris ar keturias ga
rantijas, bet buvo ir tokių, ku
rie padarė po 10 ir daugiau. Vie-

i ni rinkosi viengungius, o kiti — 
daugiavaikes šeimas.

Vajaus rezultatai pagirtini

Spauda tinkamai pagelbėjo at
siekti tokius gerus vajaus re
zultatus. Lygiai prisidėjo se
nesnės kartos lietuviai ir naujie
ji ateiviai, kurie jau turi JAV 
pilietybę. Garantijų sudarymo 
egzaminai buvo išlaikyti su pa
gyrimu. Chicagos lietuviai dau
gelį savo pareigų atlieka su pa
gyrimu, nors dažnai jie būna už 
tai papeikti, nes spaudoje nei
giamai rašo tie žmonės, kurie 
nedirba jokio visuomeninio dar
bo, o tiktai kitus kritikuoja. Da 
bar sudaryta 300 garantijų. Pa
gal jas atvažiuos apie 1,000 nau 
jų ateivių tiktai į Chicagą, o 
į visas JAV — apie 3,000 žmo
nių.

Balfas patenkintas parama

Balfas yra tokia organizacija, 
kuri nejieško jokios garbės ir 
nesitiki jokio atlyginimo už savo 
darbus, kaip šalpos organizaci
ja. Balfas gali padaryti tik tiek, 
kiek visuomenė jį paremia. Už 
šį kilnų ir reikšmingą darbą vi
si prisidėjusieji jaučia moralinį 
atlyginimą, kad niekas nepasi
liks pamirštas tremtyje, jei tik 

: pareiškė norą atvažiuoti į JAV.

CHICAGOS ŽINIOS
Lietuvaite misioniere 

Venecueloje
Chicagos lietuvio Antano Prei 

bio duktė Maracaibo mieste, Ve 
necueloje, padarė vienuoliškus 
įžadus, gaudama sesers M. An
taninos vardą. Ji yra įstojusi į 
Medicinišką Seselių Misionierių 
vienuolyną ir įžadus padarė Co- 
romoto Marijos ligoninėje, mi
nėtame mieste.

Naujoji seselė misionierė yra 
lankius Šv. Kazimiero akademi
ją, paskiau studijavo Lojolos 
universitete. Įstojusi į vienuo
lyną, Pennsylvanijos universi
tete baigė fizinės terapijos kur
są.

Tą pačią dieną, tame pačia
me Medicinos seserų vienuoly
ne, tik Philarelphijos name, pa
darė įžadus ir kita čikagietė: 
sesuo M. Janet, kilusi iš Oak 
Parko. Ji dar tebetęsia gailes
tingosios sesers mokslą.

Brangstą pragyvenimas
Darbo Statistikos biuras pa

skelbė, kad antras mėnuo iš ei
lės pragyvenimas Chicagoje 
pabrango: liepos mėnesj pa
brango aštųoniomis dešimtosio
mis procento. Ryšium su tuo, 
pagal sutarti, po 6 centus per 
valandą padidinamas miesto 
susisiekimo darbininkų atlygi
nimas, kuo pasinaudos 13,000 
darbininkų. Taipgi pakils 3—5 
centais per valandą atlygini
mas 1,250,000 asmenų, dirban
čių automobilių, lėktuvų, far
mų mašinų rabrikuosc Chica
goje.

Mokykla atsilikusioms 
mergaitėms

Šv. Rožės centras Mergai
tėms — pirmi.ji tokia dieninė 
katalikų mokykla atsilikusioms 
moksleivėms atidaroma šį pir
madienį 308 W. 25th Str., Chi
cagoje. Mokykla veiks kaip ša
ka Šv. Marijos Apvaizdos insti
tuto, kuris globoja daugiau 
kaip 400 protiškai atsilikusių 
mergaičių ir kurio adresas yra 
4242 N. Austin.

Psichologų suvažiavimas
Rugsėjo 1 d. Lojolos univer

sitete, miesto centro patalpose 
— Lewis towers — įvyks Ame
rikos Katalikų psichologų su
važiavimas. Prasidės pamaldo
mis Šv. Petro bažnyčioje 8 vai. 
30 min. Paskaita — 10 v. Vi
durdienį, 12 vai. 30 min. bus 
bendros vaišės.

Vaikams stebint užmušė 
tėvą

Krintanti siena mirtinai už
mušė Joną McGuire, 36 m. am
žiaus darbininkų prižiūrėtoją, 
kuris vykdė namo nugriovimo 
darbus Chicagoje. Tėvo mirtį 
matė du jo vaikai 6 ir 9 metų.

