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EDENAS RIZIKUOJA SAVO POLITINE ATEITIM
Pirmoji Vilniaus ir Kauno 
studentų šventė Vilniuje

Vilniuje buvo 1956. IX. 9 suruošta pirmoji Vilniaus ir Kauno 
studentų šventė, kurioj dalyvavo taip pat iš Kauno nuvykę Poli
technikos instituto, Lietuvos Žemės ūkio akademijos, Medicinos 
instituto ir kitų augštųjų mokyklų studentai, šventė praėjo lietu
viška nuotaika, kurioje okupantai nebuvo perdaug pagarbinti. 

Studentų estafetė buvo pava
dinta „Mūsų jėgos — Tau, tėvy
ne“. Studentai skirstėsi su min
timis palaikyti užsimezgusią 
draugystę ir ateinančiais metais 
susitikti nemažiau įspūdingoje ir 
įdomioje šventėje.

Giriamasi, kad Vilniuje Čiur
lionio gatvėje „išaugęs beveik 
visas bendrabučių miestelis“. Šie 
met visiems Vilniaus un-to stu
dentams įvedamos uniforminės 
kepurės. Kauno politechnikos 
instituto studentai jas jau turi.

Veterinarijos Akademijos pa
statytas dviejų augštų mūrinis 
namas, kuriame įrengta sporto 
salė, būstas fizinio auklėjimo 
katedrai, sporto klubui ir kt. Tuo 
būdu Vet. Akademijos studentai 
turi vieną iš geriausių Lietuvoje 
sportinių bazių. Ten pat yra ir 
sporto aikštynas, kuriame įreng
tos aikštelės, wšaudykla. Numa
toma įrengti ir futbolo aikštė.

Kauno Politechnikos instituto 
statybos fakulteto liet. liaudies 
tyrinėtojų grupė, vadovaujama 
architektūros mokslo kandidato; 
K. šešelgo. suruošė mokslinę eks1 
pediciją į Jonavos, Ramygalos, 
Kėdainių ir kt. rajonus. Jos me
tu buvo tiriami, apmatuojami ir

Pedagoginis institutas

labai lėtai statomas
OKUP. LIETUVA. — Vilniaus 

— Vilniaus pedagoginio institu
to direktorius J. Mickevičius 
„Tiesos“ Nr. 215 (1956. IX. 13) 
nusiskundžia, kad labai lėtai sta
tomos instituto naujos patalpos. 
Jeigu spartis nebus padidintas, 
tai instituto kolektyvas „dar il
gai neturės normalių darbo sąly
gų“. Patalpoms pastatyti numa
tyta 13 milionų rub., o per 2 me
tus iš tos sumos „įsisavinta“ vos 
2,100,000 rublių. Vilniaus staty- 

i bos trestas dar liepos mėnesį ati- 
aprašomi kaimai ir jų išplanavi-1 traukė nuo statybos darbinin- 
mas. svvenamieii namai ir kt 1gyvenamieji 
pastatai, jų vidaus įrengimas, 
liaudies architektūros bei dailės 
palikimas.

Izraelio ambasadorius Abba Eban
lankėsi JAV valstybes depflrtinente 
ir tarėsi su Dulles. -Abba Eban pa
reiškė: “Jei Jordanas nustotų žu
dyti mūsų žmones, mes turėtumėm;—.7-------- i vmes 014 įlietų unup. i-iieiUVOSramų pasien}, kaip kad tarime su I* .v i- • , ± . T. .Lehann ir kitomis valstybėmis”.'futbolininkų tarptautinis susitl- 

(IKS)kimas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Didžiulis britų „Vulcan“ bombonešis vakar nukrito ir spro

go Londono aerodrome. Trys įgulos nariai žuvo.
— Britai Nicosia mieste, Kipro saloje, smarkiai suvaržė žmo

nių judėjimą ir pramogas. Praėjusią savaitę devyni britai, įskai
tant moterį, žuvo nuo graikų kipriečių pogrindžio narių kulkų. 
11 britų buvo sužeisti.

— Komunistinės Vengrijos premjeras Erno Geroe nuvyko į 
Sovietų Rusiją. Jis ten susitiko su Sov. Rusijos premjeru Bulgani- 
nu, Chruščevu ir Jugoslavijos diktatoriumi Tito, kuris dabar vieši 
Rusijoje.

— Egipto delegacija atvyksta į New Yorką ginti Suezo bylos 
Jungtinių Tautų Saugumo taryboje.

— Per Suezo kanalą, kaip praneša Egiptas, rugsėjo mėn. per
plaukė 1,192 laivai, gi pernai tuo pačiu metu 1,191. '

— Prancūzų ir Vokiečių tautų Saaro krašto Vokietijai perlei
dimo ceremonijos įvyksta Paryžiuje spalio 9 d.

— Tūkstančiai žmonių Nicaraguos sostinėj aplankė žuvusio 
prez. SomoZos karstą.

— Prancūzų žinių agentūra praneša, kad vakar įvyko sprogi
mas JAV karo laive Viduržemio jūroj.

— Brig. gen. George T. Duncan iš Thomasvilles, Ga., vakar 
paskirtas amerikiečių karių vadu Berlyne.

— Olandijoj, Roterdame, šiandien atidarytas aerodromas, ku
ris buvo sugriautas 2-tro pasaulinio karo metu.

— Vakar Japonijos sostinė Tokio šventė 500 metų sukaktuves.

DRAUGA
Prtoe 5 centą

HTHUANIAN ’ DAjL Y F R I E N D
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JAV ambasadorius

grįžo į Belgradą
BELGRADAS, spalio 1. — J. 

Amerikos Valstybių ambasado
rius James W. Riddleberger su
grįžo į Belgradą. JAV ambasa
dorius bandys išsiaiškinti, kokie 
yra Jugoslavijos santykiai su so
vietiniu bloku.

Riddleberger tris mėnesius ne
buvo Belgrade. Jis buvo Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

kus, pagrindinio pastato ir namo 
statybos darbai nevykdomi. Švie 
timo ministerija paskatinta, kad 
„ryžtingiau kovotų už instituto 
naujų patalpų statybos pasparti
nimą“...

200 žmonių žuvo

potvynio metu
CALCUTTA, Indija, spalio 1.

— Daugiau kaip 200 asmenų žu
vo potvynio metu šiaurės rytų 
Indijoje. Apie 500,000 asmenų 
neteko pastogės. Indijos lėktuvai 
vakar nuleido maistą žmonėms,
kurie yra apsemti vandens.•

• Futbolininkų tarptautinis 
susitikimas. Per trečiąsias tarp
tautines futbolo rungtynes Vil
niuje „Spartako“ futbolininkai 
susitiko su Suomijos „Hakos“ 
klubo komanda. Rungtynės bai
gėsi be įvarčio. Tai buvo pasku
tinės šių metų okup. Lietuvos
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Skrendant be sustojimo į helikopterį įpiliaina kuro. Helikopteris be sustojimo skrido 2,610 mylių iš San 
Diego į \Ynsliingtonq. Kelionę atliko per 31 valandą ir 44 minutes. Kampe yra kapt. James E. Bowman 
iš Aniboy, Ind., mosikuoja iš helikopterio prieš nusileidžiant Pentagone. (INS)

Alžirijos sukilėliai išsprogdino 
tris kavines Alžiro mieste

Trumpai iš visur

ALŽIRAS, Alžirija, spalio 1. — Alžirijos nacionalistai suki
lėliai praėjusį sekmadienį numetė bombas Alžirijos mieste. Trys 
kavinės paverstos griuvėsiais, 58 asmenys buvo sužeisti, 25 sun
kiai.

Baisus vaizdas. Sprogusios 
bombos žmonėms nutraukė kojas 
ir rankas. Kiti buvo sužeisti
skrendančių stiklų. . * Senas lietuvių draugas nor-

Nacionalistai sukilėliai dar nė-' vegas direktorius Lyder Sagen 
ra įvykdę tokio baisaus žygio, Į atšventė 60 m. gimimo sukaktį, 
kai jie pradėjo atakas Alžiro į Norvegų spauda, o ypač „Aften 
mieste prieš prancūzus. Jau keli į Posten“, leidžiamas Oslo mieste, 
mėnesiai, kai prancūzai Alžire Į iškėlė jo nuopelnus ne tik kaip 
kenčia nuo sukilėlių kulkų.

Prancūzijos karinis sargybinis 
šovė į du bėgančius alžiriečius ir
juos sužeidė. Susirinkusi minia 
sužeistuosius norėjo nužudyti.

Apie 120 mylių pietvakariuose
nuo Orleansville nacionalistai! tuvininkas yra parašęs veikalų 
užmušė penkis prancūzus karius portugališkai apie Lietuvą, Lat-
ir tris sužeidė.

Constantine, rytinėje Alžirijo- 
je, nacionalistai irgi puolė pran
cūzus.

Netoli Oran bomba sprogo ke
leiviniame traukinyje. Dvi mote
rys ir du vaikai buvo sužeisti.

Alžirijos sukilėliai irgi puolė 
prancūzus kareivius netoli Pales 
tro, kelios mylios rytuose nuo 
Alžiro.

Per daug išleidžia
SAIGON, Indokinija, spalio 1. 

- JAV senatorius Eilėnder (D.,

neutraliose valstybėse.

Dešinieji demokratai

susidėjo su komunistais

BONNA, Vokietija, spalio 1. 
— Iki šiol visos antikomunisti
nės partijos Vakarų Vokietijoje 
atsisakė bet kokio bendradarbia
vimo su Rytų Vokietijos raudo
naisiais. Dabar trečioji savo dy
džiu Vak. Vokietijos partija de-
šinieji — laisvieji demokratai su- , , j žk
ėjo į sąlytį su Rytinės Vokieti-, P°stą J,oseph Grlmond- 45 m’ 
jos komunistine vyriausybe. Šis amžĮaus^skotas.
jų žygis yra padarytas kartu su Kalendorius

jų kaltinimu Adenaueriui, kad 
jis nepakankamai padėjęs pa
stangų Vokietijos suvienijimui.
Jie mano vykti į viešus parengi
mus Rytų Vokietijoje ir ten kal
bėti. Taip pat jie kvies kalbėto
jus iš komunistų zonos kalbėti 
savo susirinkimuose.

žymaus norvegų veikėjo, bėt ir 
kaip didelio Pabaltijo valstybių 
bičiulio. 1929 m. jis buvo paskir
tas Texaco bendrovės Sao Paulo 
mieste direktoriumi, paskum — 
suomių garbės konsulu. Sukak-

viją ir Estiją. 1939 m. grįžo at 
gal į Norvegiją ir įsteigė nuosa 
vą firmą.

• šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) komisija nu
statė, kad Sovietų Sąjunga kas 
mėnuo pagamina po du povande
ninius laivus. Sovietų povandeni
nis laivynas esąs didžiausias pa
saulyje.

• Jungtinių Amerikos Valsty
bių komunistai nutarė imtis nau 
jos taktikos — paskelbti, kad jie 
nesiekė režimo nuversti jėga ir 
kad jie yra lojalūs Amerikai. Ko 
munistų Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse .esą 20,000 — 25,000,

La.) pareiškė, kad Jungtinės seniau buvo 75,000— 100.000. 
Amerikos Valstybės perdaug iš- į • Gali sekti atominius sprog- 
leidžia pinigų informacijos pro- dinimus. Sovietų laikraštis „Rau 
gramai Azijos provakarmėse irjdonoji žvaigždė“ pranešė, kad

1 Sovietai turi 70 seismografų sto
čių, kurios gali sekti visame pa
saulyje atominius sprogdinimus.

• Laivyno radijo įrankiai su
gavo radijo bangas pirmusyk iš 
Marso, kai jis buvo priartėjęs 
prie žemės, šiemet buvo sugau
tos jau anksčiau iš Veneros. 
Elektromagnetinės bangos rodo, 
kad Marso paviršius turi būti 
kiek šaltesnis negu vandens už
šalimo temperatūrą.

• Britų liberalų partijos lyde
ris Clement Davies, 72 m. am
žiaus, mirė rugsėjo 29 d. Užėmė

Spalio 2 d.: Angelų Sargų; lie
tuviški: Eidvilis ir Povandė.

Saulė teka 6:48, leidžiasi 6:33. 
Oras Chteagop

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos a r/linkėję rytoj — giedra 
ir švelni oro temperatūra;

m
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Jaunimo talka

Panevėžio miestui

papuošti
OKUP. LIETUVA. — Okupan 

tai ir jų klusnūs tarnai pastaruo 
ju metu yra metę šūkį, kad rei
kia miestus ir rajonų centrus 
daugiau apželdinti — taip vis
kas ten prastai atrodo. Per „Ko
munalinio ūkio ministerijos ir 
Mokslų Akademijos respublikinį 
pasitarimą“ pranešimą padarė 
akademijos Botanikos sodo di
rektorė Lukaitienė, architektai 
Luarinskas ir Vitkauskas, kurie 
reikalavo Vilnių ir Kauną ap
tvarkyti, kad ten gražiau atro
dytų nei ligi šiol. Pranešimą apie 
miškų parkus padarė Lietuvos 
miškų ūkio tyrimų instituto sky
riaus vedėjas Daujotas ir Vil
niaus miškų technikų magisteris 
Ramanauskas, o apie plentų ap
želdinimą plentų valdybos gamy
binio skyriaus vyr. inžinierius 
Česnakovas.

Pagal planą Panevėžį, vadina
mą „žaliuoju miestu“, numatoma 
dar daugiau „išdekoruoti“. Čia 
medžiais skelbiama buvus apso
dintos 39 gatvės. Dabar žalieji 
masyvai sudaro daugiau kaip 3 
ha plotą. Rugsėjo 22 — 23 d. d. 
buvo suorganizuota masinė jau
nimo talka miestui apželdinti. Į 
„frontą“ buvo pasiųsta apie 
8,000 jaunuolių. (E.)

Nacių admirolas 

Doenitz paleistas

iš kalėjimo
BERLYNAS, spalio 1. — Šian 

dien keturi didieji paleido iš ka
lėjimo admirolą Doenitz, kuris 
atsėdėjo kalėjime 10 metų. Jis 
buvo Hitlerio įpėdinis. Doenitz 
paleidimas sukelio rūpesčio Vak. 
Vokietijos vyriausybei, nes su 
juo gali sietis naujas nacionalis
tų sąjūdis. Daugelio vokiečių 
akyse jis yra simbolis klusnumo 
Hitleriui. Jo vienas iš būdingųjų 
nusikaltimų buvo jo įsakymas 
draudžiąs povandeniniams lai
vams gelbėti torneduotų laivų 
aukas.

Iš didžiųjų nacių nusikaltėlių 
kalėjime dar yra: Rudolf Hess, 
Hitlerio pasiuntinys, Balur von 
Schirach, buv. jaunimo vadas; 
W. Funk, buv. finansų ministe- 
ris ir ginklavimo ministeris A. 
Speer.

Buvęs užs. reikalų min. Neu- 
rath prieš dvejus metus išleistas 
iš kalėjimo, dabar miręs, o adm. 
Reader praeitais metais buvo iš
leistas iš kalėjimo dėl ligos.

Londone tariasi 18 valstybių
Suezo kanalo klausimu

LONDONAS, spalio 1. — Šiandien prasideda Suezo kanalo 
Naudotojų sąjungos pasitarimai. Vadovaujančios tuose pasitari
muose valstybės — Britanija ir Prancūzija — yra suplanavusios 
nauju būdu išbandyti Egipto prezidento pulk. Gamai Abdel Nas- 
serio nusistatymų kryptį ir tvirtumą dabar, dar tebeinant Nau
dotojų sąjungos posėdžiams: dešimties dienų laikotarpyje numa
tyta nusamdyti pilotus ir bandyti britų — prancūzų laivų konvo
jų pravesti per Suezo kanalą.

JAV-bės mažiau tėra linkusios 
dabar tuojau daryti tuos bandy
mus, kuriais rizikuojama iššauk 
ti krizę, tačiau ir Dėdė Šamas, 
kad ir kiek atatupstas, atrodo 
nueis su britais ir prancūzais.

dalyvaujančių valstybių takti
kos kryptys, siekiant to paties 
tikslo. Kanalo naudotojai turės 
keletos artimųjų dienų laikotar
pyje apsispręsti — ar pasukti

Aštuoniolika valstybių Londo-1 griežtesne britų — prancūzų at- 
ne posėdžiauja, kurdamos Suezo j stovaujama linija, ar dar bandy- 
Naudotojų sąjungą. Jos numa-1 ti atsargiau apskaičiuotus žings- 
tys tai sąjungai centrinę busti-{nius drauge su JAV-mis. Labai 
nę ir paskirs egzekutyvinį komi-' galimas dalykas, kad, bent iki 
tetą jai vadovauti. i naujų Egipto provokacijų, per-

n . 'svers ryžtinga, bet nuosaikesnė
Ryžtingasis Edenas , linija. (J Pr.)

Pramatant Londono pasitari
mų kryptį, reikia turėti galvoje 
Edeno asmenišką nusistatymą 
link Nasserio. Britanijos prem
jeras Edenas kaltina, kad Nasse- 
ris per 18 paskutinių mėnesių 
sulaužė gausų skaičių susitari
mų. Edenas yra tos nuomonės, 
kad Suezo kanalo ginčams nega
lima leisti tęstis perilgai ir duoti 
laiko Nasseriui sudaryti štabą 
pilotų, kurie kanalą palaikytų at
virą ir pilnai veikiantį vien tik 
Egipto kontrolėje. Edenas, turė
damas galvoje britų imperijos 
reikalus, šioje srityje yra ryžtin
gas, nebijodamas net rizikuoti 
savo politine ateitimi.

Britų viltys ir amerikiečių 
pramatomi pavojai

Britai širdyje jaučia dar vieną 
sustiprinimą, tikėdami, kad po 
lapkričio 6 d. rinkimų JAV pa
sidarys daug karingesnės ir Sue
zo klausime. Taip mano britai, 
nors kaikurie amerikiečiai diplo
matai reiškia nuomonę, kad ne
būtinai jau taip ir turės būti. Jie 
įžvelgia, kad Valstybės sekreto
rius Dulles yra užsiangažavęs il
gam ir kietam uždaviniui — pa
kasti pamatus Nasserio režimui, 
nenuadojant tam nei ultimatu
mų, nei ginklų. Britams pareikš J darytas prof. sąjungos centro 
ta Washingtono nuomonė, kad ■ Prez*di urnas. (E.) 
karas Viduriniuose Rytuose ga- j • Rusija įr Japonija pagi
lėtų sudaryti daug sunkesnę pa- (keitė notomis sukakus 11 m. nuo 
dėtį, negu ji dabar yra kovų karo pabaigos ir norima atnau-
metu žibalo vamzdžiai galėtų bū 
ti sabotažininkų perkirsti ir ži
balo produkcija sulaikyta.

Washingtono ir Londono 
nuomonės

Skirtingos Washingtono ir 
Londono nuomonės gali būti taip 
suformuluotos:

— Ar turi Vakarai bendradar
biauti ir naudodamiesi tos sri
ties žibalo produkcija daryti 
spaudimą, kad Nasserio režimas 
būtų sužlugdytas?

— Ar turi Vakarai apsispręs
ti, jog kanalo užgrobimas iš Egip 
to pusės buvo „antras Muenche- 
nas", kurio nebegalima toliau to
leruoti, nes tai vestų prie dar di
desnių piktnaudojimų?

•
Edenas jau daug anksčiau bū

tų ėmęsis karinių veiksmų, jeigu 
tik Washingtonas būtų pažadė
jęs paramą. Dabartinę lėtą padė
ties raidą Edenas privačiuose 
pareiškimuose apibūdina, kaip 
„appeasementą“, bandymą Nas- 
serį pataikavimu apraminti, bet
gi ta taktika nepadėjusi norimų 
rezultatų susilaukti su Hitleriu. 
Apsisprendimas už keleto dienų

Taigi — Londono konferenci
jai prasidedant — išryškėja dvi

DRAUGAS
The Uthuanlaa Daily Fliend

Publlshed by th. Llthuantan Catholle 
Press 8oclety

1S34 Ko. Oaltley Avė., Chlcngn R. Illinois 
Telrptione — Vlrglnla 7-OtMO-tl

The moil influentlal I.lt įmania n Daily 
In America

Vol. XB

Pavergtos Lietuvos 

švietimo darbuotojai

OKUP. LIETUVA.—Vilniaus 
radijas skelbia, kad „visasąjun
ginės profesinių sąjungų centro 
tarybos nutarimu švietimo dar
buoto jų profesinės sąjungos res
publikinis komitetas pertvarko
mas į Lietuvos švietimo darbuo
tojų prof. sąjungos centro komi
tetą, pavaldų visasąjunginei pro
fesinių sąjungų centro tarybaj“. 
Švietimo darbuotojų „prof. są
jungos respublikinio komiteto 3 
plenumas“, kaip ir buvo galima 
laukti, „vienu balsu pritarė visa
sąjunginės sąjungos centro tary
bos nutarimui ir pažymėjo, kad 
su Lietuvos švietimo darbuotojų 
prof. sąjungos centro komiteto 
įsteigimu sudaromos sąlygos 
sparčiau spręsti eilę klausimų, 
kurių iki šiol negalėjo spręsti 
respublikinis komitetas be Rusi
jos federacijos švietimo darbuo
tojų prof. sąjungos centro komi
teto žinios“. Lietuvos švietimo 
darbuotojų prof. sąjungos pir
mininku išrinkta Šlužienė, sekre
torium Stankauskas, be to, su-

jinti diplomatinius ryšius.

