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LENKIJOJE PRASIDĖJO NAUJI NERAMUMAI
Maskva nepatenkinta

Pabaltijo respublikomis
G: J. JAKONIS, Vokietija

Ar Lietuva, Latvija, Estija jau nebeklauso Maskvos? Lietu
vos TSR Maskvos nustatytus planus įvykdo jau tik trečdaliu! Pav. 
mėsos pristatymo pirmojo pusmečio planas įvykdytas lygiai 33 r'c. 
Neįvykdyti ir kai kurie kiti planai. Apie tai dabar visai atvirai 
kalbama.

Tai pačios Maskvos „Prav- 
dos“ prisipažinimas. Žinant, ko
kią reikšmę Maskvai turi šie pla
nai ir jų įvykdymas, galima su
prasti sovietų vadovybės nepasi
tenkinimą ypač Lietuva ir kito
mis Pabaltijo respublikomis, ku
rios juk jau iš seno skaitosi ypač 
mėsos ir pieno gamyboje labiau
siai pažangiomis.

Keistas reiškinys

čius ir prievoles pas save savaip 
taikyti — praplečiant ar siauri
nant. Anksčiau Maskvos įsakuo 
se tokios „laisvės“ sąjunginėms 
respublikoms nebūdavo.

Toliau įsaku organizuojamas 
gyvulių supirkinėjimas sovcho- 
zams ir kolchozams iš privačių 
savininkų. Bausmės, mokesčiai 
ir prievolės matyt privačius gy
vulių laikytojus ir turi „paška- 

Pagal Maskvos planus galvijų tinti“ gyvulius parduoti valsty- 
skaičius ir mėsos pristatymas bei.
Lietuvos respublikoje kasmet tu
rėjo didėti.

O pagal tikrovę — sumažėjo,

Pluėiapeėiai uniformuoti sargybiniai saugo Poznane 
nio dalyvių buvo ir vienas vadinamas senis, 34 m.

sukilėlius teismo salėj. Tarp jaunų teisiamų
amžinus.

Lenkijoje esanti didelė
ekonominė ir politinė krizė

POZNANE, Lenkija, spalio 2. — Prancūzų korespondentas 
praneša, kad netoli Poznanės, Lenkijoje, prasidėjo riaušės. Birže
lio mė. sukilėliai reikalavo laisvės ir duonos ir jie dabar yra tei
siami, Pleszew mieste, 50 mylių nuo Poznanės prasidėjo naujos 
riaušės.

Dideli sunkumai

sukili-
(IXS)

Bevenas yra Darbo 

partijos pirmininkas
Nesunku suprasti, kad tasai 

įsakas tam tikros gyventojų da
lies padėtį kiak pasunkins. Iš ki- 

ir dar, kaip „Pravda“ skundžia- tos pusės sovietinė valdžia žada 
si, stačiai smarkiai sumažėjo. ateityje daugiau mėsos ir pieno 

Sumažėjo ne tik kolchozų gal- produktų pristatyti per savas 
vijų skaičius, bet ir sovehozų parduotuves. Bet pirma jai turi bėtoių Anglijoje 
(valstybinių ūkių). Būtų galima pavykti pravesti įsake minėtas 
manyti, kad kolchozininkai tyliu reformas. Ar pavyks? Kokiomis 
boikotu žlugdo nustatytus pla- bausmėmis ir grasinama, gyven- 
nus, turėdami savo tarpe šiek tojai visvien daugiau linkę į „sa- 
tiek daugiau laisvės. Bet kai su- vą gyvulį“, į privatinę nuosavy- 
mažėja ir sovehozų galvijų skai-ibę, jiems „savas“ lašinių gaba- 
čius, nors šie ūkiai yra visiško- lėlis skanesnisš negu iš valdžios 
je valstybės priežiūroje — kaip krautuvės už augštą kainą pirk
tai suprasti? Nejaugi jau ir tie- tas.

BLACKPOOL, Anglija, spalio 
2. — Britų Darbo partijos pir
mininku išrinktas Aneurin Be- 
van, nugalėjęs rinkimuose Geor- 

Ige Brown. Bevan yra 58 m., po 
Churchilio vienas geriausių kal-

Leberace ir Zulų Chicaga antroj vietoj
CHICAGA, spalio 2. — Chica

ga automobilių katastrofų mir
ties atveju užima antrą vietą

princese
LONDON, spalio 2. — Ameri

koje popularus pianistas Libera-] Amerikoj. Pirmą vietą užima

sioginiai sovietų valdžios, parei
gūnai Lietuvoje neBekiauso?

Kur dingsta galvijai?
Ir tikrai, tiek Maskvos „Prav

da“, tiek Lietuvos kp vadovas 
Sniečkus bara tiek kolchozus, 
tiek sovehozus.

Žinoma, jieškoma ir randama 
įvairių priežasčių. Viena jų, gir
di, ta, kad, juo mažiau valstybi
nėje nuosavybėje, juo daugiau— 
pas pačius kolchozininkus ir net 
pas daugelį darbininkų ir tar
nautojų miestuose. Privačių gy
vulių skaičius, girdi, didėjąs, o 
visuomeninių mažėjąs.

Jei taip tikrai būtų, tatai pa
našu į savo rūšies naują „žemės 
reformą“, vykdomą Lietuvos kol 
chozininkų ir ž. ū. darbininkų 
prieš, Maskvos planuotojų valią. 
Įsivaizduokime, jei Lietuvos kol 
chozininkai tuo keliu eitų toliau, 
tai Maskva iš Lietuvos nebegau
tų jau nė kiaulės uodegos. Bet 
Maskva neleis taip toli nueiti.

Kruopų įsakas
Maskva išleido įsaką, kuriuo 

gerokai suvaržomas privačių gy
vulių laikymas. Įsakas šį kartą 
taikomas ypač tiems gyvulių lai 
kytojams, kurie gyvena miestuo
se ir miesteliuose. Kolchozinin- 
kams prievolės nustatytos jau 
anksčiau.

Draudžiama gyvuliams sušer
ti duoną, kruopas, bulves ir kitus 
maisto produktus, kurie buvo nu
pirkti valstybinėse ar koopera- 
tyvinėse parduotuvėse. Bausmės 
nustatytos: pirmam kartui 500 
rublių, pasikartojant 1000 rub
lių. Prieštas bausmes net nė skun 
do negalima paduoti.

Lietuvos gyventojai yra atkak 
lūs savo prisirišime prie to, kas 
„sava“ ir dėl to sovietinei val
džiai nelengva savo planus įgy-

Trumpai iš visur
• Amerikiečių laive Vidurže

mio jūroj įvykęs sprogimas pa
reikalavo 1 žmogaus gyvybės ir 
buvo sužeista 12 jūrininkų, tarp 
jų 1 karininkas. JAV oro jėgos 
atsiuntė lėktuvą iš Vokietijos, 
kuriuo sužeistieji bus nugabenti 
į Ameriką.

• Amerikiečių gydytojas dr. 
Louis Katz, dirbantis Michaelvendinti. Panašiai Latvijoje ir „ ,

Estijoje. Tad nenuostabu, kad R«s medicinos centru pirmame 
Maskva tomis trimis respubliko-i »» Chlca?°Je Palmei- House Ame 
mis nepatenkinta. rikos mėsos mstituto nanams

kalbėjo, kad amerikiečiai suvar
toja 60% kalorijų kasdien dau-j 
giau negu reikia ir todėl širdies 
ligomis susirgimų pasitaiko dau- j 
giau negu būtų tada, jei žmonės 
laikytųsi dietos.

• 15 arabų tautų, Afganista
nas, Burma, Ceilonas, Egiptas, 
Indonezija, Iranas, Irakas, Jor
danas, Lebanonas, Libija, Pakis
tanas, Sirija, Philipinai, Saudi 
Arabija ir Jemen pirmadienį pa
sirašė skundą Jungtinėms Tau
toms dėl prancūzų valdomos Al- 
žerijos.

• ANAHEIM, Calif., teisėjas 
perskyrė šeimą, kadangi vyras 
negalėjęs gyventi, nes žmona lai
kiusi 41 katę.

• Winstono Churchilio tapytą 
paveikslą nusipirko Romoje vie
na meno galerija.

Gynėjai pradėjo kalbas
POZNAN, Lenkija, spalio 2. 

— Poznanės sukilėlių byloje ap
klausinėjami liudininkai ir kalba 
kaltinamųjų advokatai. Sukilė
liai kaltinami, kad dėl jų priežas
ties žuvo 53 asmenys ir keletas 
šimtų buvo sužeisti.

Vestuvės kėdėje
NEW YORK. — Du paraly- 

žuoti Morris Nakrinsky, 27 m. 
amžiaus, susituokė ligoninėj su 
23 m. Renee Eisner. Abu parali- 
žuoti nuo juosmens ir buvo su
tuokti kėdėse žydų šventovėje.

Veiksnių konferencijos 
komunikatas

Lietuvių veiksnių konferencijos, įvykusios Vašingtone 1956 
metais, rugsėjo mėn. 29—30 dienomis priėmė tokią rezoliuciją:

Vliko Prezidiumui susitarus su ALT Vykdomuoju Komitetu 
š. m. rugsėjo mėn. 29—30 d.d. buvo sukviesta Vašingtone lietuvių 
veiksnių konferencija. Joje dalyvavo ministeris P. Žadeikis, ALT 
Vykdomojo Komiteto nariai: L. Šimutis, Dr. P. Grigaitis ir M. Vai- 
dyla, Lietuvos Laisvės Komiteto Prezidiumo nariai: V. Sidzikaus
kas, Dr. A. Trimakas ir K. Bielinis, ir VLIKo Prezidiumo nariai: 
J. Matulionis, prof. J. Kaminskas ir H. Blazas.

Konferencija svarstė artimiausius laisvinimo uždavinius. Bu
vo išdiskutuota tarptautinė politikos konjunktūra ir laisvinimo są
lygos. Atsižvelgiant į tam tikras tendencijas, kurios pasireiškia 

kesčiais: už karvę 500 rublių me-> tarptautinėje politikoje, konferencija numatė gyvą reikalą sustip- 
tams už kiaulę 150 rublių už avį r’nt* ’r išplėsti Lietuvos laisvinimo darbą visuose kraštuose. Vi- 
ar ožką 40 rublių, už arklį 1500i 8Ur- kur &Yvena skaitlingesnė lietuvių išeivija, ji turėtų stengtis 

laimėti savo gyvenamojo krašto vyriausybės ir tautos palankumą 
ir paramą tam, kad Lietuvos Nepriklausomybės atstatymas būtų 
pripažintas būtina pastovios taikos sąlyga.

Konferencija pritaria sumanymui Lietuvos bylą suaktyvinti 
keliant ją tarptautinėse institucijose ir konferencijose. Mūsų išei
vijos aktyvus dalyvavimas laisviimo darbe laikomas didelės reikš
mės.

Konferencija kviečia ją dosniai remti Lietuvos išlaisvinimo 
skiroms respublikoms suteikia-] darbą lėšomis.
ma teisė nuostatus apie mokės- Konferencija vyko vieningoje ir darbingoje nuotaikoje.

Miestų ir miestelių gyvulių sa
vininkai apdedami tokiais mo

rublių. Be tų mokesčių dar už
dedamos prievolės produktais: 
nuo karvės 400 litrų pieno į me
tus, nuo kiaulės 20 kg. mėsos, 
nuo avies ar ožkos 5 kg. mėsos. 

Papildys krautuves 
Įdomu, kad Maskvos įsaku at-

ce koncertavo Londone pereitą 
pirmadienį ir buvo sutiktas pi
ketuotojų su plakatais, kurių kai 
kurie užrašai siūlė pianistui vyk
ti atgal į Ameriką. Biletai į kon
certą buvo arti 6 svarų, gi tuo 
tarpu toj pačioj salėj koncertuo
jančios žymios pianistės Myra 
Hess biletai tekainavo tik po 2

Detroitas su 11,4%, Chicaga su 
8,7 % ir trečioj vietoj New Yorko 
miestas su 6,5% visų krašto au
tomobilių katastrofose užmuštų
jų. Per pirmus 8 mėn. Detroite 
žuvo 140 asmenų.

• Plienu pakrautas traukinys 
su 17 vagonų nuėjo nuo bėgių,

svarus. News Chronicle muzikos Hancock mieste Md. Vienas žmo- 
kritikas pastebėjo: „Jeigu Libe- gus buvo užmuštas, 
race yra pianistas, tai aš esu' • Gandhi raštų rinkinį 30 to- 
Zulu princesė“. Į mų pradėjo leisti Indijoje.

Mokyklų klausimas rinkiminėj kovoj
Lexingtone Ky., prezidentas užvakar pasakė kalbą studenti

jai, kurioje palietė mokyklų klausimus. Jis savo kalboje atsakė 
Stevensonui' kuris kaltino respublikonus už nevykusią mokyklų 
politiką.

Le Monde prancūzų laikraščio 
korespondentas praneša, kad 
šiuo metu Lenkijoj yra politinė 
ir ekonominė krizė ir įvykiai yra 
daug toliau nuėję, negu kad bu
vo Poznanėje. Bolševikų kontro
liuojama lenkiškoji spauda pra
neša, kad „chuliganų ir vandalų“ 
grupė susidedanti iš 40 — 60 
žmonių Pleszew mieste pradėjo 
demonstracijas, užpuldami svai
galų krautuves, tačiau laikraš
čiai nieko nekalba, kad tai yra 
protesto demonstracija dėl šiuo 
metu Poznanėje vykstančio bir
želio mėn. sukilimo dalyvių teis
mo.
Rungtynės bolševikų viršūnėse

Paryžiaus laikraštis teigia, 
kad nuožmi kova vyksta pačioje 
ko-munistų partijoje. Reporteris 
Philipe Ben, telefonuodamas į 
Paryžių buvo penkis kartus per
trauktas. Korespondento many
mu vienoj pusėj vadovauja mar
šalas Rokossovsky, kuris vado
vavo armijai puolant Varšuvą ir 
kuris faktinai yra Sovietų pa
skirtas maršalas Lenkijai. Jam 
priešingi yra liberalų partijos 
lyderiai min. pirm. Cyrankievvicz 
ir užsienių reikalų min. Adam 
Rapaci.

Vyksta į Jugoslaviją

BELGRADAS, Jugoslavija, 
spalio 1. — Italijos komunistų 
partijos delegacija šį šeštadienį 
atvyksta į Jugoslaviją apspręsti 
partijos kaikuriuos reikalus.

Siūlo sujungti
RIO DE JANEIRO, Brazilija, 

spalio 1. — Adhemar de Barros, 
buvęs kandidatas į Brazilijos pre 
zidento postą, pasiūlė sudaryti 
Pietų Amerikos jungtines vals
tybes.