Areštavo mergaičių 
skriaudiką

San Leandro mieste, Kalifor
nijoje, areštuotas Norvel De 
Grove, 40 m., kuris Chicagoje 
buvo nuskriaudęs penkias mer-Į 
gaites 6 — 11 metų. Mergaitės j 
jį atpažino iš nuotraukos.

Vienuolė — meno magistrė
Netoli Chicagos esančiame 

Notre Dame universitete seselė 
Genovaitė, iš Toledo, O. gavo 
menų magistrės laipsnį. Moks
lo laipsniui įgyti ji temperos bū
du, panaudodama 16 kiaušinių 
ir žemės pigmentą nifpiešė try
likos pjovėjų paveikslą.

$25,000 vėžio tyrimams
Damon Runyon fondas Notre 

Dame universitetui, vėžio ligos 
tyrimų reikalams, paskyrė $25 
tūkstančius.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Nauji gyventojai. Pasku
tiniu metu Los Angeles mieste; 
įsikūrė šie lietuviai:' V. Gylys| 
su žmona, Julius Jodelis su j 
žmona ir dukrele, A. L. Kaupas 
su žmona ir A. Musteikis su 
žmona ir dviem mokyklinio am-1 
žiaus vaikučiais. Visi atvyku
sieji jau įsikūrė ir gavo gerus 
darbus.

— Los Angeles vyčiai deda 
rimtas pastangas 1957 metais 
Vyčių Seimą surengti Los An
geles mieste., Šiam reikalui 
daug širdies ir energijos rodo 
L. Valiukas ir Laura Yucius. 
Be to, Vyčiai pradėjo leisti ne
periodinį anglų kalba biuletenį 
ir mūsų salės praplėtimo rei
kalams paskyrė 25 dol. Š. m. 
lapkričio 4 d. parapijos salėje 
Vyčiai ruošia gražų vakarą.

— Skaudi mirtis. Rugpjūčio 
6 d. Šv. Juozapo ligoninėj, Bur- 
bank, Cal., mirė Pranciškus 
Dirgėla, 72 metų amžiaus, 
Amerikoje išgyvenęs beveik 50 
metų. Rugpjūčio 9 d. už velio
nio sielą buvo gedulingos pa
maldos, po kurių tuoj buvo lėk
tuvu išvežtas laidoti į Šv. Ka
zimiero kapus, Chicago, III. Pa
laidotas rugpjūčio 13 d. Dide
liame nuliūdime liko žmona 
Morta. Pranciškaus Dirgėlo as
menyje Los Angelės Šv. Kazi
miero parapija neteko vieno 
geriausio savo nario, garbės 
fundatoriaus ir parapijos pio
nieriaus. Jisai čia darbavosi 
nuo 1946 m. Priklausė Šv. Var
do dr-jai ir ilgą laiką buvo pa
rapijos komiteto narys. Daug 
padėjo tremtiniams atvykti į 
Ameriką, jų tarpe ir gen. St. 
Raštikiui.

— New Yorko—New Jersey 
ir Connecticut valstybių lietu
viai turės progos pamatyti ket
virtąją lietuvišką televizijos 
programą rugsėjo 8 d., vad. Jo
kūbo Stuko. Ji bus duodama 
Tautos šventei paminėti 6:30 
vai. vak. iš 13-tojo kanalo 
(WATV stoties). Amerikoniš
kasis bei lietuviškasis pasaulis 
pirmą kartą pamatys lietuviš
ką baletą — "Jūratė ir Kasty
tis”. Šoks Lietuvos Valstybinio 
baleto artistas Stasys Modze- 
liauskas ir žymi baleto artistė 
— Amerikos lietuvaitė — Ade
lė Čeraskaitė DeAngelo. Dekla
muos Birulė Macezinskaitė. 
Akompanuos Al. Mrozinskas. 
Kviečiamas ir Operetės choras 
Brooklyne ir jo šokėjai daly
vauti šioje TV programoje.

— Stud. Milda Memenaitė,
jauna balerina, gražiai pasiro
dė Detriote oper. Traviata pri
ma balerinos rolėje ir kituose 
baleto pastatymuose. Puikiai 
praleidusi vasaros atostogas 
pas savo vaikystės dienų drau
gę Reginą Nelsaitę, Omaha, 
Nebraska, šiomis dienomis grį
žo į Detroitą.

— Lietuvių diena bus Los 
Angeles rugsėjo 9 d. Breakfast 
Club, 3201 Los Feliz Blvd., Los 
Angeles, Calif., vienas blokas į 
rytus nuo Riverside Dr. Prie 
Klubo vartų plevėsuos lietuviš
ka ir amerikoniška vėliavos ir

didelis plakatas: "Lithuanian 
Day”.