. *■ : ' j®'
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Pulk. Mahmoud Yunes, Egipto Sue
zo kanalo bosas, pareiškė laikraiti- 

1 ninkama, kad Sueze viskas vyksta 
pagal plaut}. Suecas, girdi nejaučia 

.pilotų krizės. (INS)
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c:

.Rašo DR. AL. MOKUS! Triušiai lipa net i medžius

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32

AKIŲ LIGOS IR AKINIAI

Jau beveik šimtmetis laika aus- provincijos, planavusios panašius Į 
tralai kovoja su triušiais visomis triušių naikinimo būdus, susilaukė 
galimomis priemonėmis, tačiau maždaug tokio pat pasisekimo. A 
šiandien ji, Australijoje yra dau- Dabartiniu metu tokioms tvoroms 
giau negu bet kada praeityje, tverti ūkininkai gauna individua- 
Australijon buvo atvežti pirmieji lias paskolus iš valstybės, 
triušiai, kad medžioklės mėgė- m . .. . .

negauna alerginių reakcijų, odos jams galėtų suteikti mažą pramo- Arįaįlų ymerik^^rk^tdušiu
Raišam ar Šiain uilnnnu svei ’ išbe imų, nei vaistinio .įpročio? M. niekas negalvojo, jog šis ma- f ją. menka a 1 rR * 
Kaišant ar šiaip silpnos svei- AflsoLv„10D , n . žas švelnus žvėrelis per kelis me- UUs ir N Vlinas vanoja sary

katos žmogui sunkoka gyventi. Atžymas J. G. — Tamsta paaidarytų ūkininkų pabaisa. bel?9 gamybai. 15 milionų svarų
* i • . • ■ , . klausi ar Kalif trniioi žmonės .. , . • •. pajamų, gaunamų uz triušių meBet kai akių sveikata nusilps- “ rvaiu aiiujoj žmones j Viena pora per keturias savaites

MOVI NO
BENIULIS atlieka įvairiu, 

perkraustymus ir pervežimu* 
ii tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tei. VI 7-0087 — VI 7-3037

DR. J. J. SIMONAITIS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 

Ofiso tel. KKUunce 5-4410 
Rezld. telef. Gltoveliill <1-0(117

valandos: 1—3 p. r.i. G—8 p. ui.
Penktad tik po pietų.

Trečiad.- ir šeštad. pagal sutartj

fE fHJ

ta, kai žmogus apžlimba arba 3l‘r"a ®ienli8e- TaiP. ir ten Y™ vidutiniškai atsiveda 6 jauniklius, ’įkfs.“ paijįtnus^šu 'juTa™ ma 
visiškai apanka, tai jau didės- t°k,’į.ka<i 8^?a.“Slenl‘«e" k?‘ ?es« nauteš a'ižSas.’ka na- SS,“ •“iLf™"'
nes nelaimės negali būti. Ypač oranžu, ar citronų. ar kitokiu TSSiSaS. stoliais krašto ekonomijai. Nors 

viena avis suėda daugiau negu 6inteligentui mėgstančiam kny- ™.lshf. kf,ū^ai ?ydi: kiti ser^a Tokiu būdu normaliomis sąlygo- triušiai avig vigtiek yra daug pel. 
gas skaityti, per televiziją pa- slen^8e kai žydi rožes, ar mo mis per vienerius metus uzsiveisia nįngesnės jr sudaro Australijos 
šaulio progresą stebėti. Dievo'“eJukai' ar kitokiM i £‘“"“4 ““ PM^nd,.
ir žmogaus nuostabiai gražiais dat Zinoma- ten ne V1S1 tąja čių. Dar pridėkime porą metų, skai Triušiai patys sau pasirenka
kūriniais grožėtis __ tai nete I ’a serSa- *r Je* kas serga tai I .čiuodami pagal tas pačias biolo- derlingiausias žemes ir nuėda žo-
kus reeėiimo evvenimas vrat ne tuo Pačiu laiku kaiP. kad gines matematines taisykles, ir lę su visomis šaknimis Saulės ir
rus regėjimo gyvenimas yra . bvtiann tu; Jau turėsime beveik 8 milijonus.) vėjo valiai paliktas dirvožemis
jau nebeįmanomas, o tik baisi/ . s e ” inaianos ar 1111- Tai tik teorija> bet Australija tu-, greitai pavirsta mirusia dykuma,
kančia. * nois apylinkėse. Ar tamsta Ka- rėja progos tos teorijos pasėkas kuria tik didelėmis pastangomis

lifornijoj gyvendamas sirgsi ku —" ----- *i j:O aklieji ar negyvena? Taip, ria nors “šienligės” forma (žie-gyvena ir nori gyventi. Ir apa-i , , „ . ., . , .? . , ... . dadujkių sensityvumu), tai sunkusiamgalima skursti ir daug, Ru pasakyti -r dar gunkiau Rą
o nau ingo su u i. ųjų arjnorg patarti. Geriausia tamstai; valdžios globojami.. Berniokas, pa 

pe pasitaiko kartais net ir Pa-jbūtų čia nieko nelikvidavus nu-' sPende* sP^stus ir sugavęs triušį,
saulinio masto. . tok ų vykti į Kaliforniją ir ten pamė-
kaip graikų dainius Homeras, '
arba kaip anglų rašytojas Milto 
nas. Bet... geriau matyti negu 
aklam būti. Tad saugok savo 
akis kaip savo gyvybę.

Apie akių sveikatą visuome
nė per spaudą labai retai infor 
muojama. Tad nėra ko ir ste
bėtis, kad net augštesnį moks
lą baigusiųjų tarpe yra daug 
tokių kurie apie akių higieną 
klaidingai įsivaizduoja. Tad rei 
kia bent trumpais bruožais su
teikti skaitytojams praktiškų ži 
nių apie akių sveikatingumą.

Kam akys raibsta, dažnokai 
pavargsta, ašaroja, parausta 
ir peršti, arba jei akyse kažkas 
draikosi, tai visų pirma pama
no, kad reikia akinių. Kiti įsi
vaizduoja ir kitiems prišneka, 
kad akinių dėvėjimas apsaugoja

ginti pagyventi bent tuo metu 
kai ten viskas žydi. Jei nesirgsi

patirti ant savo kailio. vėl galima paversti naudinga že-
Istorija sako, kad pirmuosius Triušiai migruoja tokiais di-

24 triušius Australijon atvežęs 
Thomas Austin 1859 metai laivu 
“Lightning”. Tada triušiai buvo

buvo nubaustas 10 australišku sva 
rų bauda. Tačiau tepraėjo tik 2 
metai ir triušių priviso tokia ga
lybė, kad valdžia paskyrė 1 svaro

i ir nusnresi ansizvvmti Kalifor- Fremiją už triušio užmušimĮh Da ir ,sp ęsi aj s toyVvnti ivamor , bar tnu81us augįnti Australijoje 
tujoj, tai tik tuomet čia likvi- ' yra nelegalus dalykas ir kiekvie- 
duok savo turtą. nas, nepaisąs šio įstatymo, yra

„ . .. ,. laikomas ne tik maniaku, bet ir
Pavyzdžiui, yi a liga vadinama kriminaliniu nusikaltėliu, 

vištakis , nuo kurios saulei nu Triušiai tačiau ten jokios žmo- 
1 sileidus žmogus nieko nemato, gaus apsaugos nė pagalbos nerei- 
tiesiog -apanka. Tas atsitinka ^alauja ir yra pakankamai pajė- 
tuomet, kai kunui pnstingai vi-, australų jie tik vi?no tetrokšta: 
taminų C, kai skorbuto liga pra palikti juos ramybėje, perleisti 
deda įsigalėti. Čia akiniai nieko kraštą jiems.’
nepagelbės, o vitaminai C bei J^kių gamtos priešų triušiai
vaistai yistakj pagydys. įskaitant ir žmones, tame krašte

Daugelis rūkorių nuo perdide-! triušienos mėsos kažkaip nemėg- 
lio tabako vartojimo gauna ta- sta\ Australiškas_is šuo, dingo, ir-
bakmj apakimą, kurį amenko- Vatės ir vanagai nėra efektyvūs 
naį vadina “tobaėco blindnėss”. kovoje su triušiais.
Daug žmonių apžlibo besinųodi- 1870 metais Viktorijos provin- 
ję “fuzoliniais” nuodais bege- cMa norėjo4 ^naikinti triušius pir-
riant munsainą — samagon-1 gio vieių tvoromis jų apniktas sri- 
kę. Kiti nusilpnino savo regė- tis. Tačiau, dar nespėjus darbo

Tol. oltso HE 4-0<(99, rez. 1»R 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

^DR/ANNA BALI U NAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko altinius —

A222 So. Western Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai 
rak. šeštadieniais 10-1 ral. Trečia

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrangfi) 

B.CD1K1Ų IR VAIKŲ UOU 
SPECIALI STA

T1M South We«tern Avenat
(MKDICAL BUILDLNG) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fleltad. 11 
vai. ryto Iki S vai. poi 'et

Oflce tel. RE. 7-il«8 
Rea. tel. WAlbrook &-376B

Ofiso tel. OLiffside 4-2896
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

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

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. eek

deliais būriais, jog iš toliau žiū- dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 
rint atrodo kartais, jog visc/3 pa
kriaušės yra lyg gyvos. Jie taip
gi lipa į medžius ir nuėda žievę 
taip, kad medeliams nelieka kito, 
kaip žūti drauge su žole.

Kova su triušiais vedama vi
sais frontais, nevengiant ne nuo
dingųjų dujų, bakterijų bei kito
kių drastiškų priemonių, tačiau 
ir patys triušiai darosi vis gudres 
ni. Jie jau išmoko perlipti augs 
tas tvoras, įsikarti j medžius ar 
perplaukti upes.