Louis Somoza, .34 m. amžiaus nužu
dyto Nįcaraguos prez. sūnus šiuo 
metu užėmė tėvo vieta. (INS)Eisenhoweris žada statyti 

mokyklas
Atsakydamas į tai Eisenhovve- 

ris pareiškė, kad kongrese mo
kyklų įstatymas nepraėjo kaip 
tik dėl to, kad beveik visi demo
kratai balsavo prieš jį, o du treč
daliai respublikonų balsavo už. 
Prezidentas pažadėjo, kad jei jis 
bus išrinktas, jis vėl mokyklų 
programą pateiks kongresui; ir 
jis pasiūlys ją įvykdyti ne per 
penkis, bet per keturis metus. 
Tuo būdu. jis nori nugalėti mo
kyklų trūkumą.

Prezidento Eisenhovverio kal
bos klausėsi 15,000 studentų, su
sirinkę universiteto Kolizejume. 
Į Lexingtoną jis atvyko iš Cle- 
velando, kur jis savo kalboje 
pareiškė, kad be reikalo demo
kratai tariasi esą geresni darbi
ninkų draugai, negu respubliko
nai.

Mnhmoud Fnwzi yru Egipto užsie
nių reikalų ministeris, kuris daly
vaus posėdžiuose J. Tuntų saugumo 
tarybai sprendžiant Suezo kanalo 
reikalus. (INS)

Lenktynių dėsnis
Lexingtone prezidentas buvo 

labai iškilmingai sutiktas. Be 
kitų jį sutiko Kentucky guber-

Nukrito didžiausias

pasauly lėktuvas

LONDON, spalio 2 d. — Di- 
, džiausiąs pasauly sprausminis 

natorius A. B. Chandler, kuris bombonešis nukrito Londone at- 
yra demokratas. Kentucky yra

Ruošiamasi posėdžiui 
dėl Suezo kanalo

garsus savo tabaku ir arklių 
lenktynėmis. Dėl to čia galėjo 
būti gerai suprantamas preziden 
to patarimas lenktynėse nedary
ti zigzagų. Grįžimas atgal ir su
kinėjimasis niekur nenuveda tik į 
begalines krizes ir kryžkeles.

Piketuoja mokyklą

BEAUMONT, Tex., spalio 2. 
— 150 suaugusių baltųjų pike
tavo kolegiją, kad joje yra pri
imta tarp 5,000 studentų, studi
juojančių dienos metu ir 1,300 
vakarais, 26 negrai studentai, 
studijuojantys dienos metu ir 7 
vakarais.

Vysk. Borisevičiaus

likimas nežinomas
Laišku iš Lietuvos pranešama, 

kad apie Telšių vyskupą Borise- 
vičių nėra jokių žinių. Prieš kiek 
laiko buvo skelbiama, kad jis 
jau sugrįžęs Lietuvon iš trem
ties Sibire, bet pasirodė, kad tos 
žinios nėra tikros. Lietuvon grį
žo tik vysk. T. Matulionis ir 
vysk. Ramanauskas

JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., 
spalio 2. — Britų užsienių rei
kalų ministeris Lloyd atvyko į 
JAV, kur turės pasitarimą su 
prancūzų ir JAV ministeriais 

Lėktuvas sudegė prieš prasidedant posėdžiams dėl 
Suezo kanalo. Suezo kanalo rei
kalas bus pradėtas svarstyti 
penktadienį.

Sekretorius Dulles teigia, kad 
susitarimas dėl Suezo kanalo yra 

i galimas. Sekr. Dulles kanalo rei- 
NOFOLK, Va., spa-,kalu kalbėjosi su prez. Eisenho- 

' weriu aptardami klausimus kil
siančius konferencijoje. Sekreto
rius Dulles šiandien arba rytoj 
skrenda į New Yorką, kur su 
prancūzų ir anglų užsienių rei- 

j kalų ministeriais kordinuos tri
jų didžiųjų strategiją. Dulles čia 
teks eiti moderatoriaus parei
gas.

• Nafta iš Vidurio Rytų. Už 
2.5 biliono dolerių naftos buvo 
išgabenta iš Vidurio Rytų į Va
karų Europą praėjusiais metais.

likęs 26,000 mylių kelionę į Aus
traliją ir Naująją Zelandiją. Ke
turi įgulos nariai žuvo, tačiau 
kartu skridęs oro maršalas Har- 
ry Broadhurdt, 51 m. amžiaus, 
išliko gyvas.
per 30 min.

12 m. mergaitė
peršovė plėšiką

SOUTH
lio 2. — Tėvams negant namie, į 
namus įsibrovė plėšikas, kurį 12 
m. mergaitė Mary French, pa
čiupusi tėvo revolverį, peršovė į 
koją. Plėšikas vėliau buvo suim
tas.

Filmų festivalis
TRENTO, Italija, spalio 2. — 

15 tautų spalio 7 d. pradeda fil
mų festivalį. Festivalyje dalyvau 
ja JAV ir Sovietų Sąjunga.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Devyni ugniagesiai buvo sužeisti kai Baltiruorėje užsidegė 

3 augštų pastatas. Gaisras padarė pusė mil. dol. nuostolių.
— Maskvos radijas pranešė, kad Sovietų Sąjungos užsienių 

reikalų ministeris Sepilovas Jungtinėse Tautose posėdžiuose dėl 
Taip pat gauta žinių kad ar- \&v*zo kanalo atstovaus sovietus. Posėdis pradedamas penktadienį, 

kivyskupas Mečislovas Reinys'. — Pranešama, kad mirė antras jūrininkas nuo sužeidimo, ka- 
yra miręs tremtyje Sibire prieš da JAV ^ro laive> Viduržemio jūroj, įvyko sprogimas
trejetą metų.

Kalendorius
Šv. Teresėlė Vaikelio Jėzaus, 

Lietuviškas — Grandis.
Saulė teka 6:49, leidžiasi 6:32. 

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėse rytoj debesuo
ta ir šilta. Temperatūra apie 80 
laipsnių.

— Suomijos prezidentas K e kone n išskrido į Stoekholmą trijų 
dienų vizitui.

— Albert von Tilžėn, kompozitorius’daugelio populiarių dainų, 
mirė sulaukęs 78 m. amžiaus Los Angeles mieste.

— Pamišęs 31/ m. amžiaus vyras King nušovė 6 savo vaikus 
Clintone, N. C., ir po kiek laiko buvo rastas negyvas miške netoli 
namų. Vyriausias vaikas buvo II) m.,o jauniausias 3 m. amžiaus.

— Prez. Eisenhower šio mėn. pabaigoje rinkiminės kampani
jos reikalais vj/fca į Ncw Yorką.

— Henry Fordas lanko Italijos didžiausius automobilių fabri
kus Fiat.

— Chicagoje užregistruoti trys nauji susirgimai polijo liga.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, spalio 3, 1956

MOSV KOLONIJOSE Jaunimo stovyklos reikalu Federacijos įgaliotiniui Michiga- 
ne kun. Br, Dagiliui šiuo adre-

. A- L R K Federacijos Jau-I 8U. 3644 Trumbuil Ave
Los Angeles, Callfornia riui ir vaidintojams nuoširdžiai nimo Stovyklos įrengimo dar-1 roit g( Mich

& iš anksto dėkoja ir prašo visus bai žymiai pastūmėti į priekį
Balto skyriaus piniginis vajus lietuvius atvykti į šį vakarą. į Statybos komitetas dar nori iš- Fž greitą pat<-.uą būsime la-

Š. m. rugsėjo 29 d. L. A. lie- Jau iš anksto visi rezervuokime naudoti vėlyvo rudens geras, bai dėkingi.
tuvių valandėlės metu buvo pa- sekmadienį Balfo parengimui.' statybos y jais ii įiengimo
skelbtas Balfo piniginis vajus. Pakero pradžia 3 vai. p. p. darbus tę i. Bet pinigai jau
Kaip kiekvienais metais, taip iri Aukas galima siųsti taip pat išsibaigė, todėl prašome visus

M O V i N G

šiemet, ‘ Balfo skyriaus valdyba lr Paštu Balfo iždininko Vlado 
kreipiasi į visus lietuvius, gyve-' Pažiūros vardu. Jo adresas: 133 
nančius Los Angeles mieste ir New Hampshire Ave., Los 
jo apylinkėse, primindama, kad Angeles 4, Calif. Balfo V-ba 
yra dar daug mūsų tautiečių, Kongr. Glenard Lipscomb su

pasižadėjusius ir visus kitus 
jaunimo veiklos rėmėjus sku
biai prisidėti savo aukomis, kad 
stovyklos įrengimo darbai ne
sustotų.

Dr. A. Darnusis,
A. L. R. K. F. Pirmininkas 

Kun. dr. Ant. Juška, 
Sekretorius

PASIRINKITE DOVANAS 
T E R R 0 J E I

gyvenančių tremties laikus, be' 
aiškios ateities varge, skurde ir 
nepritekliuje, todėl reikalingi pa 
galbos. Seneliai ir ligoniai lie-į

pasigėrėjimu prisimena 
Kalifornijos Lietuvių dieną

. , »   _ __ __ Čia didelis pasirinkimas vokiečiu,Aukas prašome peiduoti sa- ftveJų ir čekoslovakų kl.istalo po;/ 
vo vietos jaunimo stovyklos
globos komitetams, kurių pir-

Rugsėjo 27 d. Los Angeles i mininkų adresai yra šie:
Br. Polikaitis, 15483 Wardka toliau Europoje. Mes, gyven Bieakfast Club patalpose, kur 

darni JAV nepalyginamai daugi ru»s^J° 9 d- buvo Kalifornijos 
kartų geresnėje padėtyje, tu- Rietuvių diena, suruošta Šv. Ka 
rime nepamiršti jų, nes tik mes z^m^ero lietuvių parapijos, įvyko 
esame jų vienintelė viltis. kongresmano G. Lipscomb ir

Paskutiniu laiku daug kas Kalifornijos valstybės įstatymų 
gauna laiškus iš Lietuvos ir Si- ^e^*mo Institucijos narių —
biro nuo savo giminių bei arti- L. E. Collier ir Seth J. ... „ i , 01 xt v
iriųjų. Beveik visi prašo vais- Johnson Pagerbimas. Tame pa- loughby Ave., Broklyn 21. N. Y 
tų ir drabužių. Mes su ašaro- ?erbime dalyvavo ir lietuvių at-
mis kelis kartus skaitome jų stova* L. Vadukas ir A. Skirius. 
laiškus ir neliekame abejingi jų Kongresmanas G. Lipscomb, 
prašymui. Tuoj pat vienu ar ki- kalbėdamasis su lietuvių atsto
tu būdu stengiamės jiems pa- Ya’s *r kartu kitais amerikie- 
gelbėti ir prašomus dalykus pa- tarp kitko pareiškė:
siunčiame. Tačiau vien tik už •••Since I ve returned from 
persiuntimą daugiau sumokame,, Washington two months ago, I

edeno (chiiios) ii' keramikos, odi
nių albumų, piniginių, manikiuri- 
nių setų, tautiniais raštais pagalvė
lių, takelių ir juostų, iš-medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

Gintaro papuošalai, gražūs ir la
bai pigiomis kainomis/Visos lietu
viškos knygos. Visos lietuviškos ir 
klasikinės muzikos plokštelės (re
kordai): operos, operetės, simfoni
jos, arijos ir kt.

Prekės ir jų katalogai siunčiami 
į visus kraštus.

T_ , , , ... Adresas: Terra, 3333 S. HalstedKur globos komitetų nėra, Street> Chicago g> IU Tel LA 
pinigus prašome siųsti tiesiai 3-0427.
zz- -------- --------------------------------~ ---------—----------------

Ave., Detroit 27, Mich.;
dr. P. Kisielius, 4938 W. 15th

Str., Cicero, III.;
Simas Laniauskas< 1000 Dil- 

lewod Rd., Clevelai.d 19, Ohio; 
kun. Vikt. Dabušls, 916 Wil-

negu patys daiktai kainuoja. 
Balfo Centro Valdyba deda pa-

have never had a beter time as 
at the California Lithuanian

stangas ir daro žygius, kad mū- ^ay on September 9... 
sų tautiečių šelpimas Lietuvoje 
ir Sibire būtų palengvintas: su
mažintas muitas ir persiuntimo 
išlaidos agentams bei tarpinin
kams. Todėl privalome Balfo 
pastangas paremti ir kiekvienas 
pagal išgales paaukoti. Neužsi

Įvairių tautybių komitetas 
Eisenhouerio ir NLxono 

kandidatūrai remti

Lietuviai, lenkai, čekai, veng
rai, ukrainiečiai ir jugoslavai su 
darė bendrą komitetą Eisenho-

darykime savo asmeninių reika- weri©i kandidatūrai į JAV prezi-
lų labirinte ir nelikime šalti ir 
užkietėję tautiečių ir Lietuvos 
atžvilgiu. Kol galime, duokime, 
nes rytojus nežinomas, gal ir 
vėl ateis laikas, kada prašysi
me.

Kiekvieną sekmadienį, prade
dant rugsėjo 30 d. ir baigiant 
spalio 21 d., prie lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
ir salės bus aukų rinkėjai, kurie 
jūsų nuoširdžias aukas priims

Spalio 21 d. įvyks vajaus už
baigimo vakaras, kuriame malo-

dentus ir Nixųno.— į JAV vi
ceprezidentus remti. Iš lietuvių 
į tą komitetą įeina Kalifornijos 
lietuvių respublikonų pirm. L. 
Valiukas, Alto Los Angeles sky 
rims pirm. ir “Lietuvių Dienų’' 
leidėjas A. Skirius ir Kaliforni
jos lietuvių respublikonų vice-, 
pirm. inž. archit. T. J. Visgirdą.

Šen. William F. KnovvJand 
atvyksta j lietuvių susirinkimą

Lapkričio 4 d., sekmadienį,
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje' įvyksta Lietuvos Vyčių

niai sutiko talkininkauti Los An vakaras, o prieš jį — lietuvių;
gėlės Scenos Mėgėjų Ratelis, va
dovaujamas D. Mitkienės. Bus 
suvaidinta Adamonio linksma 
komedija “Svetimos plunks
nos”. Režisūra ir dekoracijos —

pelitinis susirinkimas. Į šį su 
sirinkimą atvyksta ir kalbą pa
sakys šen. William F. Know- 
land, didelis pavergtųjų tautų 
draugas ir jų reikalų gynėjas

A. BENIULIS atlieka įvairiu? 
perkraustymus ir pervežimus 
’š tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PB 8-9842

TELEVIZIJOS
Ir Radlo Aparaty Taisymai
Sąžiningas lr garantuotos dubu 
1L RIMKUS, 4517 S. Savryer SL 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8037

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

Universal Savings and Lean 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, Ulnois

4038 Archer Ambm
AUGUST SALDOKAS Prszldsntas

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ 
-r

Tel. LA3-671R 5♦J*

Stepo Makarevičiaus. Tai daug; JAV Senate. Tame susirinki- 
laiko ir pasišventimo reikalau-l kime dalyvaus ir eilė kongres- 
jąs darbas, tačiau artimo meilė; manų, Visi lietuviai iš anks-
savo vargstančiam tautiečiui su
teikia jiems naujų jėgų, nors 
kartais ir pe sunkių dienos dar
bų. Balfo skyriaus valdyba sce
nos mėgėjų vadovybei, režiso- kimą.