— Detroito, Clevelando ir 
Toronto tautinių šokių grupės 
dalyvaus IV Lietuvių dienoje 
— Kanados ir Amerikos Lietu
vių susiartinimo šventėje, kur 
atliks dalį programos. Šventė 
įvyksta rugsėjo mėn. 1, 2 ir 3 
dienomis Windsore, Kanadoje.

MOVI NG
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų.

Tek BĮ. 7-7075 arba | 
PR 8-9842

P.&J. JOKUBKA
rv, deimantai ir laikrodžiai 

Pardavimas lr Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. LA 8-8617

GUŽAUSKŲ

Turtas, išvaizda, galybė — 
viskas yra beprasmiška ir nie
kinga prieš širdies didybę.

—A. Stiftcr I

NUO CZSISENftJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUD2IŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai ešdetl lr naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenėjusloa žaizdos 
niežti ir skauda. Kad padalinti tą 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvi
rų lr skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipg’ padalina 
nležBJluią ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi padalina perdėjimą ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos lr, perplydlmą 
tarpplrAčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlOstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo li- 
vlrdlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct., 11.25, lr |2.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj lr apyllnklse— 
lfllwaukee, W)sc.,Oa 
ry. Ind.lr Detroit, Ml- 
ehlgan arba rūdyki
te lr atsiųskite Mo
ney order |

AURELI^ BORIS
LABANArSKAITĖ

Gyveno 11141 S. St. Louis Avė.
MirC rugp. 24 d.. 195G, 6:25 

vai. ryto sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskr., Luokės p., Uubinių 
vienkiemio.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

3 dukterys: Bcrnice VanUevo- 
ren, žent. Davin; Stella Unger, 
žentas Edward; ir Aureliu Nor
kus, žentas Albert; 4 anūkai: 
Koše Mario Mahoney, Kobert 
Unger, Bernadine Golembeck 
ir Gerald Hill. Sesuo Bernicc 
Michalowski su šeima, švoger- 
ka Valerie l^tbanauski su šei
ma, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Vie
nuolyno Kėm. 2-jo Skyr. D-jai.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 6812 S. VVestern av.

Laidotuvės Įvyks antrad., 
rugp., 28 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į St. 
Christina’s parapijos bažny
čių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai klvečiamc visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: 
anūkai.

Dukterys, žentai ir

laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. GRovehilI 
6-2345.

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

NARIAI UETUVUJ TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS!

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IB

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVUOS A LOAN ISSN.
6234 S. Westem Avo. Chicago 36, Dl.

CRANE SAVINOS A LOAN ASSR.
2555 W. 47* St. Chicago 32, UI.

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

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI.

NeJud. turtų pirkimas-pardavimus 
bei valdyipas. Paskolų parūpinimas.

VISU RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Kcal Kstate 
General Insurance, Notary Public 

5010 S. W estėm Avė.
ItEp. 7-U886 arba HEni. 4-7085

Skelbtis “DRAUGE 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

apsimoka, J BEVERLY HILLS GRUNYCIA 
Geriausios gėlės dei vestuvių, banka- 
lu, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2448 WEST 63RI) STKEET 
Tel. PRoepect 8-0838 lr PR 8-0834

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGE8 stoties — Banga HDD 
ŠUO P1KMAD. IKI PENKTAJD. 

8:45 iki >:S0 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:20 iki 2:20 ryta 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—S v. 
SEK AD. 8:20—2:50 v. r. U stotie* 

WOPA — 1490 ktl.
Chicago 29, -U. HEmlook 4-2412

7121 So. ROCKWELL ST.

KAZIMIERAS SKURDELIS
Gyv. 4227 S. Campbell Avė.
Mirė rugp. 25 d., 1956, 1:45

vai. ryto, sulaukęs: pusės ainž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apsk., Vainuto parapijos, 
Balčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 4!» m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Agnieška (Dilnikaitė), 
sūnus Antanas, marti Marijo
na, anūkas Gerald; duktė Ko
tryna Dambrauskas- Damrow, ir 
žentas Dan., anūkė Alice ir 
anūkas Dennis, švogerka Kazi
miera Skurdelis, švogeris Anta
nas Dilntkas su šeima, sūnaus 
uošviai Kazimieras ir Marijona 
Zimkai su šeima, dukters uoš
viai Ona Ir Vilimas Dambraus
kai su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudclkio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

, Laidotuvės įvyks rugp. 29 d., 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlždėtas į švenč. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų Ims nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kivečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
tė, marti, žentas lr anūkai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. Iaifayettc 
3-0440. i

Mielus bendradarbius:
JADVYGĄ RADAVICIENĘ, PETRĄ STULGĄ ir jų šei
mas bei gimines liūdinčius dėl

A. A.

Jadvygos tėvo, KAZIMIERO BEINORIO, o 
Pct. n motinos, ANASTAZIJOS STULGIENĖS, 

š. m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje, mirties, nuoširdžiai už
jaučiame.