O kas galėtų pagalvoti, kad 
silpnas, švelnus, vaikų taip mė
giamas triušis galėtų sukelti to
kių aštrių problemų ištisam konti
nentui ?

Ofiso telefonas: PK 8-322» 
telef. VVAlbrook &-6O7S

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Lr 
šeš«ad.

Kės. tel. Gltovehill 6-5003

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

VaL kasdien n,uo 6—8 vai. vak. 
fieštad. 2—4 vai. vak.

nų.

Aiškiai susitarta

Paskolink man šimtą dolc-

— Negaliu!

— Gerai! Aš to niekad neuž
miršiu, — karčiai išmetinėjo 
prašantysis.

— Puiku, nes jei paskolin
čiau, tai tikrai greitai užmirš-

, .. , . ; mi abiejose tvoros pusėse. Kitos ’tum, — pritajęė prašytasis.m .. „ . . .... . . .,110 ar kitokių nuodingų, vaistų. J Fmą. Tokie žmonių įsitikinimai ~ ... . . . . . 7 i, , . , - • ■ Tokiais atvejais akiniai nepagel-.dažnai, „et perdaznai, yra klai- uk ,inkamas gydymaa gali
ln®1, | pagelbėti.

Akinių paskirtis yra tik tam, (diabetes
kad trumparegis ar tolregis ga- Jlitus) irno ;7egžjlmas daž
etų ger.au matyt.. Ta. .r v.s-!nai sukrinka Yra kaikurios kc.

kas. Kaip lazda ar kriukis ne-, . , . . . i penų ligos, ir inkstų ligos, irpagydo šlubumo, taip akiniai a-, , .,1 - i nuo albuminunjos akyse draikokių ligų nepagydo. Ir akių rege-

akis nuo apžlibimo, nuo visokių , jj vartodami perdaug aspiri- , baigti, triušiai jau buvo randa- 
akių ligų,.ir kad atitaiso regeji-1 1 ””

si ir regėjimas nusilpsta.. To-
, . , , ,. .. , kiais atvejais tiktai medicinostaip, kad padėvėjus atomus poi(|aktaro a „ ,s.
tūlo laiko daugiau jau akinių I tj nu() kirtl o akiniai 
nebere.ketų. Yra daug vidujinių I nick<) ,bsti
ligų, nuo kurių akys nusilpsta. t . . |__
ir regėjimas pakrinka, ir tokiais ' ra daug ir kitokių infekci-
atvejais nei jokie akiniai nieko ai sisteminių ligų, nuo ku-
negelbsti. |rių Žmogus gali apžlibti arba

ir visiškai apakti.. Pajutus, kad 
DAKTORO ATSAKYMAI j akys silpsta, išmintingas žmo-.

Į KLAUSIMUS , gas nedelsiant privalo nueiti pas
savo šeimos daktarą, medicinos 
gydytoją, kad' ištirtų kas per 
priežastis jo akių nusilpimo. La
bai dažnai šeimos gydytojas ga
li atpažinti priežastis žlibumo,

jimo akiniai negali atitaisyti

Atsakymas J. S., L. R., A. G. 
ir kitiems: — Dirbtinųjų vita
mino C vaistų yra dvejopų, — 
vieni ampulėse vadinami “As-
corbic Acid Injectables”, o kiti. ., . gali sustiprinti žmogaus sveika-yra tablečių pavydale vadinami t y . .Zi.i A -. 4 ir įdelbei, žmogų nuo apaki-‘Ascorbic Acid Tablets”. Am 
pulėse esami vitaminai C ilgiau 
išsilaiko negu tabletėse jeigu jie 
yra laikomi tinkamoje tempera
tūroje ir tinkamoje vietoje. Ta
čiau ampulėse siųsti vaistus žie 
mos metu Sibiran yrą neprak
tiška, nes jei pašto tranzitu am-

mo. Sunkesnėje padėtyje šeimos 
gydytojas nurodys pas kurį a-1 
kių ligų specialistą gydytoją 
reikia kreiptis. Jei reikės akinių, 
tai reikės.

Baisią klaidą daro žmogus, Į 
kai jis savo akis mėgina gydy-1

. ... . . ti naminėmis priemonėmis, vi-pules šalčio bus paliestos, tai . 1 ’ .* . . T . . .. ,. šokius abejotinos vertes lasusjos susproginės. Jei siųsti anti-
skorbutinius vitamino C vaistus , , ., . .x ... x . ...... ne klaidą daro, kai nuėjės i krautablečių pavidale, tai reikia žiu-.. • “. ’ . , .... , , ,- ■ -■ tuvę mėgina patsai savo akimsreti, kad butų šviežios, nes pa- . . . . 1. , ... . ... , . , ... , akinius prisirinkti. Nejaugi jissenę vaistai yra beverčiai. , 1 ..A . .. „ XT .• savo akis vertina mažiau neguAtsakymas M. B. — Netiesa. . .. ”,j- • • savo pirštą, arba pinigą? Su akiValerijono lasų kasdieninis var- . .* \. • ,. j- oi mis sposauti neapsimoka,tojimas dantų negadina. Sunku |
Datikėti, kad dantų gydytojas v_ ”~ ~
galėtų rimtai apie tokius nebū- Apraše lietuVdiCIŲ sesellŲ 
tus dalykus tamstai pasakoti.! veikld
Be valerijono, yra ir kitų gerui Katalikų toikraštis “The Rc-

į savo akis varvinti. Dar dides-

MVšvs

F£R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

8ENDR0VČ

4038 Archer Avciuc T«I. IA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Pmzldanta

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS e PARDUODAME IR TAISOME

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

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUN1MO
B-VTŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00
I R/

Piskolos Duodamos Namu Įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS B L01N ASSIL
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, 01

GRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47th St___________ Chicago 32, Hl.

DISTRICT SAVINGS 5 LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. UI

Tel. ofiso TA. 7-6657, rea. RE. 7-49M

DR. FRANK C. KWINH
(KVEEC1NRKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1851 Vwt 47th SomI

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofbiai: 20 North Wacker Drlve 

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

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

Vad. kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. 'rOwnliaU 3-0959 

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

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nv.o 7 v. iki 8:10 
Uždara treč. visa dieną lr iežtad. vak.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

■PEO. MOTERŲ LIGOS
--------------------------------------------------- Ofisas Ir rezld.: 2410 W. 51st St
Tel. ofiso PRospect 6-2240 Į Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577

I’Kospect 6-4732 ; Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr,, 
DR A. MACIŪNAS įTreriad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. I>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PEC. CHIRl'RtilJOS LIGOS 

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. JULIJA MONSTAVI&IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HlUs 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti- ! kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,
Telef. ofiso LAfayette 3-6048

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6265 South Western Arenu
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Rez.: WAlbrook 5-3048
Tel. ofiso HE. 4-6845. rėk HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1817 South We«ter> Aveuts 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal , sutarties 
Telefonas REpublle 7-4900 

Rezidencija: Gltovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-"4 'lr nuo 8-8:80, v. 
'ak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8244

vaistų nervuotumo maldinimui. 
Patyrę gydytojai tačiau dažniau 
prirašo valerijono tinktūrą ne
gu bromidą ar barbitūratą, nes 
nuo to botaniško vaisto ligonis

giater”, labai turtingas informa 
cinėmis žiniomis, aprašė Lietu
vaičių Seserų Instituto kursus, 
surengtus vasaros pabaigoje 
Pittsburghe.

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

UHIVERSAL SAVINGS 5 LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago S, Hl.

iiiUHUiiiiiiHiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii,'

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Plgua, sąžininga?! darban. Visi apdraudimai. 14 artimų lr 

tolimų diatancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITU AMU A AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefoną* — FKontler 6-1882
■iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii»iiiiiiiii»iiiiiiii"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiiiiin

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI,

jei dabar perkat 1 9 5 7 metų TELEVIZIJA
J. G. TELEV181ON COMPANY

2512W. 47tw St Tf> . FRontifr B-1998
DuAlout, RCA Victor, G E, Zenitb ir kiti

Išskirtu, trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

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

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. IIEml 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOM 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso Pltospect 0-9400
Rezid. PRospect 6-1

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4853 S. Whipple Street
i i • ■ ' (Arti 'Ajcher Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. Kasdien 10-12 vai ryto lr 
šeštad. 10-—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4919 
Namų —i CEdarerest 3-7 786

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

.1407 So. 49th Ct, Cicere
A-A ral

vak. šeštadieniais 16-1,
Trečiad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympto 2-1881 
ar"

•* reL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6B67

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

4055 Archer Avė. 
i Kampas Archer lr Callfornla Avą. 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius' - 1 1 i-------

Ofiso telef. YArds 7-1166
■pBldcncijoa — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
'.kampas Halsted lr 36-ta gatvl) 

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

šeštadieniais 1—-4 vai.

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

Dr. Aiexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

DR. ALBINA PRUHSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

Kaądlen . 8—7 vai. vak. šeštad. nuo
I ' - ' 1—5 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Tel.“' ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-6748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street 
Kam p. Halsted lr Sl-mos gatvių) 

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

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2828
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
<342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES 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 PR. 6-0416, ręz. HE. 4-3150

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, re*. PR 6-6666

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-666B 
Rezld. 6600 8. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. Iki S p. p.; 6—9 v. v.

Tel. ofiso PR. 6-8833, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEGIAUSTl

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

. susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 We«t Marųuette Rd.

Telefonas Rfellance 6-1811

j DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:20 rak
Trečiad. pagal sutarti 

I T«|. ofiso lr buto OLympto 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th SU Cicero

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 r. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Botas 1526 So. 4»th Ava 
fteštadlrnlais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. r.Afayette 3 S2I0, Jei 
neatsiliepia, šnuklte KEdzte 8-2848

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG. 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-3:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:BS v.

Uenikile dien. Draugą!

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

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. Califomia Avė.. Ohicagc 

Saukite Y Arda 7-7381
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad 

10 vai. ryto iki 4: trečiad. ir askmad 
tik susitarus.

DR. 6. SERNER
LUETUV18 AKIU GYDYTOJAI 

Virš 16 metą patyrimo
Tel. Y Arda 7-1826 
Pritaiko eklalua 
Kreivas akla 

Ištaisė.
Ofisas lr akintą dirbtuvė 
756 We»t S5th Street 

Vai nuo 10 iki 2, nuo 8 iki I. tre
čiad nuo 10-12. penktadieni 18-2 18 
teštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs so

¥

3X34 H.