Parduod

to kviečiami tą dieną rezarvuoti 
šiam svarbiam įvykiui ir su 
visais savo pažįstamais atvykti 
j šį didžiulį lietuvišką susirin- i

■'C. c.i

ama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

$3.95 ųž jardą

PUIKI RINRKINft IMPORTUO 
TA VILNONft MEDŽIAGA 
EILUTftMS >

$4,95 jardas

VILNONfi PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar>4 .95 už jardų

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk
dami medžiagas užuolaidoms 
ir baldų apdengimui.

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 
PIRKINĮ.

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FA B R I C S

1210 So. Union Ave. Telefonai: MOnroo 6-1210 
SEeley 3-8808

Krautuvė yra atidalyta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nu« 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

fe:

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos ]k| S 10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
__________ Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSIh 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, III

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.____________ Chicago 22, AL

DISTRICT SAVINAS « LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, ŪL

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

UNIVERSAL SAVINOS 0 LOAN Attik
1800 S. Halsted St. Chicago 8, fll.

JONAS GRABINSKftS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 

ici dabar perkat 1 9 5 7 metu TELEVIZIJA
J. O. TELK VISION OOMPANY

2512 W. 47th St Tr»-, FRontifr R1998 
DuMont, RCA Vietor, GE, Zenith ir kiti

Tel. ofiso HE 4-0(109, rez. PK 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1--4 Ir C—9 

tektadieniaia nuo 1 iki 4 vai. p. ,p
išskyrus ketvirtad. ir sekrnad.

~DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
m Pritaiko akiniu* ™

6322 So. Western Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-0 vai. 
rak. Šeštadieniais f0-l vai. Trečia 
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PK 8-3220
Re* telef. YVAlbrook 5-6070

DR. L ir K? AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
I’rospect 0-1793 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. lr

Ree. tel. GRovehlll 0-5003

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlraųgė) 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTt

7156 South We«tern Atsbm
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 1) 
vai. ryto iki S vai. poi 'ct.

Ofloe tel. RE. 1-ilM 
Res. tel. YVAlbrook 6-3766

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybš

PRECIN PHOTO SITDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS (JUS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO8 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-toa lr Damen Ave.)

VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai. vak.

Tek ofiso Y A. 7-6667, res. RE. 7-4BSS

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Streu

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
va). Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki S:SO 
Uždara treč. via* diena lr iettad. vak.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SL 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rczid. telef. UltovehUi <1-0(117 
valandos: . 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

Tel. ofiso PRospect 0-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6PEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
6700 S. VVood Street

PriSmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. plrmad. ir pėnkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

Ofiso tel. OLlffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb lr Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Geštad. nuo 2 iki 6 vai., Išskyr. sek-

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CH3RURG9 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllla 

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti- lVal-: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išakirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — FUUmaa 6-6766 
Buto — BEverly 8-3046

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: YVAlbrook 6-3048 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DARILEYIčiŪŠ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<817 South Weaten Avenue 
Chicago 20, 111.

Paalmatymal pagal sutarties 
Telefonas REpubllc 7-4000

Rezidencija: GRovehlll 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS,IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oftno vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
'•.k. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-OO36 

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8644 
Į Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

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

4055 Archer Ave.
Kampas Archer lr California Ava. 

VAB.: 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
laeSt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. Y Arda 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
'.kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tai. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-0199

DR. A. JENKIN3
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehlll 6-1698
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ 8PECIAL18T.

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

■usitarlma išskyrus trečiadienius
2422 We»t Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We»t 59th Street 

VAL, 1—4 popiet, 6:30—8:80 vak 
Trečiad. pagal sutarti 

Tai. ofiso lr huto OLymplo 7-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St. Cicero 

Kasdien 1—> v. Ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 46th Ave. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

i Ofiso telef. LAfayette 8 8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-2868

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGt 

4146 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Vea. pirm., antr., kelvlrt. 6-t:l« v.

—S«»ai»n( *(V

Ofiso HEmlovk 4-5816 
Rez. UEml, 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ ur VIDAUS 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. 

LAfayette” 3-4040 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALDINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUHSKIS

SYDVTOMI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

i Kasdien S—7 vai. vak. fieštad. auo 
I 1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RcpubUo 7-8818.

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North Waeker llrive 

(Civic Opera House, kamb. 868)
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2204
6002 West Kith Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—I 
Tel. TOwnhall 3-0050 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezitl. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPŠIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

BPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRuspect 8-1223 arba WE 6-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr:, 

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South IVestem Aveaae
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—* vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAR 

,3367 ,South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. rak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-0400
ILczid. PRospect 6-0406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGt 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 vak 
vak. šeštad. 1-4 p p. Trečiadieniais
lr. kitp laiku tik susitarus.

Itcmkitc (licn. Draugu

Ofiso telefonas — BIshop 7-3636
DR. AL. RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct., Cloore 
Kasdien 10-12 vai ryto lr l-S rak 

vak. šeštadieniais 16-1. 
Trečiad. uždaryta 

OfLso lr buto tel. OLymplo 1-1381

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2200
8PEC1. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINfia LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

TeL ofiso VIctory 2-1681
llez. VIctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 Wert Slst Street 
Kamp. Halsted ir 81-mos'gatvių J 

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko aklnloa, 

keičia stiklus lr rėmna
4456 So. California Ave., Chicago 

šaukite Y Arda 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad 

10 vai. ryto Iki 4: trečiad. ir sskmad. 
tik susitarus.

Tet ofiso TA 7-4787, rez. PR 6.163,.

DR.STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Ave. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8: trečiad.. šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutari) 

Jeigu neatsilieps vlršminštl telsfunai
šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - l'roteįint*. 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Hpoc. pagalba kojom

(Arch Bupporta) lr tx
9-4 lr 6-8. floštadlenlals 0-1.

Tel. ofiso I’R. 6-0446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutart)

Tel. ofiso CA 6-0267, rez. PR 6-666*

DR. P. Z. ZALATORIS
1.21 Hslatad Strrat 

Tol. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6660 
Kezld 6600 N. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—1 v. y.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

▼lr* 86 metų patyrimo
Tel. V Artis 7-1826 
Pritaiko akinto*
Kreivas akis

UtsJso.
Ofisas lr akinių dlrbtavR 
756 Weat S5th Street

viri 36

Vai
ORTHOPEDI.IOS TECHNIKOS LAB. VfcI nuQ 1# ,w , nuo , ,w g>

3860 W. 63rd St. Chicago 26, Ilk čiad. nuo 10-12, penktadieni 11-1 16 
Tel. PRospect 6-6084. I šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

2334 S.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

(taklcy Chicago 8. III. Tek VIrginia 1-6641 ( T.6«43
■ntsrsd as Bscond-C'buis Matter Marcb 81, 1*16, at Chlcage, lUlaals 

Undsr tbs Act of Marob I, 1170.

Memher of the Catboilo Press Ass'n 
Publiahsd dally. ezept Bundaya 

by tbs
Lithcanlaa CathoUo
PRENUMERATA! 
ChtcagoJ lr ClcsroJ 
Kitur JAV lr Kaa*6a|N 
Užslenyjs

Bocisty
Metams 

Dt.oe 
|i en

lltoi

8UB8CRIPTION RATBM 
18.00 per year oulstds of Cklaago 
19.00 per year tn Chioago A Oleeaa 
18.00 per ysar In Canada 
Forstgn |11.DD per
U metų 

1.00
84.š* 
|V8»

B mln.
19.71
III*
fi.ee

I men. 
fili 
•Lee 
11.09

U*Redakcija straipsnius taiso savo nuožlOra Nseunaudotų stratpsaių as-
saugn. juos rrųšina Kk u anksto susitarus. KedskaUa u* 

IMmų kalBM prislusčlamos gavus



i

TMiadienla, spalio 3. 19&> DŪBNRAJMTO DRAUGAS. UFfTCAGU lPTIWO

t‘F
TOLIMOS DISTANCIJOS

Geras bėgikas, pradėdamas bėgti ilgą distanciją, bėga labai 
pamažu, atsargiai ir gerai apskaičiuodamas nuotolį, savo jėgas, 
o prie to derina ir greitį. Sovietų politikai irgi yra tolimų dis
tancijų bėgikai. Jų galutinis bėgimo tikslas — pasaulio užval
dymas. Todėl jie savo bėgimo tikslą planuoja labai atsargiai 
ir dideliu tikslumu. O pakeliui numatomas kliūtis stengiasi pa
šalinti svetimomis rankomis. Jie niekada nebus krikščionys ir 
nepakęs religijos, bet šiandien jie visgi bando šnekinti net Šven
tąjį Sostą, kaip vieną pagrindinių kliūčių jų bėgimo kelyje. Tie
sa, ir jie kartais apsiskaičiuoja ir net laiką užvilkina, bet, žinoma, 
nuo savo tikslo neatsisako ir iš bėgimo kelio toli nenukrypsta.

n PASAULINIS KARAS

Sovietai norėjo II Pasaulinio karo, tik, žinoma, tokio, ku
riame jie patys nedalyvautų. Ir Hitlerį jie paskatino kariauti, 
sudarydami su juo net sutartį. Čia jie neapsiskaičiavo ir buvo 
patys per anksti į karą įvelti ir net gerokai aplamdyti. Bet sa
vo tolimų distancijų geros politikos dėka ir čia išėjo vieninteliais 
nugalėtojais. O savo sąjungininkus privertė net savo sumuš
tus priešus globoti, maitinti ir išmesti kiliomis dolerių, lyg pra
laimėjusius karą karo reparacijoms. Gi braiže nt pokario že
mėlapį, jie mokėjo taip jį sujaukti savo naudai, kad niekada 
turbūt niekas nesuras tikrų to žemėlapio linijų.

KINIJA, JAPONIJA IR KORĖJA

Nors pokario žemėlapyje ir buvo aiškus Kinijos vaizdas, 
bet sovietai, žinodami ten esantį baisų masinį skurdą, korup
ciją ir atskirų generolų ambicijas, turėjo aiškų planą, kad šis 
skurde nunokęs vaisius, korupcijos, sovietų agentų ir vakarie
čių nesiorientavimo politikoj dėka, nukris į jų sterblę. Kas 
šiandien jau yra įvykę.

Dėl Japonijos ir Korėjos jų buvo apsiskaičuota. Tačiau vis 
tiek ir čia daug laimėta. Japonija, kaip imperinė galybė, pa
laužta, o JAV moka jai “reparacijas”. Korėjos avantiūra ne
pasisekė, bet ir čia daug laimėta. Atramos taškas — Šiaurės 
Korėja — laikomas stipriai, o taip pat nuleista nemažai kraujo 
ir iščiulpta medžiaginių gėrybių iš pasaulio sargybinio — JAV.

IZRAELIS

Sovietai pavergia ir naikina nepriklausomas valstybes, bet, 
jei jų tolimų distancijų politikai reikalinga, jie laikinai padeda 
ir kuria naujas nepriklausomas valstybes. Per šimtus metų žydų 
puoselėta viltis vėl sukurti savo nepriklausomą valstybę šian
dien yra tikrovė. Ir mes tuo galime tik džiaugtis. Tačiau šios 
valstybės nepriklausomybei sovietai ne tik nesipriešino, bet, tu
rėdami savo tikslų, dar padėjo ją sukurti. Iš Sovietų Rusijos ar 
jos okupuotų sričių niekas nebuvo išleidžiamas į Vakarus. Ta
čiau žydai tūkstančiais bėgo ir stengėsi pakliūti į Palestiną 
vietai to bėgimo “nematė”, nes jie turėjo tolimesnį tikslą. 

SUEZAS

NAUJAS TEISĖJAS

AVIUtani J. Brennan, jr., 50 oietų, paskirtas JAValastyblų, AugS- 
čiuusiojo Teismo teisėjas, savo šeimos ratelyje. Jis paskirtas miru-

(INS)

KATALIKAI AMERIKOS GYVENIME
DR. V. RAMIDAVITIS

So-

i bendruomenę? Kas visus ameri-,'John C. Murray toliau išveda, visos JAV Konstitucijos idėjos, 
kiečius, nepaisant jų religinių' jog JAV konstitucija yra sukur Išvadoje sutinkama, kad suve-
įsitikinimu, apjungia? Kas ame ta ant prigimtosios teisės pa- 
rikiečius charakterizuoja? | grindų ir tie pagrindai sudaro

Ai problema vis plačiau kelia
ma, tačiau į ją atsakymai dar 
gana įvairūs. Dauguma tų at- 

• sakymų veda į amerikietišką; 
demokratiją, kuri daugelio ir, 

! laikoma pagrindine amerikiečių 
žyme. Su tuo reik'a sutikti, ta- 

i čiau sustojus ties amerikietiškos 
demokratijos samprata ir vėl 
susiduriama su skirtingomis 
šios demokratijos interpretaci
jomis. Tų interpretacijų viena
me poliuje atsiduria tie, kurie 
amerikietišką demokratiją kelia 
į religines augštumas, ją perdė
tai idealizuoja, tuo tarpu kita
me poliuje atsiduria tie, kurie 
tą pačią demokratiją nedovano1- 
tinai nuvertina, nusakydami ją 
tik kaip technišką procesą, nu
statantį daugumos teises ir dau 
gumos valdžią.