Bendradarbės ir bendradarbiai lietuviai.

Įdomiausias romanas!

Gyva intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje

J.GLIAlJDA 448 pfd•” ** K°°
Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’1 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8, Ulinoia t

OfiAPKO
MOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA NA S

Pasinaudokite Draugo" Classificd skyriumi.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcresf 3-6335

LIŪDESIO VALANDOJ 
gsskitr

MAŽEIKAI EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0845 So. Westors Ava. Air Condltioned koplyAs 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams vMa 
karte gyvena kitose aalMt* dalytei gaastmo

koplyčią arčiau Jūsų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- 
vimas dieną ir nak
tį. Reikale laukit* 
mos.

Mee turime koplyčias 
▼Įsose Chicagos ir 
Roselando dalyse lr 

puojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

““ PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, UL Tek OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tek YArda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMfN
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1188-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 60th AVE., CICERO, Dl. Tek OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1046 W. 46th STREET YArda 7-0781

' STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. eeth STREET REpabUa 7-11131

1 2814 W. SSrd PLACE
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X Kun. Petras Urbaitis va

ENTUZIAZMAS VYČIŲ SEIME
Kelti Lietuvos bylą ungt. Tautose

Vyčių seimas džiugino gražiui taipgi stengiasi ištaisyti pasitai
goję, įvyks koncertas, kui iame košiamas didžiulis šokių ir mu- 
pasirodys jungtinis vyrų cho- z‘^°8 ^estlvall®. kuriame daly
tas su apie 110 asmenų, vado-!vaus aPie 5,000 šokėjų, daini- 
vaujamų vieno iš pirmaujančių'11*11^’ muzikų ir sportininkų, 
latvių dirigentų — Bruno Skul-Į ^4 parengimą globoja pats

. . . • - • ą-u • , tės. Tas choras bus sudarytas mies*0 mėras Daley ir 3° Pei’
les padeda apsirūpinti knygomis, ;.ŠNew į nas skiriamas paremti į tarp-
plokštelėmis, ugdančiomis lietu-! . choras va-1 tautine oUmpiadą vykstančius
vybę. Skatinama prenumeruotu ’tai Kenausias J4 cnofa8’ va , amprįkiečius snortininkus 
lietuvių laikraščius. Iškeltas su- dovaujamas to paties dir. Skul-I

manymas, kad kas mėnuo būtų 
parenkamas naujas vyčių kuo
pos narys, kuris išstudijuotų 
kas yra apie Lietuvą miesto kny 
gynė ir praneštų susirinkime sa
vo kuopos nariams.

Ypač ryžtamasi daugiau dė
mesio kreipti į lietuviškos dva-

saros metu Lojolos universite
te lankė sociologijos ir psicho
logijos paskaitas. Kasdien tu
rėjo po keturias paskaitas. Se
mestrui pasibaigus rugsėjo pra
džioje iš Chicagos išvyks j Phi- 
ladelphiją, kur sustos pas prel. 
Valančiūną ir pabus apie porą 
savaičių. Sutvarkius dokufhen-, 
tus apie rugsėjo pabaigą išvyks 
į saleziečių gimnaziją Italijoje, 
kur pasiliks per visus mokslo

jaunimo procentu dalyvių tarpe. 
Miela buvo sėdėti žirandeliais nu 

kviestoje Liudviko XVI salėje, 
Sherman viešbuty, kur šalia lie
tuviškos trispalvės, buvo balta 
vyčių vėliava su Lietuvos her
bu. Dalyviai buvo prisisegę lietu
viškas vėliavėles. 

llf,000 laiškų Lietuvos reikalu

Lietuvos reikalai vyčių orga
nizacijoje labai gyvi. Tam suda
ryta speciali komisija, kurios 
veiklą seime apibūdino kun. J. 
Jutkevičius. Vyčiai savo laiškais 
dėkoja visiems, kurie tik pasako 
Lietuvai palankias kalbas, ku
rie spaudoje gina Lietuvos reika-

metus. Grįžęs į Italiją, aplan- lūs. Iš viso per metus parašoma 
kys tėvą Pijų, turintį Kristaus į netoli 14,000 laiškų. Yra vyčių, 
žaizdas, kuriam perduos kai- i kurie per metus parašo daugiau,

kančias klaidas enciklopedijose,!
vadovėliuose, moksliniuose leidi
niuose.