Tel. ofiso YA 7-4787, res. PR »-l»8v

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 811) ,
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad.. šeš- j 
tad. lr sekmad. tik pagal sutarti. ' 

Jeigu neatsilieps vlršminėtl telefonai
Šaukite Mldway 3-0001

0V)R

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protėvistns 

Aparatal-Protozat, Med. ban
dažui. S per. pagalba kojom

(Arch Supports) tr Ž.L.
Vai : 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEIUJOS TECHNIKOS LAB. 

8860 W. 63rd St. Chicago 26, IU. 
Tel. E’Roapect 6-6084. Skelbkites "Drauge”!

DRAUGAS 

THE LrmUANIAN DAILY FRIEND
Oaklcy Avė., Chloago S, IU. TeL Ylrglnta 1-8641} 7-6448
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BENDRADARBIAVIMO KĖLIU
Rugsėjo 29 ir 30 dienomis įvyko lietuvių veiksnių prezidiu

mų konferencija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos ministeris Wash- 
ingtone p. Povilas žadeikis. Vliką atstovavo jo prezidiumas: 
pirmininkas Jonas Matulionis, vicepirmininkas prof. St. Kamins
kas ir sekretorius H. Blazas; Altą — pirmininkas L, Šimutis, 
sekretorius dr. P. Grigaitis, ižd. M. Vaidyla; Lietuvos Laisvės 
komitetą — pirm. V. Sidzikauskas, ižd. dr. Trimakas ir sekr. 
K. Bielinis.

Konferencijos priimto komunikato spaudai po ranka dar 
neturime. Jį gavę, paskelbsime skaitytojų ir visos visuomenės 
dėmesiui. Konferencijos pradžioje, padarius tarptautinės padė
ties (specialiai Europos) įvertinimą, buvo plačiai apsvarstytos 
ligšiol darytos pastangos Lietuvos išlaisvinimo byloje ir kon
krečiai svarstytas Lietuvos bylos kėlimo Jungtinėse Tautose 
klausimas. Išsiaiškinta bylos kėlimo procedūros dalykai ir taip 
pat konkretaus prašymo paruošimas, surenkant reikalingą li
teratūrą ir dokumentaciją, kuri pasirodytų reikalinga pačiai by
lai kelti ir kitų kraštų vyriausybėms bei visuomenėms informuoti, 
šitam dideliam darbui dirbti ir koordinuoti Vliko pirmininkui pa
vesta sudaryti komitetą iš Alto, Vliko, diplomatų ir LLK.

Konferencija pasisakė, kad Lietuvos bylai kelti tiek Jung
tinėse Tautose, tiek kitose tarptautinėse institucijose reikia ge
rai ir tikrai rimtai pasiruošti. Nedaryti tokių žygių skubotai, 
pripuolamai. Reikia atsižvelgti ir į momento tinkamumą.

Taip pat labai rimtai atsižvelgta j lietuvių visuomenės su
organizavimą, informavimą ir instruktavimą visuose laisvuose 
kraštuose, turint tikslą veikti į savo krašto vyriausybes, prašant 
paramos Lietuvos nepriklausomybės bylai. Toks visuomenės 
organizavimas už Jungtinių Amerikos Valstybių sienų, kaip 
konferencijos buvo pripažinta, yra Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto kompetencijoje. Ir Vlikas tos svarbios pa
reigos nenusikrato. Kiti veiksniai, kiek jiems leis sąlygos, jam 
padės. Jungtinėse Amerikos Valstybėse, kaip ligšiol, Lietuvos 
bylos kėlimu ir jam lėšų telkimu rūpinsis Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Kalbant apie lėšas buvo konstatuota, kad ir ši konkrečioji 
konferencijoje iškelta akcija ir visi kiti Lietuvos išlaisvinimo 
reikalai pareikalaus stipresnės lietuvių visuomenės moralinės ir 
ypač finansinės paramos. Todėl visų laisvųjų kraštų lietuviai 
į tai rimtai turės atsižvelgti.

Apie šią lietuvių veiksnių konferenciją daugiau pasiskaity- 
sime specialiame komunikate. Iš savo pusės padarę keletą pa
stabų, mes norime pasidžiaugti, kad šiomis dienomis įvyko tas, 
kas įvykio. Jau pats augščiau suminėtų veiksnių vadovąybių su
važiavimo į bendrą pasitarimą faktas daug pasako. Jis yra 
džiuginantis, nes matome, kad — kai yra konkreti darbų pro
grama — mokame susikalbėti, bendrai planuoti ir bendrai dirbti.

Vadinas ir vėl pasukama eiti bendradarbiavimo keliu.

aes=
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ATSISAKĖ VALDŽIOS

Seretse Khama, vienos tautelės vadas, kuris vien todėl, kad bu
vo vedęs anglę, negalėjo grįžti iš Anglijos į savo kraštą. Čia jį 
matome su šeima, kuri kartu su juo grįš į Afriką, nes ten jam 
leidžiama apsigyventi, kaip laisvam piliečiui. (INS)

SOVIETŲ TAIKA - VAKARŲ PAVOJUS
VYTAUTAS VARDYS, Mihvaukee, Wisc.

Pirmą kartą po septyniolikos 
metų sovietai paskelbė statisti
nių davinių apie Sovietų Sąjun
gą, išleisdami 252 pusi. didu
mo statistinę knygą. Šios kny
gos davimai Įdomūs, tik nežinia, 
kiek patikimi. Atrodo tačiau, 
jog sovietai pateikė apytikslių 
informacijų apie tas gyvenimo 
sritis, kuriose jie padarė prog
reso, apie kitas, kaip pav. že
mės ūkį, rašydami tik procen
tų, ne tikrinių skaičių forma, 
kaip ir visada. Pagal knygą So
vietų Sąjungoje priskaitoma 
200.2 milionų gyventojų, kurių 
87 % gyvena miestuose. 1939

kas ir Sverdlovskas. Tai, žino
ma, yra dirbtinio prieauglio re
zultatas.' Vakarinių sovietų pa
vergtų tautų gyventojus tre
miant į Aziją, tose Azijos ir Si
biro srityse kuriant pramonę, 
gyventojų skaičius turėjo paaug 
ti. Įdomu, jog gyventojų skai
čius yra kaip tik sumažėjęs va 
karinėse dabartinės Sov. Sąjun 
gos srityse. Ukrainoje .jis yra 
400,000 mažesnis nei 1939 m., 
Gudijoje 1.2 mil. gyventojų ma
žesnis. Estijoje ir Latvijoje gy
ventojų skaičius laikomas paau 
gęs 100,000 kiekvienoje. Tačiau 
Lietuvoje, nuo 1939 m. jis laiko

m., sovietų liudijimu, gyventojų .mas 200,000 sumažėjęs; iš 2.9

Panašiai gyrėsi ir Chruščevas 
paskutiniame komunistų parti
jos kongrese. Tai reiškia, jog 
nuo 1940 m. sovietai pasivijo irsistebėiti panašiomis žiniomis ir
žymiai pralenkė britų ir vokie
čių geležies ir plieno produkci
ją. Šiuo motu jie pagamina tiek, 
kiek vokiečiai ir britai sudėjus 
kartu. Tačiau sovietam dar toli 
gražu iki Amerikos produkci
jos, kuri kaikuriais metais sie
kia 100 mil. tonų plieno gamy
bą. Pagal išvardintus davinius, 
sovietai esą padarę didžiulę pa

Atsargumas ir kantrybė yrai 
Vatikano charakteristika, be to, 
Šv. Sostas yra įpratęs visai ne

užtat Chruščevo kelionės suma
nymas buvo pastebėtas ir 
jos pasisakyta, kad kiekvienas' 
yra laisvas daryti tai, kas jam 
patinka, ir kad kiekvienas gali 
prašyti audiencijos pas šventą
jį Tėvą. Ar jam bus suteikta ar 
ne, tai jau kitas klausimas. 

Katalikų Bažnyčios istorija
turtinga įvairiausiais įvykiais,

žangą ir automobilių? t raktoriį !yra ir “atmestU” audien
crjų, kaip pav. Theodoro Roose- 
velto, kurio nepriėmė Pijus X.garvežių, cemento ir kt. garny-

DEMOKRATINIŲ JAV NIUANSAI
PRANYS ALAftNAS, Toronto, Kanada

Kartu su bekrentaneiais šie
metiniais rudens lapais turės iš 
kristi ir naujas JĄV-pnezMear 
tas, nes š. m. lapkričio mėnesio 
pradžioje įvyks naujo preziden
to rinkimai.

Šiame rašinėlyje nenorima 
pranašauti, kas bus išrinktas 
naujuoju JAV prezidentu, tik 
norima mesti vieną kitą mintį 
apie JAV demokratijos niuan
sus, ypač kiek tie niuansai lie
čia to krašto prezidentą, kaip 
valstybės ir vyriausybės galvą.

Daugelyje Europos valstybių, 
o taip pat ir Šiaurės bei Pietų 
Amerikos kraštuose, pvz. Kana
doj ir kitur, vyriausybių galvo
mis yra skaitomi ministeriai pir 
mininkai. Kitaip yra JAV. Ten 
valstybės ir vyriausybės galva 
yra prezidentas. Vienok, nors 
jo ūžimams postas, atrodo, lyg 
visiškai būtų panašus į kitų 
kraštų ministerių pirmininkų 
postus, tačiau praktikoje! jis 
yra labai skirtingas.

Ministerius pirmininkus paria 
mentai, pareikšdami nepasitikė
jimą, gali nuversti iš valdžios 
viršūnės betkuriuo laiku,
JAV prezidentas negali būti to
kiu keliu pašalintas, išskyrus 
tik tuos atvejus, žinoma, jeigu 
jie pasitaikytų, kad prezidentas 
būtų patrauktas teismo atsako
mybėn už valstybės išdavimą ar 
kitus panašius labai augšto ly
gio kriminalus, šiaip JAV pre
zidentas pasilieka savajame pos 
te ligi tol, kol jo prezidentavimo 
kadencija pasibaigia.

Didžioje dalyje demokratinių 
valstybių ministeriai pirminin
kai ir ministerių kabineto nariai 
kartu yra ir parlamento nariais. 
Todėl jie turi progą dalyvauti 
parlamentiniuose debatuose ir 
debatuose savo oponentus gali 
susitikti “akis į akį”. Tokiu at
veju jie parlamentų posėdžiuose 
gali aiškinti art>a, reikalui esant, 
ginti savo vedamos politikos 
tezes ir t.t.