Samprata įvairuoja, bet...
Kas gilinasi į amerikietišką 

demokratiją, Amerikos gyveni
mo pagrindus dažniausiai ir tai 
instinktyviai sustoja ties Nepri
klausomybės Deklaracija, ypač 
JAV Konstitucija, pagrindiniu 
krašto įstatymu, nusakančiu 
JAV valstybės gyvenimą ir 
struktūrą. Tik ir JAV Konsti
tucijos aiškinimas bei jos esmės 
samprata įvairuoja. Pozityvisti 
nės teisės atstovai konstituci
jos supremaciją, jos legalumą 
ir normas išveda iš tautos va

tas premisas, kuriomis remiasi'

renitetas priklauso tautai, ta
čiau tauta reikšdama savo su- 

(Nukelta į 4 pSl.)
r ..‘i-nrr - -
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Nemaža Europos katalikų ir druomenių. Ir taip nesenai JAV i jjogi Tačiau, kaip vienas žymiau 
Amerikos protestantų dar vis Vyriausio Teismo teisėjo Doug-, sių JAV katankų mokslininkų,
tebemano, jog JAV yra protes-1 las pasakyti žodžiai, kad ameri- 
tantiškas kraštas. Prieš šimtą! kiečiai yra religinė tauta turi 
metų toks galvojimas daugiau, nemaža pagrindo.
atitiko tikrenybę, tuo tarpu
šiais laikais jį reikia keisti. Ste
bėtinas įvairių tikybų išaugimas 
ir ypač didelis JAV katalikų prie 
auglis labai žymiai pakeitė JAV 
gyventojų religinį pasiskirsty
mą. Amerika nebėra protestan
tiškas kraštas, bet religiniu at
žvilgiu mišrus — pluralistinis 
kraštas. JAV katalikų 1790 m

Egipte atsirado tvirtos valios, didelės ambicijos ir kietos 
rankos žmogus Nasseris. Jis nori Egiptą išvesti iš vergijos ir 
skurdo, nusikratyti išnaudotojų ir pastatyti Egiptą tokioje pa
dėtyje, kad prie jo šlietųsi ir jungtųsi visas arabų pasaulis. So- buvo tik apie 40,000 ir jie suda 
vietų tolimųjų distancijų politika ir čia prikišo pirštus. Suezas 
jau nacionalizuotas ir grasoma didiesiems naftos laukams. Čia 
ir išmuštas ekonominis ir karinis koziris vakariečiams šioje erd
vėje. Be to arabų pasaulis nuteikiamas prieš vakariečius ir so
dinami pirmieji draugystės ir komunizmo daigai.

ARABAI

Arabai visais laikai! yra vaidinę didesnį ar mažesnį vaid
menį istorijoje ir politikoje. O jei kada ir nevaidino, tai vis bu
vo girdimi, kaip tam tikras neramumų židinys kolonijų politikoj. 
Jei sovietai, nors ir neoficialiai, padėjo sukurti Izraelį, kuris 
būtų baisus krislas arabų akyse, jei jie kurstė ir remia Egiptą 
Suezo reikale, tai čia yra vienas pagrindinių sovietų tolimųjų 
distancijų politikos punktų: sukurstyti ir padėti arabams, kad 
nustačius juos prieš vakariečius ir pašalinus dar vieną kliūtį 
nuo savo bėgimo kelio. P. Žičkus

rė tik 1% visų JAV gyvento
jų, 1856 m. jų buvo jau 2 mil. 
ir sudarė maždaug 9% visų gy
ventojų, 1956 m. jų jau priškai
toma 33,5 mil. ir jie sudaro' 
20 % JAV gyventojų. Ir iš viso 
JAV labai sparčiai vyksta reli
gijų augimas. Prieš šimtą metų 
tik 20 G JAV gyventojų pri
klausė bet kuriai religijai, tuo 
tarpu dabar jau yra 60 rc, ku
rie priklauso prie religinių ben-

Amerikiečių popularumas Italijoje
Tokią išvadą susidarė tik ką italų, kurie vienais ar kitais

būdą. Juos domina JAV kultū
riniai ir pramoniniai pasiekimai, 
darbdavių ir darbininkų santy
kiai ir t.t. Gaila tik, kaip dr. 
H. H. Joselson konstatuoja, kad 
yra labai maža tinkamai paruoš 
tų asmenų, kurie būtų autorite
tingi užjūriuose kalbėti Ir atsto
vauti amerikiniam gyvenim su 
pratimui bei patys mokėtų tin
kamai suprasti ir įvertinti pa
našias Europos žmonių proble
mas. AI. Gimantas

Katalikų svoris

Kartu su kiekybiniu JAV ka
talikų iškilimu, kyla ir jų visuo
meninis svoris. Dar prieš šimtą 
metų daugumą JAV katalikų 
sudarė neturtingi iš įvairių Eu
ropos kraštų suplaukę emigran
tai, kurie čia buvo laikomi “už
sieniečiais”, “svetimšaliais” — 
visai svetimu padaru JAV gy
venime. Tuo tarpu dabar dau
guma JAV katalikų sudaro jau 
čia gimę pilnateisiai piliečiai. 
Neturtingieji jau gerokai pralo
bo, daugelis jų išsimokslino; 
katalikų yra sukurtos gausios 
mokyklos, kolegijos, universite
tai, spauda, ligoninės, prieglau
dos ir t.t. JAV katalikų lygis 
nepaprastai pakilo, pakilo ir jų 
'visuomeninė reikšmė. JAV ka
talikų bendruomenė virsta in
tegraline ir reikšminga Ameri
kos bendruomenės dalimi, se
niau katalikams mėtyti diskrimi 
nacijos priekaištai baigiama vi
sai pamiršti.

Su JAV katalikų iškilimu ir 
JAV gyventojų religiniu atgiji
mu ir komunistinės grėsmės pa
saulyje didėjimu vis daugiau dis 
kutuojama ir svarstoma koordi
nacinė amerikiečių problema: 
Kokia yra bendra visiems ame
rikiečiams žymė? Kokie pagrin
diniai principai vyrauja JAV

John C. Murray, nurodo toks 
pozitivystinis konstitucijos aiš
kinimas palyginamai tik nese
niai yra iškilęs JAV konstituci
jos teoretikų sluogsniuose. Se
nesnė, pirminė pažiūra yra ta, 
kuri JAV Konstitucijos “šven
tumą” veda pirmoje eilėje ne 
tiek iš tautos valios, kiek iš pa
čios konstitucijos turinio, joje 
glūdinčių teisės principų ir tei
singumo supratimo. Tas pats 
John C. Murray nurodo, jog 
geriausieji konstitucinės teisės 
ekspertai šiandien pripažįsta, 
kad JAV Konstitucijos pagrin
duose yra paveldėta ne tik seno
ji anglų papročių teisė, bet kad 
tuose pagrinduose galimą atpa
žinti graikų, romėnų, germanų 
bei krikščioniškų viduramžių 
teisinių normų palaikai. Ir taip

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumą*

Ll ET U VA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 

yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šj gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willonghby Are.
BROOKLYN 21, N. Y.

grįžęs iš Italijos Wayne univer
siteto slavų katedros vedėjas 
dr. Harry H. Josselson, estų 
tautybės mokslininkas, kuris iš
tisus metus svečio teisėims dir-

reikalais yra lankęsi JAV ir tai 
jiems sudarę visiškai teigiamą 
įspūdį.

Yra tikras dalykas, kad ame
rikinė įtaka yra žymiai suma-

bo italų švietimo tinkle ir tuo ginusi komunistinę infiltraciją 
būdu turėjo ganėtinai progų su-1 Italijoje. Tai itin ryškiai nu
sitikti su įvairių pažiūrų ir | tomą šiaurinėje Italijos dalyje, 
sluogsnių italų gyventojais. Tuo kurioje yra daug sunkiosios pra 
metu, kai daugelyje Europos
kraštų amerikiečiai nėra mėgs
tami, dr. Josselson įsitikino, kad

monės įmonių.
Tuo pačiu metu komunistai

IELĖ MAZALAITĖ i V.V\(n\, i/avu/iVi’?

PJŪTIES METAS
U ROMANAS

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūria iau nėr ilsus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos. Fountain. Mich.

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

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

-P

STE I N TEXTI LE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TENTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

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

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

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

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

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

viei.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos

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

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

STEIN TEXTILE CO. 
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytos nuo Halsted St., 1% bloko i pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
TeL MOnroe 6-8152.

Italijoje nuotaikos yra visiškai 
malonios Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms.

Šio esto nuomone, amerikie
čių nemėgsta tik augštesnieji 
italų sluogsniai. Mat turtingieji 
nepatenkinti, jog amerikiečių 
inspiruoti italų darbininkai su
skato kovoti už geresnes darbo 
sąlygas ir trumpesnę darbo die
ną. Be to, bendrai žvelgiant, ita 
lai turi gana daug pažįstamų ir 
giminių tarp amerikiečių ir nuo
latinė korespondencija atrp jų, 
gal ir dovanėlių pasikeitimas, 
vis jau prisideda prie to, kad i- 
talai gana gerai supranta ame
rikiečių galvoseną ir pažiūras. 
Taip pat ne taip jau reta sutikti

pastebėję, kad baigia pralaimė 
ti šiaurėje, visą savąją iniciaty 
vą nukreipė j Italijos pietus, 
kur yra daug skurdo, neturtingų 
žemės nuomininkų. Taip pat la
bai daug prie komunizmo nusilp
nėjimo prisidėjo ir nustalinini- 
mo laikotarpis, kuris italų rau
donuosius užklupo visiškai ne
pasiruošusius. Italų darbo žmo
nės didžiu nustebimu sutiko ii 
nias apie Poznanės darbininkų 
sukilimą ir valdžios atsuktus 
šautuvų ir tankų ginklus prieš 
darbininkus, reikalaujančius ge
resnių darbo ir gyvenimo sąly-
n-

šiaip iau beveik visi italai gy 
vai domisi visais klausimais a- 
pie amerikiečius ir jų gyvenimo

— Mano mielas, — atsako kunigas Kazimieras, 
dabar ir jisai kalba gyviau, Mykolas net stebisi, juk 
anas niekuomet dideliu humoru neprasikišo. — Mano 
mielas, — kartoja kunigas, — tu taipgi nesi forma
listas.

— O, gali pasižiūrėti rašto, — Mykolas atidaro 
portfelį ir išėmė dokumentą, — tiek parašų ir galios, 
kiek tiktai reikia.

Kunigas neėmė popieriaus, jis net nepažiūrėjo į 
jį, tiktai į brolį žiūrėjo, ir dabar kalbėjo visiškai pa
juokiamai:

— Tu visada buvai nepraktiškas ir, sakysim, ro
mantiškas. Gal tau būtų tikę gyventi Prancūzų revo
liucijos laikais, pačioje pradžioje, kai labai šviežia 
buvo tokie dalykai, kai altorius grovė deklamuodami 
eiles. Dabar jūs liejate kraują žiauriau ir gausiau, bet 
apsidraudžiate propaganda. Rytoj aš būsiu sulaužęs 
tavo atspaudus be jokios bausmės: juk bet koks chu
liganas gali užlipdyti popiergalį ant bažnyčios durų. 
Ar nereikia nė policijos, nė liudininkų? Kaip velnias, 
atėjai, ligi gaidžio giedojimo, ir užritai duris akmeniu! 
Poezija! — Ir abejingai tarė: — Pasimk savo perga
mentą: jis neturi galios nė ant malkinės durų.

— Avinas aš,—keikėsiMykola3 klausydamas — 
jis yra teisus, aš buvau apsėstas ir negalvojau apie 
faktus, man reikėjo tiktai ugnies ir aš užmiršau skil
tuvą. — Jis susijuokė, jis negalėjo leisti broliui pa
matyti, kad veikė, kaip neprotingas ir vertas pamo
kymo vaikėzas, jis sulankstė raštą, ir pasakė gera
širdiškai:

— Malonu matyti tave tokį pasidavusį teisei — 
gausi viską, kaip pageidauji: valdžios atstovų, nors 
ir tuziną, ir liudininkais — visą mieselį. Dar dau
giau, galėsi pasižiūrėti, kaip bus išvežamas turtas — 
kaip švitės auksas — kielikai, ir sidabro žvakės ge
rų proletarų rankose.

Jis regėjo, kad pasikeitė kunigo veidas, ir kad 
kūnas suvirpėjo, ir pajuto džiaugsmą — jis buvo tei
sus, jog nėra didesnės galios, kaip tikintį sunaikinti, 
priverčiant išklausyti šventvagystes ir matyti, jog 
tas neturi jėgos tapti kankiniu.

— Nežinau, koks šėtonas įkvepia tave tiems dar
bams, — tarė kunigas liūdnai, — bet ir jis ir tu esate 
šiuo metu bejėgiai. Tu sakei, kad yra įstatas apie 
bažnyčias be kunigų, kad jos gali būti pagrobtos? 
Šioje parapijoje yra klebonas. — Jis atidarė stalo 
stalčių, ir paėmęs padavė broliui raštą.

• Mykolas skaitė Vyskupo skyrimą: kunigas Kazi
mieras Vibrys buvo teisėtas šios parapijos klebonas 
«— jis sakėsi tiesą. Raštas buvo nesuklastotas, matė 
Mykolas, ir ne šiandien, ne vakar rašytas. Tebežiūrė
damas į popierių jis galvojo: kaip? Kaip susiprato jie 
užkirsti kelią? Iš anksto? Kada kunigų tiek trūksta, 
kada klebonas dar tebebuvo gyvas? — Ir žinojo ir

savyje suriko — O, motin, motin! Tai tu esi mano 
pikčiausias ir neįveikiamas priešas. — Ir tai jis pats 
buvo nenoromis perspėjęs ją, gąsdindamas, jog jos prie
glauda klebonijoje nebus ilga.

— Šitaip, — tepasakė jis, — komentarų nereikia. 
— Jis norėjo, — iš jo veržėsi kažinkas, ką jis pats be
veik vadino šėtonu — spiegti ir reikalauti vietos kur 
dingti, ir jo rankose, jo pirštuos kažinkas rinkosi į pa
viršių, gal toks jausmas yra apsėmęs tuos, kurie eina 
žudyti be priežasties — manė jis. — šitas sugniuždy
mas! Kada metų metais buvo lipta, taip beviltiškai 
sunkiai užkovojant kiekvieną laiptu spyrį, ir viršū
nėje vienu akimoju būti nustumtam. Kaip Liuciferius.

— Na, nugalėtojau, — jis šyptelėjo į brolį, ir ta
sai nuraudo, gal susigėdęs, toksai visada buvo mėmė 
ir jį naujai užplūdo pyktis: pamanyk, kas jį, šaunų
jį karžygį pritrenkė! Ir tuojau manė: argi jis? Iš 
kur jam, tai mamutė, mieloji — štai, kur vyras! Jeigu 
jos nebūtų buvę klebonijoje tą laikotarpį! — Ūmai 
jis pamtė žiburį, labai mažą, kaip švento Jono vaba
lėlį — tačiau tiktai priedanga, už jos buvo liepsna, o, 
kokia! Kaip gerai, kad jis negalėjo uždaryti šiuo gru
biu būdu bažnyčios.

Kunigas Kazimieras stebėjo brolio veidą, kaip 
jis nusišvietė, ir jo paties širdyje blaivėsi: Mykolas 
pats džiaugiasi, kad negalėjo padaryti kam buvo sių
stas — juk šitokios skaidrios akys negali pridengti 
kokių nedorų kėslų. Jis laukė brolį prabylant, turėjo 
gi ir žodis būti geras.

(Bm daugiau)
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| PASINAUDOKITE RETA PROGA !!

ęe Sutaupysite iki $1 5-00 pirkdami eilutę 

O arba paltą dabar.

| SHERMAN'S gavo didžiu

os lę siuntą vėliausios mados 
ĮĮ= 1956-57 metų eilučių . . .
== Single breasted ir Double 
= breasted. Tamsių ir šviesių 
fff spalvų. Eilute su 2 poroms 
fš kelnių $59-^0 ir aukš- 
= čiau.