Lietuviškoji kultūra 

Kultūros komisija pagal išga-

kaip po 400 laiškų. Vyčiai krei 
piasi į savo valstybės senatorius,

Urbaliio adresas' vra 2421 W. kongreso atstovus prašydami
45 str., Chicago 32, Iii. Telef. **»» užtirti Uetu™ reikaluose. 
v •, 7 9999 Vyčiai renka amerikiečių spau
iaros i-zozz. iškarpas, kur rašoma apie galėtų daugiau persiimti vyčių

w v 4. > i- » - . . I Lietuvą. Ir jeigu kur pastebima pamėgtomis Dievo ir Tėvynės
e ie uviaį n atsiliepimų Lietuvai, meilės idėjomis.

tuojau atitaisoma. Baigiant popietinį posėdį bu-
Vasario 16 d. proga net 43 ™ Pakaityti sveikinimai min, 

JAV laikraščiai įsidėjo vedamuo 
sius apie Lietuvą, ir čia nema
žai yra prisidėję vyčiai.

kurių lietuvių siunčiamas in- 
tencijas. Iki išvykimo kun. P.

kai su Chicagos Meno Instituto 
jaunųjų dailininkų grupe daly
vauja parodoje , Mandel Bros. 
galerijoje (1 N. State St., 8 
augšte). Išstatyti darbai: Ane
lės Pagalytės — Dviveidė viltis 
(aliejus), , Danutės Sakalaus
kaitės — Panteistas (aliejus), 
Bronės Jameikienės — Žilvino 
pasaka (vitražas) ir Vytauto 
O. Virkau — Tapinys (aliejus). 
Ryšium su šia paroda apie B. 
Jameikienę aprašė š. m. rug
pjūčio mėn. 15 d. Cicero Life. 
Parodoje dalyvauja 27 asme
nys; paroda vyksta visą rug
pjūčio mėnesį.

X Jonui Petruliui mirus, ku
ris dirbo Wabash geležinkelio 
stoty, dalis bendradarbių vie-

sios ugdymą jauniausiuose, ska-Į tenoras Lielzuika. Visas pelnas 
tinama juos laimėti lietuviškąja skiriamas Latvių veteranų 
daina, tautiniais šokiais, filmų
demonstravimu.

Jauniausių organizavimo sek
cijos vardu pranešimą padarė 
Edv. Daniels. Nusistatyta plėsti 
stovyklas jauniausiems, kur jie

Providence, R. I., vyčių pastan 
gomis buvo surengta speciali 
lietuviška televizijos programa. 
Lietuvos šventės proga daug kur 
buvo languose parodėlės. To vi
so dėka vienoje miesto mokyki, 
net pasirūpinta, kad jų mo
kykloje būtų nupiešta lietu
viška vėliava ir papasakojo mo
kiniams apie Lietuvos kančią.

Redaktoriai gėrisi lietuviais

Daug redaktorių New Yorke 
ir New Jersey pareiškė, kad iš 
visų tautinių grupių tik lietuviai

P. Žadeikio, gubern. Stratton, 
konsulo Šalnos, o taipgi iš Bal
tųjų Rūmų — Prezidento sekre
toriaus.

Puiki darbinga nuotaika

Vyčių seime stebino vadovy- ręs a. a. tėvas D. A. Lord, S. J.
bės rūpestingumas. Valdybos na, 
riai, komisijų pirmininkai ne tik 
savo pranešimus buvo pasirašę, 
bet juos ir multiplikavę visiems 
seimo dalyviams.

Jie pranešė apie susidariusias 
išlaidas ir kartu daugelis pareiš
kė, kad jie savo asmeniškomis 
lėšomis tai apmokės.

Ypatingos iniciatyvos parodę 
Los Angeles vyčiai, vadovaujami 
Leonardo Valiuko ir Lauros Ju- 
cius. Jie net pradėjo leisti spaus-pareiškia tokį dėkingumą už sa 

toj vainiko aukojo šv. mišių in- vo tautos reikalų gynimą. Vienas tuvėje spausdinamą laikraštį 
tencijai už mirusio sielą. Už-, laikraštis paveiktas tų laiškų,'
prašytos dvejos mišios ir auko-|net parašė editorialą.
jo šie bendradarbiai: J. Anta- Vyčiai net leidžia specialius
naitis, A. Gaidukas, J. Genčius, biuletenius, nurodančius kaip ra-

„The Knights of Lithuania“. 
Priimta rezoliucija prašant

JAV vyriausybę pravesti, kad 
Lietuvos atstovui būtų leista

B. Jablonskis, A. Kruklys, K. 
Micevičius, Al. Mikaliūnas, K. 
Pinikas, J. Tijūnas ir K. Vasi
liauskas. Tai tikrai gražus ir 
prasmingas mirusiojo pagerbi
mas.