Tačiau šioje vietoje reikia 
pridurti, kad joks ministeris pir 
rnininkas be savo partijos par
lamente daugumos beveik negali 
vadovauti vyriausybei, nebent 
toji vyriausybė būtų koalicinė.

Kitaip yra JAV ir kitaip reiš
kiasi JAV prezidento pareigos, 
negu kitų kraštų vyriausybių 
galvų. JAV prezidentas ir jo 
kabineto ministeriai visai nėra 
JAV Kongreso (parlamento) 
nariai. Jie apgina ir išaiškina 
savo vedamą politiką kongrese 
ir senate tik per deleguojamus 
ten savo specialius kalbėtojus. 
Prezidentas gali siųsti (ir daž
nai taip daro) kongresui prane
šimus, prašydamas pritarti sa
vo politikos veiksmams, juos pa 
tvirtinti; vienok jis negali da
lyvauti debatuose, kada tas rei
kalas svarstomas ir negali at
sakyti oponentams gyvu žodžiu.

Jeigu kandidatas į preziden
tus yra popularus JAV visuo
menėj, jis gali būti išrinktas, 
nežiūrint, kad jis priklausytų 
tai partijai, kuri anaiptol neturi 
daugumos nė kongrese, nė se
nate. Pvz. 1954 m., būnant pre
zidentu respublikonų partijos 
žmogui, Eisenhoweriui, abiejose 
institucijose — kongrese ir se
nate — daugumą pasiekė demo
kratų partija.

buvę apie 10 milionų mažiau. 
Nežinia, ar patiektasis gyven
tojų skaičius įima kalinius ir 
darbo stovyklų vergus. Ameri
kiečių statistika jau prieš kele
tą metų skaičiavo, jog Sovietų 
Sąjungoje gyvena apie du šim
tu milionų žmonių, o šiuo metu 
buvo skaičiuojama apie 215 mil. 
gyventojų. Pagal patiektuosius 
davinius, gyventojų skaičius pa 
didėjo pačioje Rusijos respubli
koje ir Centrinės Azijos respub
likose. Pav., tolcio Kazakstano 
gyv. skaičius padidėjo iš 6.2 mil. 
1939 metais į 8.5 milionų 1956 
pa. Uzbekistane rastas tas pat 
gyventojų prieauglis. Žymiai iš 
augo taip pat Sibiro miestai, 
kaip Čeliabinskas, Novosibirs-

senate — jis tampa įstatymu, ži 
noma, dar prezidentui jį pasira
šius ir patvirtinus.

Kartais įstatymas gali būti 
prezidento vetuotas, nežiūrint, 
kad jis būtų ir priimtas abiejų 
rūmų. Tačiau ir kongresas su 
senatu turi tam tikrus kelius ir 
tam tikrą procedūrą, kad per
galėtų prezidentą. Pvz. 1947 m. 
kontraversinis Taft — Hartley 
įstatymas praėjo pro Trumano 
veto.

Tai tokių niuansų esama JAV 
demokratinėj^ valdžioj. (Nau
dotasi dienr. “The Telegram”).

mil. gyventojų į 2.7 milionus.
Labai išaugę yra Sovietų mie 

štai. Šiuo metu Sovietų Sąjun
goje yra 22 miestai, turį dau
giau kaip 500,000 gyventojų 
Pats didžiausias yra Maskva 
su 4,839,000 gyventojų. Šitai, 
tačiau, rodo, jog Maskva beveik 
du kartu gyv. skaičiumi yra 
mažesnė už New Yorką. Gyven 
tojų skaičius miestuose yra iš
augęs ypač Sibire, kur prieauglį 
pagamina tremtiniai ir įvairūs 
“savanoriai” specialistai, o taip 
pat Rygoje, kuri iš maždaug 
295,000 gyv. 1939 m. yra išau
gusi į 565,000 gyv. .miestą, kai 
tuo tarpu pagal pačių sovietų 
davinius krašte gyv. skaičius 
per tą patį laiką tepaaugo tik 
100,000. Tai akivaizdžiai rodo, 
jog kiti gyventojai yra “impor
tuoti” iš Rusijos. Kitaip ta
riant, ir iš sovietų statistikų iga 
Įima atsekti rusinimo tendenci
jas.
Produkcija didesne už Vakarų 

Europos

Tarp kitų sovietai duoda ir 
savo industrinio pajėgumo sta
tistikas. Pagal jų davinius, jie 
pagamina'33.3 mil. tonų gele
žies ir 45.3 mil. tonų plieno. Tų 
medžiagų produkcija nuo 1940 
m. yra paaugusi apie 150%.

boję. šiuo metu jie iškasa 391 
mil. tonų anglies ir išsiurbia 
70.8 .milionų tonų žibalo, šie 
skaičiai, tačiau, taip pat yra žy 
miai mažesni už Amerikos pro
dukciją, nors jie pralenkia Va
karų Europos dabartinę gamy
bą.

Žemės ūkio srity knyga infor 
macijas nuslepia, nevartodama 
skaitmenų, o tik procentus pro
dukcijos augimui pailiustruoti. 
Bet tai, žinoma, yra labai ap
gaulinga, ypač sovietų rankose. 
Todėl kad ir apytikrį įspūdį 
apie jų žemės ūkį susidaryti 
sunku. Reikia tačiau neužmirš
ti, kad Chruščevas pats buvo 
prisipažinęs, jog 1928 m., t. y. 
prieš kolchozus įvedant, karvių 
Sovietų Sąjungoje buvo dau
giau negu dabar, “pakėlus” že
mės ūkio produkciją, ir prisijun 
gus gerai pieno ūkyje besireiš
kiančias Baltijos valstybes, va
karinę Ukraina, Besarabiją ir 
Rytprūsiją.

Tačiau ir paduotosios skaitli
nės yra grėsmingos. Prie viso 
to pridedant, jog didžioji sovie
tų produkcijos dalis eina ne na
mų rinkai, bet ginklavimuisi ir 
sunkiosios karo pramonės sta
tymui, kai tuo tarpu Vakaruose 
didžioji produkcijos dalis ski
riama taikos reikalams, gali
ma susidaryti sovietų grėsmės 
įspūdį laisvajam pasauliui. Duo 
tieji skaitmenys akivaizdžiai pa 
laiko nemažą kursuojančią 
nuomonę, kad juo ilgiau Vaka
rai leis sovietams taikiai vysty
ti pramonę, kurios augščiausias 
atsiekimas buvo vandenilio ir 
atomo bombos pasigaminimas, 
juo sunkiau Vakarų šalims bus 
susitvarkyti su sovietiniu ir 
tarptautiniu komunizmu. Kitais 
žodžiais tariant, sovietiniai skai 
tmenys pailiustruoja, kad lai
kas veikia Vakarų nenaudai.

kano durys ir neatsivėrė garbin 
gajam Amerikos vyrui.

Šiandien yra žinomas Bažny
čios stovis anapus geležinės už
dangos. Šv. Sostas žino ir su-

dėlįpranta komunistinio režimo va
dų intencijas užmegzti ryšius 
su Vatikanu. Nusiųstoji tylo3 
Bažnyčiai enciklika Dum mae- 
renti animo praeitais metais y- 
ra aiškus įrodymas. Tame laiš
ke Jo Šventenybė Pijus XII pri
minė 500 metų sukaktį nuo krik 
ščionių armijos, vadovaujamos 
J. Huniady ir J. Capestrano, 
pergalės garsiuoju 1456 m. mū
šiu prie Belgrado, kur buvo su
mušta turkų armija, vadovau-Priežastis buvo ta, kad Roose- 

veltas nesugebėjo atsisakyti nuo J jama Mahometo II. Popiežius ir 
dalyvavimo protestantų metodis dabar kviečia visus tikinčiuosius 
tų manifestacijoj prieš katalikų laikytis iki pergalės.
Bažnyčią. Užtat bronzinės Vati- T. B. Mikalauskas

BUDRIK’S FURNITURE
3241 South Halsted Street

44 METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

SUTAUPYKITE NUO 30% IKI 70%
ANT VISIŠKAI NAUJŲ BALDŲ !

Miegamųjų Setai, Saliono Setai, Kėdės,
Kilimai, Televizijos, Radio, Hi-Fi,
Fonografai, Šaldytuvai, Skalbimo Mašinos,
Siuvimo Mašinos, Virimo pečiai, Geso šildytuvai, 
Alyvos Boileriai, Deimantai, Laikrodžiai, Brangenybės, 
Garsių Patikimų Firmų.
2 gab. Kroehler Saliono Setas — buvo $189
2 gab. Pulman Saliono Setas 
2 gab. Padalinamas —
2 gab. Saliono Setas — 
Sleep-o-bed Sleepmakers — 
Sealy Sofa Lounge — 
Contoure Leatherette Kėdė 
General Electric Automat

buvo $469 
buvo $139 
buvo $129 

buvo $189 
buvo $239 

buvo $89
Pečius buvo — $400

— už $99
— už $259
— už $69
— už $69
— už $99
—: už $139
— už $39

— už $200
— už $149
— už $110

— už $169
už $98

— už $39
— už $89

$169

— už $345
— už $168

ELE MAZALAITE

PJŪTIES METAS

80. tęsinys

ROMANAS

Ji pamatė jį atsisukusį, ji teregėjo kietą ir niūrų 
veidą — jis nebuvo palenktas, matė ji — ji turėjo 
nešti savo maišą dar sunkesį. Ji žiūrėjo, kaip jis ste- 

Pagaliau JAV . demokratinėsi bi, ją, ir kaip prabyla — atrodo, kad jis norėjo tyliai 
kalbėti, ir staigiai susimetė ir garsiai pasakėsistemos niuansuose būna net ir 

tokių, pasakytume, kuriozų, kad 
pvz. tos pačios partijos kong
reso nariai, kurios yra preziden
tas, pabalsuoja prieš jo patiektą 
įstatymą: pvz. šiemet daugelis 
respublikonų partijos narių kon 
grėsė balsavo kartu su demo> 
kratais ir atmetė prezidento Ei- 
senhovverio prašomą pinigų su
mą užsienio pagalbai.

Tokiu atveju prezidentas gali 
siųsti įstatymą dar kartą į kon
gresą, siūlydamas vėl persvars
tyti, ir tuomet, jeigu įstatymas 
gauna du trečdalius balsų abie- 
juose rūmuose — kongrese ii

Kodėl tu man melavai, motin? Klebonas, ma
tai, mirė. <

— Eikš, — atsakė ji taip pat garsiai, ir visi at
suko galvas — aš tau sakau, kad klebonas yra gyvas.