H Rudeniniai ir žieminiai 
= paltai 1957 metų mados, 
eš didžiausiame pasirinkime.

H Nepamirškite eidami ap- 
= sipirkti ir savo jaunuolių.

J SHERMAN'S aprengs ju- 

e= sų jaunuolius, nes turi vi
li sa kas jiems reikalinga:

Eilutes, švarkelius, (jack- 
= ets), paltus, kelnes, marš- 
ęę kinius ir kitus dalykus. Dy- 
= džiai nuo 6 iki 20.

H Viską galite pirkti kre- 
= ditan ir nereikia už kredi- 

tą daugiau mokėti.

1 SHERMAN’S 1
— Vyraujanti vyry rūbų krautuvė Toįvn of Lake kolonijoje ss.

į 4648-50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

PO ATSISVEIKINIMO

Motina Micliael Koutsoftas, kiprie- 
čio patrioto, kuris jmkartas užj'tc- 
roristinius” veiksnius. Ji čia nufo
tografuota po to, kai paskutinį kar
ty aplanko sūnų Nieosia kalėjimo.
______ _____________________ (INS)

= Amerikos katalikai

problemų sprendimas neįmano
ma be atodairos į krikščionybės 
principus. Krikščioniškoji demo 
kratija iškilo pasaulyje, kaip 
stipriausias pasipriešinimas 
prieš nacizmą bei fašizmą, 
kaip lygiai prieš marksizmą ir 
leninizmą. Taigi ir Amerika, tu
rėdama galvoje totalitarizmo 
gresiančius pavojus, privalo šio 
reikšmingo kovos kelio neišleis
ti iš akių.

PAJIEŠKOJIMAS
J ieškomus Petras Jasinskas, s. 

Povilo, j Ameriką atvykęs prieš 
pirmąjį Didijį karą, gyvenęs Chica- 
goje.

.lis pats arba žinantieji apie ji 
prašomi atsiliepti jo brolio švoge- 
riui. šiuo adresu:

JOHN B0GWILL 
3337 So. WaUace St.

Chicago 16, III:
Tel. Wagner 4-2226

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KKAL EŠTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šią Įstaigą.
AL. BUDRECKAS 

RE ALTY
4081 Archer Avė. (prie

Callfornijos g-vės)
LAfayette 3-3384

REAL ESTATE HELP WANTED VYRAI

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

KUTRA-NONKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VTAJbrook 5-6030 

PRoepect 8-3579 (vak. b sekmad.)

BUDRIK FURNITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET 

44 mėty sukakties televizijų išpardavimas! 

Išmainykite savo TV į naują, 1957 modelį. 

SUTAUPYKITE 40 NUOŠIMČIŲ!
17 colių Travler—buvo $18!)—dabar ........ .............. ••••
14 colių RCA nešiojamas — buvo $149—už ............... . .
21 colio Sonora—buvo $169—dabar ................................
21 colio CBS console — buvo $250—dabar . ..................
21 colio spalvotos televizijos setas—specialiai.............
21 colio Admiral — buvo $199 — dabar ............................
21 colio Sylvsnia console — buvo $300 — dabar ....
21 colio Travler Blonde — buvo $250 — dabar ...........
21 colio Crosley console — buvo $300 — dabar ...........
21 colio Zcnith stalo modelio — buvo $199 — dabar
21 colio Philco console — buvo $389 — už ........... ..
24 colių Natalie Kaimus consolette—buvo $250—dabar
Tapė Ret jrder — buvo $129—dabar ....................... ,..
Rovere Tapė Recorder — buvo $250—dabar........
Hallicrafter trumpy bangų radio—buvo $125—ui....
Hallierafter įvairiu bangų radio—buvo $175—už ....
Canister stiliaus dulkių valytuvas — buvo $59—dabar 
General Electric šlavėjas (sueeper)—buvo $59—dabar
Vilnų dideli Manketai — buvo $19 — už . .. .■...............

$12 — už ...............

$89.00 
$99.00 

$119.00 
$129.00 
$389.00 
$119.00 
$149.00 
$125.00 
$179.00 
$139.00 
$199.00 
$119.00 

$59.00 
$159.00 

$69.00 
$119.00 

$29.00 
$29.00 
$11.00 

$6.00 
$2.00 
$6.00 
$6.00

Aretie didžiuliai Manketai — buvo
Vatiniai Manketai — buvo $4 — už .................................
Antklodės (comforters) — buvo $12 — už .........
Užklodės (bed spreads) — buvo $11 — už ...................
Dinnervvare (indai), nupiginti iki 15 centų kiekvienas
Stainless steel peiliai, šakutės, šaukštukai, lpe kiekvienas.............
Elektrinė šildymui potluškaitė (heating pad) buvo $7 dabar $4.00 
50 gabalų indų (dinnervvare) setas —buvo $24—už. . $10.00
Visi nauji—vėliausieji—Benrus, Bulovą, Elgin, Longine*

rankiniai laikrodėliai dideld nuolaida. lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 vai. 
Kitcmis dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais 10-5.

Budriko Radio \ alalida iš WHFC, 1450 kilocyclcs, radio stoties 
ketvirtadieniais nuo 6 -7 vai. vakaro.

Pradčkit Taupyti Šiaudini, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno laupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Ptrmsd. antrad, pcpkts.4. tr
tožtad. • vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trsėtad. » ryto liti 11 ral. 
Ketvirtas. • vai. Iki < vai. vak.

—rg-lg£ ____

(Atkelta iš 3 pusi.) 
verenitetą gerai numano, kad 
ji yra Dievo įstatymų valioje, 
kad ji nėra nelygstamas abso
liutas, bet kad yra “Nation un- 
der God” ir todėl augščiausias 
suverenitetas priklauso Dievui.

Kr. Demokra-tijos sąjūdis 
Turint tai galvoje JAV kata

likai ir apskritai krikščionys de
da pastangų grąžinti Amerikos 
demokratija^ iš jos kilmės iš
plaukiančią prasmę, atskleisti 
jos tikruosius pagrindus ir pa
gal juos aiškinti ir kreipti JAV 
gyvenimą. Vis aiškiau pasisako
ma, kad katalikams ir krikščio
nims to siekiant negalima pri
mesti nedemokratiškumo, bet 
priešingai jų demokratijos sam
prata geriausiai atitinka daly
kų esmę. Taip katalikai pasisa
kydami už tėvų teises vaikų 
auklėjimo atžvilgiu ir ryšy su 
tuo už privatines mokyklas ne
leidžia įsivyrauti valstybės pri
mestam mokymui, o išeidami iš 
savo krikščioniško nusistatymo 
— laikyti asmenį didžiąją ver
tybe — jie saugo ir gina asmens 
teises, neleisdami jų uzurpuoti 
valstybei.

Dar daugiau. Kaip nurodo vie 
nas žymiausių JAV katalikų 
pasauliečių — Hvnter kolegijos 
New Yorke prezidentas prof. i 
George N. Shuster, JAV jau y- j 
ra pasireiškęs savitas krikščio
niškosios demokratijos sąjūdis, 
kuris vis daugiau randa prita
rimo. Prof. C. N. Shuster, savo 
neseniai pasirodžiusioj knygoj: 
“In Silence I Speak” jFarrar, 
Straus and Cudahy, New York, 
1956) nurodė, kad: “In the Uni
ted States a rather special form 
of Christian Demokrat. thought 
came into beeing” (t. p. pusi. 
VIII). Prie tų žmonių, kurie y- 
ra pasisakę už tą krikščioniško 
demokratiško galvojimo sam
pratą, prof. George N. Shuster 
priskiria ne tik save, bet ir prel. 

j John A. Ryan, John Coutney 
Murray, S. J. ir prof. Reinhold 
Neibuhr. Tie žymūs vyrai yra 

I giliai įsitikinę, kad valstybės 
tvarkymas ir šių laikų socialinių

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28-00 
pas

Roosevelt Furniture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711
Nellio Bertulis ir Fellx Raudonis,

savininkai

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. I’irmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

M ARTI IR TOLI BALDU
PERKRSUSTYMAS
Naujai) *porla|<M dideli* 

•tinkvrilml) su pilna ap- 
draiMla. Pigus Ir sąžiningą* 
palarnavbnM.

R ŠERENAS
4540 H. Wond St., Chicago *, 

llllnola. U-l. VI 7-2972

NUO UŽStSENftJUSIŲ ' 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ?
Tie. kurie kenčia nuo SENU AT

VIRŲ Ir 8KAUD2IŲ ZAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti Ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudBjimą senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
Į. Vartokite ją taipgi nuo skau

džių nudegimų. Ji taipg1 pašaline 
niežėjimą ilgo* vadinamos PSORIA- 
3IH. Taipgi pašalina peršėjimą ilgos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
carppirščių. Tra tinkama vartoti nuo 
ižiaatančioe, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolę nuo le- 
vlreinlų odos ligų. Ls
,'ulo Ointment j r* 
varduodama po 75 
st.. $1.25, ir $1.50.
"•Irkite vaistinėse Chl 
■agoj Ir apylinkėse—
Jllvvaukee, WI*c.,G* 
y. Ind.lr Detrolt, Ml- 
btgan arba rašyki- 
e Ir atsiųskite Mo- 

ney orfler |

LEGULO, Department D. 
MIS W. Eddy St Chicago M. UL

SKELBIASI PARDAVIMUI pui
kus medinis, 2 po 6. Vienas butas 
tuščias. Ashland prie 70-tos, $lo,ou0. 
K. Juknis.

NEPAPRASTAI GERAS PIRKI
NYS Remonte. Smarkiai augančia- 

: nte pramonės rajone 6 akrai žemės, 
[du gyv. namai, garažas. Kaina — 
$18,000. Jmokėti tik $5,000. Savinin
kas parduoda tik dėl to. kad gauna 
palikimą kitur ir turi išvykti. Ne
praleiskite šios puikios progos įsigy
ti vertingą jūsų ateitį užtikrinančią 
nuosavybę. A. Rėklaitis.

» kambarių bungalotv Marąuette 
I’arke. 6 kamb. pirmam aukšte ir 3 
kamb. su virtuve pastogėje. Apšil
dymas karštu vandeniu — stokeriu. 
$30,000. J. šaulys.

$1,400 sav. apyvartos. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė su puikiu 
6 kamb. butu savininkui. Be to, dar 
2 po 6. Tuščias gretimas sklypas. 
Šis didelis objektas nupigintas iki 
$35,000. Savininkas padės finansuo
ti. A. Linas.

Didelio masto IJąuor store ir at
skiroje patalpoje didelė taverna. Di
delis biznio namas, rūsys, šaldytu
vai. Stambi prekybos gatvė. A. Si
rutis.

Skubiai ,varduodamas G kambarių 
bungalow prie 59th ir Rockwell. Sa
vininkai išvyksta iš Čikagos, šildy
mas alyva. Uždari porčiat. $17,850.

Maisto krautuvė ir mėsinė Mar- 
nuette Parke. $G,500. K. Volodkevi- 
čiuS.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

BRIGHTON PARKE
Mūrinis. 3 butai lir taverna. Centr. 

šildymas alyva. Garažas.
Puikus mūrinis — 2 po 5 kamb. Di

deli ir šviesūs kamb. 1-mc augšte
j centr. šildymas. Mūrinis garažas.

Medinis su rūsiu ir centraliniu šjl- 
1 dymu. 2 po 4 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
Naujas plasteris ir vonios, šalia staty
bai tinkąs 32 pėdų, sklypas. Namas
mokasi pats.

| PRIE 72-os ir Fairfield Avė. Mūri
nis 6 kamb. bungalovv. Centr. šild.

I Visi k. dideli ir švarūs.
Į ARTI 02-os ir Paulina St. Geras 
! mūrinis — 2 po 5 kamb. Centralinis 
šildymas alyva. Garažas. Tik $20,500

48-GS IR HERM1TAGE AVĖ. Me
dinis — krautuvė ir 3 butai: 2 po 4 
kainu, ir 5 kamb. Garažas. Geros pa
jamos. Kaina $12,000.

RESTORANAS—ROSELANDE. Da
bai gera biznio vieta ir įrengimai. Di
delė apyvarta, randuodama dėl ligos.

VE K T A
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė.,
LA 3-3881, LA 3-9027

Pirkite dabar prieš žiemą • 
įsikraustyti

Pastoviausi vertybė yra namai: — 
Daugiausia poilsio teikia savas butas.
lirighton Parke:

Mūr. 2 po 5 ir skiepe 3 kamb. 
centr. šild. gazu, dld. skl., arti mo
kyklos ir bažn., patraukli išv.

Mūr. 7 ir 4 kamb., dvig. skl., švie
sūs kamb.

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 
prieiti, kaina.

Mūr. 2 po 4, centr. šild., 3 autom, 
gar., kamp, sklypas.

Med. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 3, 
centr. šild., garažas.
Gagu Panke;

Mūr. bung. 5 kamb., 2 inieg., cent- 
rin. šild. gazu.

Mūr. bungal., 6 kamb., centr. šild., 
did. kamb.
Marųuctte Parke:

Nauj. mūr., georg., 5 kb., 2 mg., 
centr. šild. gazu.

Nauj. mūr. bung., 6 kb., centr. šild. 
alyva .
Itriilgeportc:

Mūr. 6 ir 3 kb., gazo peč., šild. 
modern. vonios ir sink.

Mūr. 3 butai po 6 kamb., gazo peč. 
šild., prieinama kaina.

Biznio namai:
Mūr. 6 butai, 3 po 5 ir 3 po 6. 510 

paj. į mėn., gražus namas.
Mūr. 4 butai, 2 po 5 ir 2 po 3, 

centr. šild. kiekv. bt., atsk., kaina 
$36,500.

3 namai, 8 butai, $510 paj Briglit. 
Parke.

Aštuonl butai po 4 kamb., pietva
karinėj daly, $600 paj. j mėn. $21,000 
įmokėti. Reta proga.
Bizniai:

I^aik. dirbt, ir brang, krautuvė; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais įreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė; tik prekes.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurance

2737 West 48 St. 
CLiffside 4-2390

Reikalingi 44RINDING MLACHJNE 
OPERATORS, taip juit GEAlt HOB
IU NG MAGMINE OPERATORS ir 
GENERAL MACHINE SHOP DAR
BININKAI. r

EMGO BEARS
4329 N. Kedzie Avė., KP 9-1441

Reikalingi —
PLATERS & POLISHERS 

Dirbti dienomis ar naktimis. 
Taippat reikalingas 

PLATING FOREMAN
AURORA LAMP OOMPANY 

18 E. 24th St. DAnube 6-5542

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY. 

LAfayette 3-6927

PUNCH PRESS OPERATORS
Pastovus darbas. Geros darbo są
lygos. Apmokamos atostogos. Ap
mokami šventadieniai ir kiti prie
dai.
ILLINOIS BENDING & MFG. (O. 