X Dr. Vytautas Bieliauskas
Richmond, Va., profesinį insti
tutą atstovauja klinikinių psi
chologų konferencijoje North 
Western universitete Chicagoje. 
Konferencija svarsto įvairius 
psichoterapijos klausimus. Dr. 
Bieliauskas gyvena 1725 Oring- 
ton avė., Evanston. Telefonas 
Davis 8-3400.

X Lietuvių Fronto Bičiulių 
Valdyba į Rezistencijos Stipen
dijos skyrimo komisiją pakvie
tė ir trijų studentų organizaci
jų — ateitininkų, skautų ir san- 
tariečių atstovus. Skautai savo 
atstovu paskyrė R. Šilbajorį.

X Saleziečių įstaigą šventi
nant birželio 24 d., įvykusiame 
pobūvyje prie ciceriečių stalo 
rastas su šventomis relikvijo
mis rožančius. Pametęs tesi
kreipia pas A. Stašaitienę, 1413 
S. 49 ct., Cicero, III.

X Algirdui Vagusevičiui ir
Totoraičiui Petrui yra Drauge 
laiškai iš Lietuvos. Pirmajam 
laiškas siųstas iš Jurbarko, ant
rajam iš Sudargo.

X Helen Panhke, kuri laimė
jo pirmą vietą Edison Electric 
virimo konkurse, antrad. rugp. 
28 d. 1956 m., rytoj per Sophie 
Barčus radijo programą ryte 
paskelbs savo receptą virti
niams. Tas receptas laimėjo pir
mą vietą konkurse. Reikia sa
kyti, kad p. Panhke yra susilau
kus nemažai reklamos su lietu
viškų virtjinių receptu. Garbė 
mūsų šeimininkėms!

Kcmkite dien. Draugą!

syti tuos raštus, Lietuvos reika- (prįe§ Jungtinių Tautų narius iš

CHICAGOJE
Artėja operos sezonas

lais, spaudai. Gautos amerikiečių 
laikraščių iškarpos apie Lietuvą, 
siunčiamos Lietuvos pasiuntiny
bei, Amerikos Balsui, Lietuvių 
Dienoms, kur tas plačiai panau
dojamas.

— Išsižadėkime savęs, dirbki
me ir veikime, kad Lietuva at
gautų savo nepriklausomybę, — Chicagos Lyrinė opera pra- 
ryžtingai kalbėjo Amerikoje gi-' deda savo sezoną spalio 10 d. 
inęs kun. Jutkevičius. j Sezonas tęsis iki lapkričio 17 d.

Vysk. V. Brizgys labai pagyrė statomos tokios operos: spalio

kelti okupuotos Lietuvos skriau
das ir bylą. — J. Pr.

Lietuvos komisijos veiklą. Už tą 
darbą vyčiai nusipelno vietos ša-

10 ir 13 d. — Puccini “Auksi
nių vakarų mergaitė” (Giri of

lia Amer. Lietuvių tarybos, ša- the GoIdenweat)i 8pa,io w 
lia Balfo Vyčiai šiuo darbu nu- 19 d _ Giorrano „Andrea Che. 
sipelno didžiausio atžymejimo. nier„ apaĮio „ d g

— Strausso “Salome”, spalioNaujas veržlumas
20 ir 22 d. — Wagnerio “DieJuozas Sakevičius, pirminin- ,

kas narių vajaus komiteto, pra-. a uye ’8Pa 10 ir d<
Verdi “11 Trovatore”, spalio 26nešė, kad naujo narių telkimo Į. 1

varžybose pirmą vietą laimėjo lr 31 d. Verdi La Trovia-
ta”, spalio 29 d. ir lapkr. 13 d. 
— “Don Giovani”, spalio 30,

Brooklyno, So. Bostono ir Wor- 
cesterio kuopos. Labiausiai pasi-
žymėję asmenys šioje srityje J. iapkr- 2 ir 3 d. — Puccini “Tos- 
Jatis, J. Stanaitis, M. Onaitis. ca”, lapkr. 8 ir 12 d. — Verdi
Visa eilė kuopų reorganizuota.

Augščiausio Ritualo komisijos 
pirm. Liong. Švelnis pranešė, 
kad per paskutinius metus pakel
ta į vyčių I laipsnį — 56, į II 
laipsnį — 39, į III laipsnį — 12 
ir į IV laipsnį — 2.