Ji ėjo koridoriumi toliau ir pasuko į kairę, čia, 
jis atsiminė, kur buvo klebono kabinetas ir raštinė, 
žmonės ateidavo su reikalais į tą kambarį, labai di
džiuose šalčiuose čia buvo atliekamas krikštas. Tas 
duris motina atidarė, ir pati neįeidama, įleido jį. Vi
duryje kambario, veidu į duris, stovėjo kunigas Kazi
mieras Vibrys.

Abu broliai tylomis žiūrėjo į vienas kitą.
Kalbėk tu pirmas, — manė Mykolas, kada atsi

tokėjo, — kalbėk, aš galiu palaukti, silpnieji pirmi 
puola. — Tačiau praėjo minutė, kita, kažinkiek, jo 
brolis stovėjo, žiūrėjo į jį, neatrodė, kad jis praranda

Chruščevas Vatikane!
Maskvos žinių agentūra palei

do informaciją, pagal kurią esą 
Nikita Chruščevas 1957 m. pa
darysiąs vizitą popiežiui. Patvir 
tinama, kad Chruščevas įgalia- 
vęs Sovietų ambasadorių Pary
žiuje susisiekti su apaštališkuo
ju pasiuntiniu Prancūzijai arki
vyskupu P. Marella ir išstudi
juoti “progą ir galimybę vizito 
popiežiui 1957 m., kad tuo pasi
baigtų nemaloni padėtis anapus 
geležinės uždangos”.
=> i 1 .- -7=

UniversaJ Virimo Pečius 36 inčų buvo $260 
Virimo Pečius 36 inčų — buvo $200
General Electric Automatiška Skalbimo Mašina — 

buvo — $275 ■
Maytag Skalbimo Mašina sumažinta —
Siuvimo mašina buvo — $69
Siuvimo Mašina Console — buvo $169
General Electric šaldytuvai buvo — $239 daba
General Electria Vpside down Freezer —

buvo — $549
Admirai Freezer Vpright buvo — $269
General Electric 2 durų 12 kflb. pėdų šaldytuvas

buvo $499 — dabar — už $249 
Alyvos šildymo pečiai 4 kambariam buvo $125 — už $69 
Elektriniai Šildytuvai su Ventiliatorium buvo $65 — už $29 
3 Bėgių Elektriniai Fonografai buvo — $29 — už $19
Zenith Hi. Fi. Mahagony Automatiškas Fonografas

A. M. ir F. M. Radio Combination buvo $325 — už $165 
Aptrauktos Supamosios Kėdės buvo — $59 už $29 
Vidujinių Springsų Matrosai buvo — $59 — už $29
Bed Sprtoig ir Innerspring Matrosai buvo — $49 — $29
9,12 Linoleumai su apvadais buvo — $9 — už $5
9x12 Vilnos paviršiaus Kilimai buvo — $29 ------ už $16
6x9 Kilimai buvo — $20 — už $9
Vonios Kilimėliai (Shag Rug) 2 gab. buvo — $3.50 — už $1 
27x50 Kilimai buvo — $4 — už $2
3 gab. Miegamasis Setas Blonde buvo — $189 — už $89
4 gab. Miegamasis Setas Blonde buvo — $289 — už $169 
4 gab. Freaich L. 16 Natūrai Walnut buvo $1150 — už $499
4 Cordovan, Trigubas Dresseris buvo — $498 — už $245
5 gab. Dinette Setas, Regular, buvo — $89 — už $49
5 gab. Plastikos Paviršium Dinette Setas

buvo — $69 — už $39 
7 gab. Dinette Setas buvo — $119 — už $79
7 gab. Valgomojo Kambario Setas Walnut

buvo — $250 — už $89

Lengviausi išmokėjimai

JOS. F. BUMUK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 vai.

kantrybę taip būti vieną momentą, Mykolui pasirodė, 
kad ne Kazimieras, o motina, tiktai kitu pavidalu, 
atsirado čia — ir jis neištvėrė. Jis turėjo prasilaužti 
kaip nors, kas nebūtų nusileidimas: jis ėmė kvatotis, 
garsiai, jam atrodė, kad tai skamba taip linksmai, 
jog darosi iššaukiama, bet įsiklausė ir nutarė, jog tai 
panašu į isteriką. O brolis nejudėjo, nekrustelėjo nė 
lūpos, nė antakiai.

— Vadinas, — pasakė Mykolas pagaliau, — tai 
mažytis šeiminiškas sąmokslas. Kaip tu čia atsiradai ? 
A, — staiga atslūgo jis, — tave pasikvietė klebonas 
paskutiniam patarnavimui — išpažintis, patepimai.— 
Jis iškarto nurimo, kaip jis buvo pametęs logiką ir 
sugebėjimą svarstyti ir numatyti! Jis nusivalkstė ap
siaustą, numetė skrybėlę ir atsisėdo. Jis padarė klai
dą, tučtuojau pamatė jis, nes buvo atsisėdęs kėdėje, 
padėtoje atsilankiusiems — reikėjo užimti vietą už 
stalo, šeimininko įprastinę, bet dabar ten jau sėdėjo 
Jo brolis kunigas.

— Tu neklysti, — pasakė, kunigas Kazimieras,— 
ir tu gerai atsimeni krikščionio reikalus. O ką veiki 
tu čia, šitaip vėlai ?

— Na, mesk maskaradą, — susijuokė Mykolas, 
jarfi dabar tikrai buvo lengva ir beveik linksma — 
ypatingai po tų košmariškų susitikimų su motina 
šventoriuje ir numirėliu klebonijoje. iMelas, papras- 
tuolis Kaziukas, švelnus kąsnis ir malonus žaidimas 
— jis visuomet mėgdavo truputį paniokoti vyresnį 
brolį.

*— Ko gero pasakysi, kad tu nežinojai, jog aš ga

liu atvažiuoti? Ko gi mama laukė manęs, kaip vysku
po, prie bažnyčios durų ?

— Aš nežinojau, kad ji buvo ten, — pasakė skaus
mingai kunigas, ir buvo tikra, kad jis buvo nustebęs.
— Ar tau negaila jos, — ištarė pasipiktinęs, ir Myko
lui darėsi vis geriau: kaip tiktai priešas pameta kant
rybę -------- .

— Kaip tu gali taip kalbėti, — pasakė jis iškil
mingai, — juk žinai, kad mano namai — jos namai, 
kaip kalbama mandagiuose sluogsniuose, tai tiktai ji 
paniekino mano nešventintą pastogę. — Jis žiūrėjo 
gėrėdamasis, kaip brolio pažiaunės kietai spaudėsi, 
ir susijuokė: — Ir dabar ji čia stovi bažnyčios sargy
boje, kaip angelas su liepsnojančiu kalaviju. Pasa
kyčiau, ji sugadino man šios nakties programą.

— Tu rimtai kalbi, kad norėjai uždaryti bažny
čią? — kunigas Kazimieras dabar kalbėjo vėl rimtai,
— bęt ir prie bolševikų yra nors kiek tvarkos — ko
kia teise?

— Klebonas mirė, kito kunigo nėra — ar turiu 
tau kartoti, ką tu pats labai gerai žinai ?

— Aš esu šios parapijos klebonas, — pasakė ku
nigas svariai, ir Mykolas švilptelėjo:

— Karalius mirė — tegyvuoja karalius i’^Iano 
mielas! Jūs esate žavūs, bet stačiai vaikiški savo pa
stangomis — manai, užtenka pasakyti, kad, štai, sto
ju į tas pėdas, kurios dar neužšalo ir pasiimu parei
gas. Formalumai kur?

lBw daaflaa) , ,
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iŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Vladas Viliamas va
žiuoja Europon
tarptautinian krikščioniu de 
mokratų kongresą n, kuris 
įvyks lapkričio 8 9 dienomis 
Paryžiuje. Dr. Viliamas išvyks
ta iš Amerikos spalio 9 dieną. 
Jis mano lankytis dar Vokieti
joje, Austrijoje ir Italijoje. 
Grįžti Amerikon tikisi lapkri-

— Jurgiui Strazdui, Toronto 
liet. namų pirmininkui, spalio 6 
d. liet. namuose rengiamas pa- 

vy ‘gerbimo pobūvis, kuriam suda
rytas specialus komitetas. Straz 
das yra sumanus statytojas, 
platus visuomenininkas ir dos
nus šalpoj.

— Gerovė Kanadoje. Kana
dos statistika skelbia, kad Ka
nadoje niekada nebuvo taip ge
ra, kaip šiemet. Gamyba padi-

čio pabaigoje. Dr. Vladas Vilią- jej0 beveju trim bilionais, pa- 
mas yra Vid. Europos kr. demo- lyginti su praėjusiais metais, 
kratų unijos general. sekreto- Vienai Kanados gyventojų gal-
riaus padėjėjas. vai išeina 1,844 dol. (JAV 2,-

ANAflflI ^2 dol.). Nedarbas nukrito iki
x * žemiausio lygmens.' Statybai,

— Prelatas Marcinkus, šv. namų darbams ir kitiems dar- 
Sosto naujai paskirtas sekreto- bams darbininkų yra didelis pa- 
riumi prie Apaštališkosios De- reikalavimas.
legatūros Kanadoje, naująsias — Jugoslavijos šokių ir mu- 
pareigas užims nuo spalio mė- zikes ansamblis “Kolo” atvyks

tąjį ginkluotą. Kur tik buvo už 
puolę, išskyrus ginklus ir kir
vius — nieko kito neėmė. Gyve-y 
tojai įbauginti, vyrai pakaito
mis eina sargybas, bet dabar, 
kiek aprimo. Seselės prie savo 
namų turi nuolatinę sargybą. 
Tos lietuvait. pranciškietės mi
sionierės adresas: Maria Širdies 
Jėzaus, Colegio “Maria
Inmaculada”, Reąuena, Peru, S. 
A. Viena lietuvė geradarė toms' 
sunkiai dirbančioms seselėms 
misionierėms neseniai per kun.‘ 
J. Prunskį pasiuntė keletą šim-1 
tų doelrių.

Pasauly yra 
vabzdžių.

750,000 rūšių

JAV pagamina 80% viso pa 
šauly suvartojamų kurui dujų.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

CLASSIHED AND HELP WANTED A D S
BEAL ESTATE BEAL ESTATE HELP VVANTED VYRAI

į Kanaką ir J A Valstybes tri
jų mėnesių gastrolėms.