1150 West Polk Street

VYRAI IR MOTERYS

P&J. JOKUBKA
VV, DEIMANTAI m I.AIKRODCIA 

Pardavimu Ir Talnymaa 
4077 8o. Archer Ava.

Chioago 32. UI. — TaI. LA 3-8617

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

N- 0 R V I L A
REAL ESTATE SALES 

2400 W. 59th St. Tel. Vrospcct 8-5154

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

M A N A G E R 
O R C L E R K

Permanent position for par- 
ty who can ąualify for 
Neighborhood Dry Cleaning 
Shop, located in Polish and 
Lithuanian distriet. Mušt 
speak English. Call -

ATlantic 5-9027

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

I HET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apflraudos. Automobi

lių finanBavlmas. No taria ta*. Valaty 
bes patvirtinto* kainos.

Prieš darydami apdraudoa kitur 
pasiteiraukite pa* mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5471

INTERSTATE IN SURANCE AGENCV 
4108 S. Ashland Avė.. Chicago 34. III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 4-2793 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 4 vaL 

vakaro iki i 1 vai. vakaro.

TELEVISION SPECIAL !
RCA Viotor — 21” Console

$139-95
ROOSEVELT EERNITURE CO. 
2310 W. Rortscvclt Rd., SE 3-4711

Pirkit Apsaugos Bonus!
iiiiiimiiiiimiimitiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiimiiiiimiimiii'*

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigun, sąžiningas darbas. Visi a)>draudimal. U artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRoutter 6-1882
lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuiiuillllliuiiuilllliuiuilllliuilllllllllllliu

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 

VISŲ ROSI V APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real l-stnte 
General Insurance, Notary Public 

5914 S. \Vestcm Avė.
Rllp. 7-4884 arba HLEm. 4-7085 

iiywiiĮaiwąniH>a|ĮX*ĮąiąĮWIK>į*Į*ą!WiK)lHieiaib

Savininkas parduoda 5 kamb. 
mūr. bungalotv su 2 mieg. Turi 
pamatyti, kad įvertintų. Daugybė 
priedų.

6047 SO. MOZART STREET,
HEmlock 4-1982

BRIDGEPORTE, našlė turi par
duoti — 1 aukšto mūrinį namą 
Taverna su 4 kamb. butu užpaka
ly, plius salė banketams ir t.t. Di
delis valgcmasis kamb. Pilnas rū
sys. Autom, karštu’ vand. apšild. 
Kreiptis į sav. tel. VIctory 2-9166.

STICKNEY. Pajamų nuosttvvitė. 
SjK’cinl. 4, 4 ir 5 kantb. namas, plius 
4 kamb. užpakaly. Pajamų $170 į 
mėn., plius butas. Mokesčiai tik 
$65. Apylinkėje Scoville & 39thį 
$18,900. SVOBODA, 6013Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

MODERNIŠKAS 2-jų Imlų na
mas — 6 ir 6 kamb. Mūrinis. Au
tom. karštu vand. alyva apšild. Ga
ražas. Vienas butas moka $100 į 
mėti. Kaina, $20,500; įmokėti $6,000. 
Apylinkėje 25tb ir Keelcr. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAwndalc 
1-7038.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERU 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 v«t

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

OLympic 2-6752

PROGOS — OPPORTUNITIES

Nereikalingas joks

investavimas
Rūbų. Valykla turinti pasto
vią gerą apyvartą. Pelnin
gai Lietuvių ir lenkų ko
lonijoje. Gera proga. Tei
rautis -

ATlantic 5-9027
Parduodama. OROCBIIY K- VA- 

RlKTY krautuvė lietuvių kolonijo- 
i Jc. 5 km. luitas už krautuvės. Ne-
i augštn kaina.

Skelbti* “DRAUGE" apnimoka 
nes jie yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama vlaiema.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ISN GUMUOJAMA
Išnuomojamas 4 kamb. butas II 

augš. iš kiemo pusės. Karštas van
duo. Šviesus. Vedusių porai pirme
nybė. ,

4422 So. Honore 
CLirfsMv 1-4530

Išnuomojamas didelis kambarys,į Guli valgį pats pasigaminti, ar bus 
pagamintas. Geras susisiekimas.

4400 So. Caltfornla Avė.

PARDAVIMUI

I’nrtluviuiui mažai vartoti baldai 
(miegam., svečių knib. ir virtuvė*). 
Galiniu pirkti visus kartu ar ats
kirai.

6406 So. Sacramento 
Tel. GRovchill 6-8685

POLIRUOTOJ AI - POLISHERS
Šiek tiek prityrę prie bronzos lieji
mo. Pastovus darbas. A.pmokaini 
šventadieniai. Nemokamas ligoninės 
planas ir apmokamos atostogos.

PROGRESSIVE BRONZE 
WORKS, INC.

733 S. Halsted St. — 3rd Floor

HANHYMAH
Reikalingas viengungis dirbantis 

pensininkas bendriems namo priežiū
ros darbams, lengvi plumbingo dar
bai, tinkavimo, elektros bei dailydės 
darbai-taisymai. Gyventi vietoje. 
MAZEL & CO., 653 Mihvaukee 
Avė. VJO 6-1032

MEDŽIO APDIRBĖJAI 
(Wood M’orkers) 

STICKER HANDS & FEEDERS 
RĖMŲ ORN,AMENTAVIMAS 

VVILLIAM YUENGER MFG. CO. 
5215 So.' Keeler Avenue

HELP WANTED — MOTERYS^

PER MA N E X T POSITIO X 
Attcntion, South Sido Residcut! 
GENERAL OFFIOE DETAIL 
Position open for giri \villing to

learn. Knoivledgo of typing and 
good at figurps lielpful. — Good 
starting salary. — 5 dav week.

VI 2-7100 FOR APP’T

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus: rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba re*, tel. BI 7-33-10. Kreipti* —

SIMAIČIAI 
Realty - Bnilders - Iz

2737 West 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-IS West 7lst Street

BUILDING CONTBACTORS 
Stato nauju* namus, atremontuo
ja senu*. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIUIIUIIIIII1IIIIIIIIII1

ĮĮiinmiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiNiniiiiiGj
2 LIETUVIŲ STATYBOJ =
H BKZIDROVE |

| MORAS |
= Bullders, Gen. Contraotors 5
= Atlieka planavimo Ir staty- 9
*?■ tirta /lurbtlū m-rlvlniu nflau artr _

IJOSIS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki

Siiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiminiiimiiiiiiič

r ADTOMOBUiGb — TRUCKO 
Automobiliai — 8«

VIKTORO KOŽIOO8 
UetuvIAka gasollno stoti* Iv auto

Ktllvkatul motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamo* daly*.

CALL-ME-MOTORS C0.
3739 (5. ML&TLRN AVĖ. PR 8 *531



Trečiadienis, spalio 3. 1956

Vilniaus universitetui 
375 metų sukaktis

Rochester, N. Y.
DEENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

veno Kaune. Būdamas suma
nus ir darbštus, gerai vertėsi ba 

Sol. St. Baranausko koncertas tų gamyba ir prekyba, turėda- 
Maloni žinia Rochesterio lie-'mas didelę dirbtuvę ir krautu- 

1773 metais jėzuitų ordinas tuviams, kad spalio 6 d, Sv. Jur- Ves. 1944 m., bolševikams oku- 
buvo uždarytas. Švietimą Lietu gį0 parapijos salėje įvyks sol. puojant Lietuvą, pasitraukė į 

Austriją, Šveicarijos pasienį ir 
iki išvykimo į JAV 1949 m. iš
gyveno daugiausia Bregenz. At-

voje ėmėsi tvarkyti Edukacinė st. Baranausko koncei tas. A 
komisija, specialiai tam reikalui kompanuoja Z,en. Nomeika. 
įkurta. Akademiją pavadino Vyj Koncerto organizatoriai yra
riausiąja Didžiosios Lietuvos į LB Rochesterio apylinkės vai-Į vykęs į Ameriką, š pradžių ap

z

— 27.6 bil. dol., namų remontui į 

ir šiaip namų išlaidoms — 30.2 
bil. dol., maistui — 63 bil. dol. 
Kitiems reikalams — 10.7 bil. 
dol. Šie duomenys yra Sveika
tos Informacijos Fondo. Skai
čiai paimti iš 1953 metų.

Monako princo rūmai turi dvi, 
mylias ilgio ir pusę mylios plo-j 
čio.

Raupų liga pastebėta naujam 
pasauly 1616 m. Liga atėjo iš 
Indijos.

Kur amerikiečiai išleidžia, 
pinigus

Laidotuvėms per metus išlei-l 
džiama 1.2 bil. dolerių, priva-Į 
čioms pamokoms — 2.4 bil. dol.,1 
kosmetikai ir grožio reikalams 
— 2.9 bil. dol., religiniams tiks
lam — 3 bil. dol., medicinai —
10.2 bil. dol., poilsiui — 11.8 
bil. dol., alkoholiui ir tabakui —
14.2 bil. dol., automobilių patai-

ATVIRAS LAIŠKAS :
Didžiai Gerbiamam “Draugo”
Redaktoriui,
Š. m. rugsėjo mėn. 10 d. “Drau- 

.go” 212 Nr. Jūsų korespondentas 
aprašydamas Kr. Demokratų S-gos 
įvykusių konferencijų Clevelandc pa
garsino, kad “ .... Pietuose be mi
nėtų garbiųjų svečių dalyvavo dar... 
socialdemokratų pirm. Šemeta.”

Man malonu pasakyti, kad aš tų 
garbiųjų svečių pugei btuvių pietuoott. 
tikrai dalyvavau, tačiau korespon
dento netiksliai pasakyta, kad “So- 
eialdemokatų pirm. Šemeta”.

Aš nesu joks pirmininkas, o daly
vavau kaip tos grujiės atstovas.

Reiškiu Tamstai, Pone Redakto
riau, nuoširdžių pagarbų.

• Aleksas Šemeta

Kunigaikštystės mokykla ir jai dyba, kuri nuoširdžiai kviečia 
pavedė visų kitų mokyklų prie- visus Rochesterio ir apylinkės
žiūrą. Nuolatiniai karai ir vi-' lietuvius atsilankyti į šį koncer-ikur dirbo cukraus ir plunksnų jsymams — 23.6 bil. dol., drabu- 
daus netvarka vargino kraštą, tą. Tai nepaprasta proga išgirs fabrikuose. 1951 m. dirbdamas 1 
Rusai, užėmę Vilnių, tą Mokyk-' ti mūsų geriausią solistą. | Su velioniu American Sugar Be
lą pavadino Vyriausiąja Vii- Po koncerto — bufetas ir finery Co. prie labai sunkaus
niaus mokykla, o vėliau Impe- šokiai.
ratoriškuoju Vilniaus universi
tetu ir suteikė jam autonomiją. 
Veikė keturi fakultetai: filoso
fijos, teologijos, teisių ir medi
cinos. Dirbo garsūs profesoriai, 
pvz. broliai Snadeckiai, Danila- 
vičius, Lelevelis ir kiti. Vilniaus 
universitetas prilygo geriausius 
Vakarų universitetus. Jame mo 
kėši ir iš Vakarų Europos at
vykę jaunuoliai. Studentų skai
čius pasiekė 1,000, kas anų lai
kų Vakarų Europoje reiškė la-

LB Rochesterio ApyL V-ba

A. a. Viktorą Masilionį
amžinybėn palydėjus

Ir vėl stovime prie naujai su
pilto kapo to, kuris troško ir 
tikėjosi sugrįžti į gimtąjį kraš
tą. Rugsėjo 15 d. save namuo
se, 1315 Centre Str., Brooklyn, 
N. Y., staigiai ir netikėtai nuo 
širdies smūgio mirė Viktoras 
Masilionis.

Velionis, kilme panevėžietis
bai daug. Deja, tą mokslo židi-Į gimęs 1897 m., I Pasaulinį ka- 
nį rusų valdžia uždarė 1832 m.Į rą praleidęs Rusijoj, Lietuvai

». „„ prisikeliant, grįžęs jon, apsigy-Vilniaus universiteto 375 me
tų sukaktis bus paminėta š. m. 
spalio mėn. 7 d. Ta proga 10 
vai. ryto Šv. Kryžiaus bažny-j 
čioje (46-os ir Wood gatvių 
kampas) vysk. V. Brizgys lai
kys pamaldas ir pasakys atitinj 
karną pamokslą. 3 vai. p. p.
Marijos Augštesniosios mokyk
los salėje (6701 So. California 
Avė.) bus paskaitos ir koncer
tinė dalis. Pagrindinį praneši
mą padarys prof. S. Sužiedėlis.
Kalbės konsulas dr. P. Dauž- 
vardis ir A. Dundulis. Koncer
tinėje dalyje dainuos Lietuvos 
operos solistė A. Dičiūtė-Tre- 
čiokienė ir Marijos Augštesnio
sios mokyklos choras p. A. Ste 
phens diriguojamas. Akoihpa- 
nuos prof. VI. Jakubėnas.

Įėjimas visiems laisvas ir ne
apmokamas. Programa tęsis 
pusantros valandos.

ANELĖ YURGINAS
Buivydaitč, buv. Tarapas

Gyveno 12237 So. Union Avė.

Mirė spųlio 2 d., 1 956, S:30 
vai. ryto, sulaukus pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Pandėlio parapijos.

Pasiliko nuliūdime duktė 
Aldona šnekutis, jos vyras 
George, sūnus Alex Tarapas, 3 
anūkai; Andrea, Richard ir 
Linda šnekutis; brolienė An
tanina Buivydas ir jos šei
ma; giminės: Charles Yurgi-
nas. Mary Zcnięckl ir jų šei
mos ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė
Dr-jos,

prie Tretininkų

Kūnas pašarvotas L. Bu
kausko koplyčioje, 10821 So. 
Michigan Avė. ,

Laidotuvės įvyks penktad.. 
spalio 5 d., iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Petro ir Povilo parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus Ir ki
ti giminės.

Tjtidotuvių dlrekt. L. Bu
kauskas. Telef. COinniodorc 4- 
2228.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY IHLLS GJ6IJNVC1A 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

S44S WEHT MRŪ HTREET 
Tel. Pltospoct S-USSS Ir PR 8-08*4

Duonų Ir įvairias skoningas 
Ikutea kepa

BRUHO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litaanlca Ava 

TeL OUffiide 4-6370 
Pristatome | visas k rautuvm 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia } visus artimuosius 

mlestua

sigyveno Pennsylvanijoje, o vė
liau persikėlė į Brooklyn, N. Y.,

žiams — 24.7 bil. dol., namams

cukraus pakrovimo darbo aš ir [ 
kiti, būdami už jį daugeliu me
tų jaunesni, stebėdavomės jo Į 
nepaprasta fizine jėga ir patva I 
ramu.