Kultūros reikalai

J. Stukas, Kultūros komisijos 
pirmininkas, pranešė, jog vy
čių pasiryžimas yra, kad būtų 
steigiamos lietuviškų šokių gru
pės, kas mėnesį vyčių susirinki
me būtų bent viena paskaita apie 
Lietuvą, raginamas kiekvienas 
namuose turėti lietuvišką knygy 
nėlį. Kuopos raginamos ruošti 
lietuviškus vaidinimėlius, kon
certus. Stengiamasi įeiti ir į vie
tos radiją.

Vyčiai planuoja sudaryti sti
pendiją gabiam moksleiviui, kad 
ne vien būtų pramogos ruošia
mos, bet kad būtų ugdomi nauji 
lietuviai kultūrininkai.

Vyčių kultūros komisija ska
tina organizavimą lietuvių kal
bos pamokų prie kuopų. Vyčiai

“Likimo jėga” (La Forza dėl 
datino), lapkr. 9, 15 ir 17 d. — 
Rossini “Sevilijos kirpėjas”, 
lapkr. 14 ir 16 d. — Puccini 
“La Boheme”. Biletų kainos — 
parteryje nuo $5 iki $8, ložė
se nuo $6.50 iki $8, pirmame 
balkone — nuo $5 iki $6.50, 
antrame balkone — nuo $2 iki 
$4. Operos chore dainuoja kele
tas lietuvių.

Daug pvašė apie vyčius
Chicagos arkidiecezijos laik

raštis “The New World” įsidė
jo įgana platų aprašymą apie 
mūsų mieste įvykstantį Vyčių 
seimą. Pažymėjo, kad vyčiai 
veikia nuo 1913 m., įkurti My
kolo Norkūno.

Atidėta konsekracija
Sv. Jokūbo katedroje, Rock

forde, rugp. 30 d. turėjo būti 
naujai paskirto vyskupo Do- 
nald M. Carrol konsekracija, 
tačiau jam susirgus, konsekra
cijos apeigos atidėtos.

• DnENRAMTia DRAUGAS, CBICAGO, ILLINOIS

5,000 šokėjų, dainininkų, Jr
muzikų, gimnastų j

Rugsėjo 15 d. vakare Chica- Į

Latvių koncertas
Ateinantį sekmadienį, rugsė-i 

jo 2 d. 5 vai. p. p. Lane Techn. Į
mokyklos auditorijoje, Chica- &oje’ Soldier Field stadione,.

tės), iš Milwaukės ir Chicagos į Festivaly pasirodys ir mer- 
vyrų chorų. Jungtinis choras Saitės Simnastgs- vykstančios į 
padainuos 11 dainų, jų tarpe ir °HmPladą Australijoje. Jų tar- 
kantatą “Tėvynei”, su vargo- Pe bus dvi Chicagos mergaitės 
nais ir tenoru solistu. Taipgi Jackie Klein ir Joyce Ra- 
dalyvaus trys» Žymūs latvių so- ce*c- dos’ drauge su

listai: sopranas — Sk. Liduma, 
mezzo sopranas V. Meilina ir

ir
latvių jaunimo organizacijų rei 
kalams.

Katalikų akcijos kursai
Šiandien, pirmadienį, Chica

goje prasideda Katalikų Akci
jos kursai, kurie vyksta Morri- 
son viešbuty ir kurie tęsis iki 
rugsėjo 1 d. Kursai skirti vidur 
vakarių valstybių veikėjams ir 
juose dalyvauja atstovai iš aš
tuonių valstybių. Ši katalikų 
akcijos mokykla yra organizuo
jama vadinamo Queen’s Work 
sąjūdžio, kurio centras yra St. 
Louis mieste. Šį sąjūdį yra įkū-

kitomis
amerikietėmis mergaitėmis tū
lės grumtis su rusėmis sporti
ninkėmis ir išlaikyti laisvojo 
pasaulio garbę.

Festivalio metu dalyvaus 
2500 paraduotojų su savo tau
tiniais kostiumais. Pasirodys 
įvairių tautų šokėjai, jų tarpe 
ir lietuviai. Bus kelios grupės 
gimnastų. Festivalį stebės sve
timų valstybių konsulai, miesto 
vadovybė ir tūkstančiai žmo
nių.

Šiam didžiam parengimui su
organizuoti yra sudarytas ko
mitetas, į kuri iš lietuvių įeina 
inž. Ant. Rudis, Lietuviams šo
kėjams vadovauja V. Samoška. 
Įėjimas — $1.

Apie šį parengimą buvo pa
informuoti laikraštininkai, ku
rie tam buvo sukviesti į Sher
man viešbutį. Šiltai apie festi
valį atsiliepė pats meras Daley, 
kalbėjęs tame laikraštininkų ir 
kitų visuomenės atstovų priė
mime.