A. a. Viktoro pirmutinis klau | 
simas, sutikus pažįstamą, būda-' 
vo, kada gi grįšim Lietuvon. Dėl 
linksmo būdo, sąmojaus ir pa-j 
slaugumo reikale kiekvienam pa l 
dėti, daugumos buvo mėgsta- i 
mas ir gerbiamas. Retai kokia I 
tautinė šventė ar įvykis buvo,' 
kad jame nedalyvautų velionis

A. a. Viktoras paliko žmoną 
Eleną ir sūnų Zigmą.

Ign. Medžiukas

f

Vienerių Metų Mirties Sukaktuves

A. A.

FABIJONAS DRUNGELIS
Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų taq»o mylimų vyrų ir tėvelį.
Netekome savo mylimo 1955 m. spalio 3 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti.' 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam. atilsį. Mes, atmindamos jo 
liūdnų prasišalinimų iš mūsų tarpo, užprašėme 3 gedulingas šv. 
Mišias su egzekvijomis šeštadienį, spalio 6 d., 8 vai. rytų Gimi
mo Panelės Švč. parapijos bažnyčioje.

Nuliūdę: žmona Eva ir duktė Bemico William ir žentas 
Merle.

A. A,
6306 So. Sac ramento
Tel. GRohill 6-8685 
DOMICELA JAKŠTAS-

ZAROMBAITE
Gyv. 1442 So.50 Ct., Cicero, III.

Milė spalio 2 d., 1956. 7:15
vai. ryto, sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Šilalės vaisė., LIž- 
lankės kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 5 in.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Petras; 2 sūnūs: Petras, 
Jo žmona Emma ir jų. šeima, 
Kazimieras, Jo žmona Veroni
ka ir jų šeima; 2 dukterys; 
Helen Volpe, jos vyras Petras 
ir jų šeima, Bernlce Kronos, 
jos vyras Bill ir jų šeima; 
brolis Petras ir jo šeima; se
suo Barbora Naudžiūnas ir jos 
šeima; 9 anūkai ir kiti gimi- 

' nes, draugai ir pažįstami.
Priklausė Marijonų Bendra

darbių D-jos ir Sopulingos 
Dievo Motinos D-joS,
Kūnas pašarvotas A 7 Petkaus 

koplyčioje, 1410 So. 50 Avė., 
Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks penktad., 
spalio 5 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į šv. Antano 
paparipojs bažnyčia. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų ^us 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duk
terys, brolis, sesuo Ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Tovvnhali 3-2109.

t
A A.

CHARLES PEROVICK
Gyv. 7 335 S. Sacrainento Avė.

Tel. HE 4-2219

Mirė spalio 1 d., 1956, 5:20
vai. ryto, sulaukęs 59 m. am
žiaus. Gimė Chicago, Iii.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me: žmona Stella Zaleskaitė;
2 dukterys: Dorothy Fercuson. 
žentas Russcll t M. Sgt. U. S. 
Ariny), Antoinetto Itempart, 
žentas Herbert; 2 sūnūs Ri- 
chard, marti La Vergne ir 
Dennis; 3 seserys: Mary’ Stan
kus, Stella Shermulis ir An- 
toinette Skamarek, uošvis 
John. Zaleski, 4 anūkai Ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Priklausė Don Varnas 
Amer. Legion Post No. 986.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
spalio 4 d. iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėtas į St. Ad- 
rian’s parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, 
seserys Ir kiti gimines.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackawicz. Telef. RE- 
public 7-1213.

A. f A.

JOKŪBUI RAUKČIUI

mirus, ponią J. Daužvardienę ir šeimą nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu lūdime.
CHIGRGOS "AUŠROS VARTŲ" 
TUNTOS SKAUTES

lė TOLI IR ARTI
NAUJI OIDEU TBOKAI-NAUJAUSI KRAUSTTMO {RANK/AI 

ILGU METU PATURIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

PIRKITE DABAR TIESIOG MUO 
MR. NELSON,

SAVININKO
SAINT CASIMIR 

MONUMENTCO

3914 West lllth Street
Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste 1

Telef — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO VALANDOJ 
jokit*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

CMS So. Westera Ava. Air Oondltioned kopljte 
7-8600 — 7-8001 Automobiliams riete 
karts <yT«na kitoee mirėt* dalyert 

koplyčių arčiaa jūsų namų.

JUZĘ DAUŽVARDIENĘ,

dėl jos mylimo tėvelio Jokūbo Raukčio mir

ties, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

J.A.V. Lietuvių Bendruomenės 
Chicago Apygardos Valdyba

JUOZEFINĄ DAUŽVARDIENę, 
Skaučių Seserijos Vadijos Tarptautinio Skyriaus Ve
dėją, ir jos šeimą gilaus liūdesio valandą, jos my
limam tėveliui JOKŪBUI RAUKČIUI mirus, nuošir

džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vyriausioji Skautininke ir Seserijos Vadija.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

jOHNEEOEiKlS

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 ii LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Chicago Savings and Loan Assočiation naujai 
statomas namas, kuris bns baigtas šių metų gale.

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

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovėj yra patogesnės taupyto  jai, visada ttmoMėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendu* 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimas.

Chicago Savlngs nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ka, liečia pelningus patarnavimus — tai (hirago Savlngs yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, IŠkeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

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

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

'JUBBENTLY — AUB3C1AUSIA8 DIVIDENDAS 18MOKAMAM ANT PA1D UP INVESTMJENTŲ SKYRIAUS.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Anibulanaų patarna- Mee turime koplyčiai
linai dieną ir nak- -diose Chicagon ir
4, Reikale laukite Roselaado dalyse Ir
mu<- cucjau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. L1TUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
859 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711,

ALFREDAS VANČE
177 WOODSIDE Rd„ Riverside, UI. TeL OLyrnpic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. KARSTEI) STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. UTCANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11391

VAŠAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. TeL OLymplo 2-10031

ZTgMŪNO (ŽUDYK) ZUDYCKl
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. STREET REpvbUe 7-11131
TSH 35D5 PLACE Virsta
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X Pr. P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas, sutiko būti gar
bės teisėju premijavimui Lietu
vos pašto ženklų, kurie bus išs 
tatyti parodai šio mėn. 20 21 
dienomis Vyčių salėje. Be pre- 
mijuotinų rinkinių, parodoje 
bus taip vadinamas Court of 
Honor, kurį sudarys visi ne
priklausomos Lietuvos išleisti 
pašto ženklai, taip pat reti 
Sov. Rusijos p. ž., kuriuos, 
1941 m. lietuviai, išviję iš savo 
krašto okupantus ir sudarę 
laikinas provincines vyriausy
bes, perspausdino Kaune, Vil
niuje, Telšiuose, Raseiniuose, 
Panevėžyje, Rokiškyje, Uk
mergėje, Zarasuose, Alsėdžiuo
se ir k. Parodą rengia Filate-1 
listų draugija “Lietuva”, kuri 
palaiko tamprius ryšius su . ki
tataučių filatelistų sąjungomis 
ir tuo plačiai garsina paverg
tosios Lietuvos vardą. Dr-ja 
šiemet mini dešimtmetį nuo 
įsisteigimo.

X Patricija šatkutė, iš Cicero, 
111. baigusi augščiausiais pažy
miais savo klasėje, Die
vo Apvaizdos Augšt. mokyklą' 
ir laimėjusi 4 metų stipendiją1 
išvyko studijomsį St. Mary’s of
The Woods, Indiana.

Ji yra duktė Cicero veikėjų i 
Petro ir Augustos šatkų. Augu 
sta Šatkienė yra viena iš Mote
rų sąjungos slėgėjų ir veikusi į 
katalikių moterų tarpe nuo pat 
jaunystės. Pereitą terminą ėjo 
centro vicepirmininkės parei
gas.

X Dovydas Kaminskas, sū-1 
nūs Donnos ir Antano Kamins
kų, gavęs pakartotiną stipendi
ją ir užlaikymą, išvyko 3-tiems 
metams j Illinois universitetą, 
Urbana, III. elektrikos inžinieri- 
jos studijoms. Dovydas taipgi 
ir yra gabus muzikas ir grojo 
trombonu naujojo II 1 i n o i s 
universiteto prezidento David 
Dodd Henry instalacijos cere

X Inž. A. Rudis, žinomas 
visuomenininkas ir žymus lie
tuvių veikėjas, daug nusipel
nęs įvairiom organizacijom, 
Tėvų Marijonų bendradarbių 
seimo proga paaukojo 1,300 
dol. Tėvų Marijonų koplyčios 
šoniniam altoriui įgyti. Tėvai 
Marijonai šiam nuoširdžiam 
lietuviui visuomenininkui ir ge
radariui linki daug laimės, sėk
mės ir kartu dėkoja už tą dide
lę auką.

monijose.
x Aleksandras G. Kumskis

ir žmona Phyllis grįžo iš atos
togų, kurias praleido Miami 
Beach, Fla. rimtai ėmėsi dar
bo ’ politikoje. Al Kumskis yra 
kandidatas Sanitarinio distrik- 

Į to trustistų sąraše. Šiuo laiku 
yra vienintelis lietuvis-kandida 
tas Chicagoje.

X Marijus Katiliškis, jau
nosios kartos rašytojas, trem
tyje atžymėtas literatūrinėmis 
premijomis, po ilgos pertrau
kos vėl pasirodys Chicagos 
scenoje — Balfo koncerte duos 
ištrauką iš savo naujausio kū
rinio. Koncertas įvyks šį sek
madienį, spalio 7 d. 3:39 vai. 
Lietuvių auditorijoje. /

X A. a. Veronikos Mareinke-

Jonas Šeputis išrinktas pirmininku Amerikos Lietuvių Taupymo ir 
Skolinimo bendrovių ‘ sąjungos Illinois valstybėje. Jis yra Distriet 
Savings and Loan (3430 So. Halsted Street) sekretoriaus pagelbinin- 
kas. Jonas yra baigęs Šv. Alei augštesnę mokyklą, Xortliwestern 
universitetą, American ir National Savings and Loan institutus. 
Kiti sąjungos valdybos nariai yra sekantieji: Augustas Saldukas — 
vieeprez; K. August — antras vieeprez.; J. P. Varkala — sekreto
rius; Juozas (iribnuskas—iždininkas; K. P. (Ingis—teisių patarėjas

mo pastatymu. Spektaklis įvyks j Pabaltiečiai buvo sukilę 
s. m. lapkričio mėn. 18 d. Bus 
vaidinama 3 veiksmų pjesė 
“Pupų Berniukas”. Teatro va
dovei R. Saudargienei prašant,
Jaunių Teatrą globoti sutiko 
Sydnėjaus Moterų Socialinės 
Globos Draugija.

— Sydnėjaus lietuvių rezis
tencijos buvusių politinių kali-

Rusijoje
Rusų laikraštis "Niva”, lei

džiamas vakarų Vokietijoje, pa 
skelbė vokiečio Stepben Strum, 
buvusio belaisvio, tvirtinimą, 
kad lietuviai, latviai, estai buvo 
sukilę Ženevos konferencijos 
metu 1955 m. Jų tikslas buvo

nių komitetas persiorganizavo atkreipti pasaulio dėmesį į sa-
į Lietuvių buv. politinių kalinių 
sąjungos skyrių. Į naują sky
riaus valdybą išrinkti: Pr. Sa
kalauskas—pirm., J. Ramanau
skas — sekr., K. Butkus ir J. 
Bernotavičius — nariai. Revizi
jos komisiją sudaro: St. Jūrai- 
tis ir E. Migevičius.

— Regina Plokštytė, jauna 
Adelaidės lietuvaitė, pasižymė
jusi dideliais gabumais baleto 
šokio mene, išvyko į Londoną 
tolimesnėms baleto studijoms. 
Ta proga ją gražiai paminėjo 
Australijos lietuviškoji spau
da, įdėdama ilgesnius straips 
nius apie p-lės Plokštytės lig
šiolinius laimėjimus balete.

ve.
Bet jis nebuvo pasiektas, nes J 

žinia pasiekė pasaulį tik po me
tų.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
sūnūs

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

IR TOLI
lį “Laužų Atošvaistės”. Laikra 
štėlį redaguoja Br. Žalys. Išlei
sta jau 5 numeriai.

— Jūros sk. A. Alčiauskas 
su- 

Susi

— Moterų dėmesiui. Užda
ros rekolekcijos vyresnio am
žiaus moterims įvyks š. m. spa
lio 5, 6 ir 7 dienomis Nekalto i deda pastangų Sydnėjuje 
Prasidėjimo Vienuolyne, Put 1 organizuoti jūros skautus

Tų metų liepos mėn. 21 pa
baltiečiai reikalavo, kad jų šei
mom būtų leista grįžti į tėvy
nę, kad būtų iš tikrųjų vykdo
ma amnestija, kad baigusiems 
bausmes būtų leista grįžti na
mo, neverčiant apsigyventi Si
bire.

Sovietai iš pradžių esą rodę 
kiek nuolaidumo ir sakę pada
rysią kas galima. Bet liepos 25 
d., pabaltiečiams nesutikus eiti 
į darbus, iki bus patenkinti jų 
reikalavimai, MVD įsiveržė į 
stovyklą. Tačiau vengė vartoti 
durklus ir kulkas. Daugiausia 
veikė šautuvų buožėm. Strei
kas buvo numalšintas, tačiau 
pabaltiečiai dar ilgai pasyviai 

j priešinosi. Netrukus įvykęs sa
botažas vietos elektrinėje pri
skiriamas buvo jiems.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Rožančiaus draugijos susi

rinkimas įvyks spalio 5 d. po pamal
dų Sv. Mykolo parapijos salėje, 1K44 
W»*st IVabnnsia Avė.

Malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti mokesčius. —V. D.

— Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų 2
skyrius spalio 5 <1. vakare po (tnnial- 
<lų šv. Jurgio parapijų, klebonijos 
salėje šaukia .susirinkimą. Atsilan
kiusieji bus pavaišinti ir apdovano
ti. Prašomi atsinešti kokių maisto 
(keliuku) dovanėlių Šv. Kazimiero 
seselėms mokytojoms, dirbančioms 
tos parapijos mokykloje. —Valdyba

Vėl išeis dienraštis
“EI Pueblo”, katalikų dienraš 

ti Argentinos sostinėje, turėjęs 
užsidaryti dėl diktatoriaus Pe
rono priespaudos, spalio mėnesį 
vėl pradės eiti.

Brock-

k„

ftemkile dien. Drangą!