Moteris išeikvojo $467,228
Bessie Emily Roth prisipaži

no, kad ji iš Lawndale National 
banko, esančio 3337 W. 26 str., 
Chicagoje, kur tarnavo 33 me
tus, išeikvojo $467,228. Apsi
vogusioji yra 49 metų amžiaus 
senmerge, dirbo kaip sąskaiti
ninkė, gaudama po $280 mėne
siui.

Hintz nuteistas 3 metams
Buvęs Southmoor banko pre

zidentas Edward A. Hintz, ku
ris įveltas į buvusio Illinois au
ditoriaus Hodge išeikvojimus, 
nuteistas trims metams kalėji
mo.

Nuo 1953 metų jau buvo suor
ganizuota 122 tokie savaitiniai 
katalikų akcijos kursai ir juose 
dalyvavo apie 164,000 klausy
tojų.

Anglų kalbos ir pilietybės 
pamokos

Rugsėjo 4 d. Chicagoje, net 
200-se vietų, pradės veikti ang
lų kalbos ir pilietybės klasės 
suaugusiems. Jose bus mokoma 
angliškai skaityti, rašyti ir dės- 

įtomi pilietybei įgyti reikalingi 
dalykai, drauge su JAV istori
ja. Paprastai pamokos būna du 
kartu savaitėje, po dvi valandi 
kiekvienu ąjtyeju. Pamokos 
vyks ir kaikuriose lietuvių kolo
nijose, pvz. Aušros Vartų, pa
rapijos patalpose. Smulkesnių 
informacijų apie tai galima gau
ti telefonu DEarborn 2-7801. 
Extension 345.

DIENR. “DRAUGO” 
Metinis Išvažiavimas

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

OAKS DARŽE
Prie IIIHh 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 bilėtus.

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 išvietintas 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.

2*. Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta- 
|Ocj tybos bei mašinų fondą.

Kviečia —
DRAUGO ADMINISTRACIJA

Pirmadienis, iUgp. 27 d., I9o6

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldų
I S PA R D A V I M A S
Sutaupykite nuo 20% iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnetiams. be finansų kompanijy
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

Už $69.00 parduodamos studio cautch pas mus $30-00 
Už $99,00 parduodamos sofos, nakčiai miega

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

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon,
ar vilnos apmušimu, naujausių spalvų, 
pas mus tik............................... ........................ $ Ą0.OO

Už $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon 
ar vilna, naujo stiliaus, pas mus ................99-00

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

Už $590.00 parduodami setai Karpen, Pullman,
' Nautbome, pas mus $300.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $30.00 parduodami spiįbikdlnial matracai 

įvairių firmų ir dydžių, pas mus . . ............. $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.........$99.00

Už $200.00 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo
miegamieji, pas mus tiktai ...........................$ Į 9 n fl

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 0 R fl

Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-........................
gamieji, didesniem kambariam pas mus. .!|!^ 99 00

ŠALDYTUVAI — PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. šaldytuvai par-........................

celano vidumi, pas mus tik ............... $ ”1 00.00
Už $250.00 parduodami 9—10 cub. šaldytuvai

visų firmų, Westinghouse, Norge, Kelviną-........................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik ................$1 99*00

Už $530.00 13.% cub- dviem durim šaldytu
vai, pas mus tiktai ...........  ...............................$415-00

Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas 
mus tiktai ................................. ...................................$35-00

Už $160.00 parduodami parcelano virimui pe
čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik...J*| 29-00

Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su
su dviem kepimo pečiais ..................................ĮjĮ-J 00.00

Šildymui Moore, Siegler gazo pečiai .................$99-00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ STALAI
Už $69.00 5 dalių fornica virtuvėm stalas par

duodamas, pas mus tik .........  .............................$49-00

Už $100.00 5 dalių formica 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.* 
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 ...................................... $305-00

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

džio knygom spintos, pas mus tik j 0.00
Už $39.00 parduodamos stiklo durim knygų 

spintos, pas mus ...................................................... $29-00

Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 36” 
pločio, dabar pas mus ............................................. $39-00

Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik.. $ 0.00
Už $49.00 parduodami ąžuolo rašomi stalai,

P*8 mus .....................................................................................................................................................$39-00

Už $120.00 parduodami rašomi stalai europie
tiško dydžio, tik ............................  $39.00

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

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

21 inčo parduodami už $300.00, pas mus tik $129-00 

21 inčo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me
džio tiktai .............................................................$229-00

Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po...........$0.50
Lietuvių Prekybas Namuose visos prekės 

be sugadinimų ar brokų.

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-0:80; kit. dienom 9-f; eek. 10-5.
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