X Solistas Algirdas Brazis šį vičienSs atveriu metų mirties 
ketvirtadienį, spalio 4 d. dai- sukakt> minint buvo atlaikytos 
nuos Budriko radijo programo- šv‘ mišios ruSs- 30 d- 10 v- 45 
je iš stoties WHFC, 1450 kil.| m“; rVto Sv- Jur?io ParaP; baž 
Programoj nuo 6 iki 7 vai. vak. nyčioje. Po pamaldų velionės 
girdėsite gražių lietuviškų dai- dukrelė Genovaitė ir teta Ka
nų. Solistui Algirdui Braziui! rolina Isakienė savo namuose 
akompanuos Budriko valandos ^225 S. Green st. suruošė ge- 
radijo orkestras. Taipgi bus dul° Pietus giminėms ir arti-

nam, Conn. Visos yra labai įvadus daugiau norinčių bus 
kviečiamos pasinaudoti puikiaj pradėtas buriavimas, kuriam

vietinės sąlygos yra labai 
lankios.

pa-

pranešta kas laimėjo pereitos 
savaitės mįslių konkurse ir ko
kie kiti laimėjimai dar tęsiasi.

X Vladas Butėnas, vienas 
produktirigesnių žurnalistų, ne
seniai parašęs knygą — labai 
įdomius pergyvenimus ir juos 
pavadinęs “Lenktynės su šėto
nu”, kuriuos išleido Lietuviškos 
Knygos klubas, praves Balfo 
koncerto progiamą šį sekmadie 
nį, spalio 7 d. Lietuvių audito
rijoje.

X Valentina Žirgulytė, Chi
cagos augšt. mokyklos Stein- 
netz mokinė, 6500 W. Irwing 
Pk., buvo atžymėta iš kelių 
tūkstančių mokinių, kaip ga
biausia mokinė. Ta proga jai 
pats miesto meras Richard Da- 
ley parašė laišką, pažymėda
mas, kad Valentinai šie mo
kyklos atžymėjimai duoda 
daug gražių vilčių ateičiai.

X Sophie Barčus radijo pro-

miesiems.

X šv. Antano parapijos baž
nyčia neseniai buvo išdekoruo- 
ta, gi prieš kiek laiko buvo 
pristatytas gražus portikas, 
kuris bus pašventintas sekantį 
sėkmadienį 3 vai. p. p. Šventi
nimą atliks vysk. V., Brizgys.

x Natalija Šatūnaitė, baigu
si Marijos Augšt. mokyklą, ga
vusi stipendiją pradėjo lankyti 
De Paul universitetą, matema
tikos skyrių. Ji yra duktė Na
talijos ir Viktoro Šatūnų. V. 
Šatūnas yra slaptosios policijos 
tarnautojas.

X Chicagos latviai mums at
siuntė pranešimą, kad pirmoji 
spalio mėn. savaitė yra paskelb 
ta kaip latvių jaunimo savaitė. 
Ta proga latvių jaunimas ska
tinamas giliau įsijungti į kovas 
dėl latvių kultūros, kalbos ir 
tradicijų.

X Vaistininkas V. Petraus-

proga įsiregistruojant šiuo ad
resu: Rev. Sister Superior,
Immaculate Conception Con-I _ Naujoji Sydnėjaus Lietu- 
vent, R.F.D. 2, Putnam, Conn.,ivių Namų Taryba, į kurią įei- 
arba telefonu:^ Walnut 8-5828.’ na veįklesni vietos visuomenės 
Atlyginimas už visą rekolekci- j veikėjai ir beveik visų Sydnė- 

(juje veikiančių organizacijų at 
į stovai, rūpinasi kaip galima 
greičiau įsigyti Sydnėjuje lie
tuviškus namus. Šiuo metu yra

jų laiką $7.00.

VOKIETIJOJ
— Dr. med. Einmilis Stanai

tis neseniai iš Vokietijos atvy
ko į Ameriką apsigyventi.

Andrijauskas Antanas, 
Liudviko, iš Šiaulių ap., 

j Baleekis iš Pasvalio, 
į Bukauskas Antanas, ir vaikai 

Autose, Kazys, Marytė, ir kiti,
Čiapas Vytautas, sūnus Boles 

lovo,
Civinskas Romas,
Genys Juozas, gyvenęs 

tene,
Giedraitis Romualdas,
Gilys, Jurgis, iš Joniškiu 

sūn. Antano,
Gutauskas Juozas, sūnus Juozo,
Gvalda Petras ir Gvaldienė Ro

zalija, '
Jablonskis Andrius, gyvenęs In

diana Harbor, Ind.,
Jankauskas Aleksas, sūnus Mo

tiejaus,
Jurgaitis Petras, sūnus Stasio,
Kaznauskaitė-Vitkienė Barbora, 

ir vyras Vitkus, Vincentas, gyve
nę Waterbury, Conn.,

Labanauskas Steponas, sūn. Ka
zio. iš Kelmės,

Lorantz, Jonas, gyvenęs Blue Is- 
land. Illinois.

Ludavičiūtė Julita ir Mariia,
Naginevičius Albina, Iramas, 

Teklė ir Uršulė,
Petersonas Kazys, sūnus Ernes

to. gim. 1927 m.,
Ramanauskienė Petronėlė, ir sū

nūs Kazimieras ir Stanislovas,
Rimkus Stasys, sūn. Jokimo.

surastas dviejų augštų pasta-Į Sasunas “Levukas” (gal luo
tas, kurį kiek pritaikius būtų pas’), gyvenęs Rothenburge, Vo

Skietij°.j’ ?6t_m0ld0,mie!tei galima padaryti salę, talpinau-Į kl^džiug Juozas i§ Kunif?i§.
kių k., Pajevonio vi., Vilkaviškio 

kaina 9000 svarų. Perkant rei- ap..
ketų įmokėti 5,000 svarų. To- M^irių^
ryba dabar turi surinkti na- Vaičeliūnas (gal Aleksas*), iš

turėjo savo gerai veikiančią1 gją apįe 
praktiką, bet kaip ir kiti, tų' 
pačių sąlygų verčiamas, atvyko 
į Ameriką ir apsistojo pas savo 
seserį Martą Stanaitytę, Raci- 
ne, Wis. Žada kurį laiką paato
stogauti ir susipažinti su Ame
rikos gyvenimu, o vėliau jieško- 
ti kelių, kaip įgyti teises kraš
te verstis gydytojo praktika.

Jo sesuo Marta Stanaitytė, 
kuri daugiau kaip 6 metai gy
vena Racine, Wis., yra veikli vi 
suomenininkė, Ji priklauso kele 
tai organizacijų ir, kiek jos lai
kas leidžia, dalyvauja Racine vi 
suomeniniame gyvenime

gramoje spalio 8 d., pirmadie- kas, nuoširdžiai besirūpinąs lie- 
nio vakare, 7 vai. pasakojant tuvių vaistininkų reikalais, 
apie gražiąją Lietuvos šalį klau džiaugiasi, kad apie lietuvius 
sytojai mintimis bus nukelti į vaistininkus daug žinių sutei- 
jauno ir gabaus rašytojo Aloy- ’ kė kun. M. Vembrė, • kun. J.
zo Barono tėviškę ir išgirs ką 
apie šį gražųjį mūsų numylėtos 
tėviškės kampelį rašo pats ra
šytojais.

Karalius, kun. A. šeštokas, 
varg. A. Visminas ir K. Zurlis.

X Sambūris “šviesa” šių 
metų spalio mėn. 13 dieną Wes-

X Aušros Varių parapijos tern Ballroom salėje, 3504 So. 
choras, vadovaujamas muziko Western Avė., ruošia rudenio 
Juliaus Mačiulio, gražiai ir už- balių. Programą išpildys kele- 
degančiai pagiedojo per Mari- tas žymių menininkų, 
jonų bendradarbių seimo pa
maldas sekmadienį naujose 
Draugo patalpose.

X Gražina Sabaiiūnaitė, Ne-

X Baleto šokėja Joana Vil
kaitė pašoks ištrauką iš bale
to ir akrobatinį šokį Balfo kon 
certe šį sekmadienį, spalio 7

mų įsigijimo reikalui 2,000 sva 
rų. Dedama pastangų skubiai 
surinkti trūkstamą sumą pini
gų. Lietuvių Namų Tarybai 
šiuo metu vadovauja V. Sau
dargas.

Tuo pačiu metu ir Banks- 
towno apylinkės lietuviai pas
partino savo veiklą įsigyti lie
tuviškus namus Bankstowne. 
Apylinkės Valdyba turi jau 
nuo seniau įsigijus sklypą lie

ji gerai mokėdama anglų kai tiiviškiems namams. Dabar 
- bą, pasipuošusi tautiniais dra-lvy^mas pinigų telkimo va- 
bužiais dažna: kalba įvairiuose jus* 0 statybą manoma pradė- 
amerikiečių moterų klubuose ir! sekančių metų pradžioje.
kituose subuvimuose. Savo kai-j — Tas man i joje   Hoharte
bose ji išsamiai nušviečia dabar] yra mažiausia lietuvių koloni

ja Australijoje. Tautiečiai, su
sibūrę į ALB-nės apylinkę, ku
riai vadovauja inž. Dirkis ir 
Kontvilas, išvysto gana gyvą 
lietuvišką veiklą. £ m. rugpjū
čio mėn. suruošta literatūrinė 
popietė, kurią paruošė ir pra
vedė Alf. Munčelis. Buvo pa
minėti žymesnieji lietuvių ra
šytojai: vysk. Valančius, vysk. 
Baranauskas, Vincas Pietaris, 
Maironis ir Šatrijos Ragana. 
Pradžioje minėtus rašytojus

Pesvalio.
Vq]irl<is iš Pasvalio,
Vasiliauskas Bladas (Vladas?),

iš Gedručiu k., gyvevnes Šakiuose, 
Vitkienė-Kaznau<*kaitė Barbora, 
vvr-’s Vitkus. Vincentas, gyvenę

Wo+''rburv, Cnun.. ir
jhdrrdlnng, Andrius, sūn. Jono

ir Nntnliios. su šeima.
Jieškomieji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

SOPHIE BARSUS 
RADIO PROGRAMA

Ui WGES stoties — Banga. 1ZP» 
NUO PIHMAD. IKI PENKTAD

S:45 Iki #:»0 vai. ryte 
8E8TAD. 8:S0 Iki »:S0 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SEKAU. g;30—0:30 v. r. U stoties (

AR ŽINOTE—

kad galite įsigyti:
Radiją ............................'.. . nuo $12.50
Televiziją ............................. nuo $K9.00
Fonografą ............................. nuo $17.50
Vokišką radiją .....................nuo $55.00
Hi-Fi fonografą................. nuo $79.00
Dulkiasiurbli ....................... nuo $45.00
Eloktr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
Elektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.95
TV anteną ............................. nuo $2.50
Ir daug kitų elekt. reikmemj už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

lr*i|ūfl I nfl-
UjlTELEVlSlOn
(sales - servlce)

Sav. Inž. A. SEMENA8 
3321 S. Halsted — CLlffslde 4-5665
«=□ i
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STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWENAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atjdara kasdien n no 

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

iiiiiiimiiiimimmiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiii

CRANE SAVINGS A^S.^AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojamg 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.

ringos jūros skautų tautinių šo d. 3:30 vai. p. p. Lietuvių au- 
kių grupės vadovė, praneša, jog ditorijoje. 
spalio 4 d., 7 vai. v. Lietuvių au ’ _
... .. . . ............... i X Br. Simonas, Mamonųditorijoje renkasi repeticijai vi-'.,. , , . . , J H.. , . .ūkio paukstinmkas, yra pnau-si juros skautų šokėjai ir no-1 . .
Tintieji priklausyti. kali.kutų Pad'kns

dienai. Šiuo metu ten galima
X J. J. Pranokus gydosi Šv. apsirūpinti viščiukais ir kitais 

Antano ligoninėje. ūkio produktais.

tinę sunkia Lietuvos padėtį, jos 
žmonių vargingą gyvenimą, iš
keldama didžią ir garbingą Lie
tuvos praeitį.

Tokius pranešimus ji kartais 
padaro ir per vietos radijo sto
tį. Marta Stanaitytė yra reto 
pasiaukojimo moteris. Ji gelb
sti ir savuosius pasilikusius di
džiausiam skurde ir bado roju
je ... Neseniai iš Vokietijos at
sikvietė kito brolio dvi dukras: 
Angelą ir Kristiną, nes jų ma
mytei mirus, jos liko be motini 
škos globos. Ji pati jas išlaiko 
ir leidžia toliau į moksią.

Jos kitas brolis prof. dr. Ot- 
to Stanaitis dėsto Northwille, 
Minn.

AUSTRALIJOJE
— Sydnėjuje D. L. K. Kęs

tučio skautų draugovė leidžia 
neperiodinį draugovės laikraštė-

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Išėjo iš spaudos

VIHCO KRĖVĖS
raštų pirmoji knyga.

Ja sudaro skaitytojų mėgstamieji 
dalykai: ŠIAUDINIU PASTOGĖJ,
ŽENTAS ir RAGANIUS. Knyga turi 
4<»0 puslapių. Jriftta kietais kob-nk-o- 
ro virfteliais. »

Kaina $5.50 
Gaunama

LIETUVIŲ ENGIKLOPKPIJOS
LEIDYKLOJE į
265 C Street

South Boston 27, Mass., 
knygynuose Ir pas knygi) platintojus 
V i s a m raštų rinkinys, 6—7 to- | 
ntal, už

, $25.00 1
t a m, kas juos užsisakys dabar ir 
atsiųs $5.00 rankpinigių. Jie (skai
tomi už paskutinį tomą, o už pirmas 
penkias knygas reikės mokėti tik po

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS 
STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos. ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)

%

apibudino A. Munčelis, iškelda- n a
rnas jų nuopelnus lietuvių tau-1 uetvvos žembi^avis, spalvotas.

, . vlflomiB upčmis, ežerai*, kalnais,tai. Paskui buvo paskaityti bū miestais ir miesteliais — puiki prie- 
dingesni minėtų autorių kuri- mon6 tevynp*' Pailn'™ mok'',ul-

Ford 41-53 .............
Chev. Ali 1937-53 
Chevrolet 54-55 
Chrysler 6, 42-52 
Dodge 6, 42-56 ..

$8.25 Murcery 49-51 .................. $8.95
8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
9.95 Plymmith 42-56 
9.91 Pontiac 87-54 . 
9.95 Buiek 87-52 . ...

9.95
8.95 

12.00

niai. Kūrinius skaitė Jakštas, 
inž. Dirkis, A. Munčelis, ponia 
Vaičiulevičienė ir Žemaitis. Li
teratūrine popiete susidomėji
mas buvo gana didelis.

— Sydnėjaus Jaunių Teatras 
įtemptai ruošiasi naujo vaidini

Sieninis, suvyniojamas $4.50. 
Sulankstomas, knygeles formos $.7.50 

Ar mokiniai Juo aprūpinti?
I.IETĮ: VIŲ ENCIKLOPEDIJA — *
Leidykla dar turi keletu pilnų kom- j 
pirktų I — VIII tomai. Užsakymai 
prttmatnl.

IdETI’VIV ENCIKITOPEDIJOS 
Administracija

iiiiiiiiimimmiiiniimiiiiiiiiiiiiimimiii

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136