PERU
Lietuvaitė tarp indėnų.

nėšio pradžios. Kanados lietu
viai džiaugiasi turėdami lietuvį 
augštoje bažnytinės diplomati
jos tarnyboje.

— Šv. Kazimiero parapija T. . ... . . . -7, • ... XX..,. Lietuvaite misioniere Marija ŠnMontrealyje baigia statyti liet. T. . . į
. v _ ... , . i dies Jėzaus sėkmingai toliau1baznye,,^ Parapųa. vadovauja, darbuojasi tarp indjįnų I

un. . o inas. aujai stato- Įtybojauja kolegijoje, kurią lan-

Iš okup. Lietuvos
— Kurios turi penkis vai

kus. Iš Lietuvos gautomis ži- 
; niomis, leidžiama iš Sovietų Ru 
sijos grįžti toms motinoms, ku
rios turinčios penkis vaikus.

— Pakrojuje, Lietuvoje, iš 
Amerikos gautasis doleris iškei 
čiamas į 4 rublius. Bet už tuos 
keturis rublius galima nusipirk 
ti tik 2 kiaušinius. Amerikoje 
tuzinas kiaušinių gaunamas ma 
žiau negu už dolerį.

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šių. įstaigų.
AL. BUDRECKAS 

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Caiifornijos g-vės) 
LAfayette 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ii irius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 Weet 51 Sk 
WAlbrook 5-5030

PRoepect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

jų.
Alaska turi 200,000 gyvento

ko indėnai iš plačios apylinkės. 
Jų 'mokykla yra Reąuenoje, 
prie Ucayal upės. Mums rašo, 
kad šią vasarą tenai buvo nera
mu. Iš miškų ir kalnų atselinę 
laukiniai užpuldinėjo žmones. 
Trys vyrai buvo užmušti, o apie 
8 sužeisti. Vyriausybė apsaugai 
atsiuntė kariuomenės ir polici
jos. Atskrido net 9 lėktuvai, 
skrajojo aplinkui žvalgydami ir 
fotografuodami ir atrado tų 
laukinių stovyklą, kurią sekan
čią dieną bombardavo. Būrys 
karių ir policijos ėjo jų jieško- 
ti, atrado pėdsakus, tačiau, kad 
juos pasiektų, reikėtų apie mė
nesį keliauti, su savimi nešti 
maistą, ir tai buvo neįmano
ma.

Pirmas anglikonų bažnyčios 
vyskupas buvo John Medley, 
įvesdintas į vyskupus 1845 m.

Naujasis Testamentas -
šventas Raštas 

*
Vertė llet-'/lų kalbot JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitas. TV laida. 14 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGE” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8. Illinois

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #2S.0C 
pas
Roosevelt Fumiture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Ncllic Bertulis ir Fellx lluudonls, 

savininkai

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

Po $400-300 gryno pelno į savaitę! 
Taverna su namu prie Stock Vardų. 
Vakarais ir šventadieniais uždaryta. 
Skubėkite! A. Sirutis.

Pigiau niekad nelaukit! Marąuatte 
Parke 5 kamb. mūr. bungalow. Au
tomatiškus šildymas. Dvigubas gara
žas. Sklypas 30 pėdų. $16,700. A. Li
nas. «g|

i Skubiam ]>ardavirnui puikus medi
nis. namas, 2 po 6 kamb. Ashland 
prie 70th. $10,000. K. Juknis.

Reta proga Marąuette Parke! 4 
butų kampinis mūr. namas: 2 po 5 
Ir 2 po 4. Autom, šildymas karštu 
vandeniu. Dvigubas mūr. garažas. 
Tik $47,000. A. Rėklaitis.

Geram stovy G kamb. gazu apšil
domas namas netoli Marąuette Par
ko. Dviejų auto. garažas. Tik $14,000. 
A. Katilius.

Prie Lement kelių sankryžos par
duodamas 30 arkrų ūkis su 5 kamb. 
gyv. namu. $20,000. Navininkas duo
da morgičių. J. šaulys.

Virš $8,000 metams pajamų plius 
virš $100,000 metinės apyvartos pui
kiam biznyj Marąuette Parko centre. 
Didelis mūrinis 2 augštų namas. 
Kaina žema — biznieriui ateitis šyp
sosi! K. Volodkevičius.

P L E 0 R A S
REAL ESTATE

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

Pirkite dabar prieš žiemų 
įsikruustyti

Pastoviausi vertybe yra mimai: — 
Daugiausia poilsio teikia savas butas.
lirlghton Parke:

Mūr. 2 po 5 ir skiepe 3 kamb. 
centr. šild. gazu, did. 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, 
priein. kaina.

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

Med. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 3, 
centr. šild., garažas.
Gage Panke:

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

Mūr. bungal., 6 kamb.,- centr. šild., 
did. kamb.
Marąuette Parke:

Nauj. mūr., georg., 6 kb., 2 mg., 
centr. šild. gazu.

Nauj. mūr. bung., 6 kb., centr. šild. 
alyva ■
Bridgcporte:

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

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

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

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

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

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

Aštuoni butai po 4 kainb., pietva
karinėj daly, $000 paj. į mėn. $21,000 
įmokėti. Reta proga.
Bizniai:

Laik. dirbt, ir brang, krautuvė; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais įreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė; tik prekes.

ŠIMAIČIAI
Realty, Buildera. Insurance 

2737 West 43 St
CLiffside 4-2390

GRINDERS
Centerless, internal, or cylindrical; 

for commercial or precision work. 
Job shop expcrience proferrod. Good 
wagcs, overtime, company benefits, 
permanent. Days or nights.

HABER COItP.
- VOO W. North Avė.

Reikalingi GIUNB1NG MACHINE 
OPERATOltS, taip l>at GKAR HOB- 
BING MACHINE OPERATOltS ir 
GENERAL MAGMINE SHOP DAR
BININKAI. r

EMCO GEARS
4329 N. Kedzie Avė., KE 9-1441

Reikalingi —
PLATERS & POLISHERS 

Dirbti dienomis ar naktimis. 
Taippat reikalingas

PLATING FOREMAN .
AURORA LAMP COMPANY 

18 E. 24th St. DAnube 6-5542

WOODWORKERS
Reikalingi — Cabinet makers — 
dailydės, šlifuotojai (rubbers, buf- 
fers). Nuolatinis darbas. Geras 
atlyginimas. Visi priedai.

KAY MUSICAL INSTRUMENT 
CO. 1640 W. VValnut St. HA. 
1-2119.

REIKALINGI DAŽYTOJAI
FIRST CLASS — UNION 

Tvartingi asmenys
JOHNSON BROTHERS 

1358 W. 79th Street
RAdcliffe 3-0931

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY. 

LAfayette 3-6927

ma bažnyčia yra originali tiek 
savo stiliumi, tiek ornamentika.

— Stasė Prapuolenytė, Ka
nados liet. kat. moterų d-jos or 
gano “Moteris” redaktorė, iš 
Hamiltono persikelia į Torontą, 
kur dirbs prie Kanados Raudo
nojo Kryžiaus.

— Mokytojas Petras Balčiū
nas, praėjusiais metais sėkmin
gai baigęs Kanados mokytojų 
seminariją, šiemet mokytojau
ja šv. Vincento Pauliečio par. 
kat. mokykloje. Lietuvoje mok.
Balčiūnas taip pat .mokytojavo, 
bet atvykęs čia turėjo pakarto
ti studijas mck. cenzui įgyti.
Pastebėtina, kad toje mokyklo
je lankosi didelis skaičius lietu
vių vaikų.

— Kristaus Karaliaus švenJ Kiek tolimesnėse apylinkėse 
tės minėjimą Toronto liet. kat laukiniai pagrobė tris pradžios 
tarpe rengia Kanados liet. kat. ■ mokyklos mokytojas, kurios dir 
Federacijos Toronto skyrius. bo uPilI pakraščių kaimeliuose.

1 Sužeistieji gydomi Reąuenos li-
— Toronto liet. choras ‘ Va r- gonjnėje ir jie tvirtina, kad 

pas savo tradicinį metinį kon- tarp laukinių, kurie buvo visai 
certą rengia spalio 27 d. didžio- įg drabužių, matė ir vieną bal-
joje Massey Hali. “Varpui” į------------------------------------------
talką koncertuoti atvyksta cle-;
velandiečių “Čiurlionio” an
samblis. Abu chorai išpildys mi 
neto koncerto programą.

-— Tabako ūkininkai, lietu- i 
viai apie Simcoe, Delhi ir Rod- 
ney apylinkės prie London, į 
Ont., džiaugiasi gražiai užderė-j 
jusiu tabaku. Jo nuėmimas šiais! 
metais ypatingai pareikalavo i 
daug išlaidų, nes darbe jėga bu j 
vo labai brangi.
■ ■ ■ ......................... -į T7TT'"" i
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijo. 
rinkinys. Nedidelis skaičius iiot 
knygos gautas šiomis dienoinii 
“Drauge ”, 2334 So. Oakley Avė.
CHICAGO 8, ILL. Knygos kainu. ! 
kietais viršeliais $2.
1111111111111II111111 f 1111111111111111111111 * 111111. !

Į

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“D R A C G E,:

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8. ILL.

Vi VU W --Ą-* *Ą* ‘V */[* *Ą* M1* 1AT "A? *A* MT SA* W 3flCMCW*

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
uiauua. Pigus IT sųžiningas 
putaruavimas.

R DERINAS
4540 M. Wood M., Chicago V, 

lutnois, tel. Vi 7-29)2

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO 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 voltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ................... . $8.25
Chev. Ali 1937-53 .... 8.25
Chevrolet 54-55 .......... .. 9.95
Chrvsler 6, 42-52 .... .. 9.91
Dodge 6, 42-56 .......... .. 9.95

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI tB LAIKRODMA' 

Pardavimas Ir Taisyme*
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, UI. — Tel. LA 3-8017

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litnanica Ava. 

Tel. Oliffside 4-6376
Pristatome } visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčia | visus artimuosius 

miestu*

NUG UŽSiSENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
TIp. kurie kenčia nuo SENU AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, qea jų užaisenėjuslo* žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nak- 
į. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipg* pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
dI8. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHDETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
zinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduoia nuo iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 S 
ct., $1.25, Ir $1.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
sagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc.,G* 
ry. Ind.ir Detrolt, Ml- 
nhlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
oey order |

LEGULO, Department D. 
5018 W. Eddy SL CMcaeo 84, DL

BRIGHTON PARKE
Mūrinis. 3 butai iir taverna. Centr.

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

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

Medinis su rūsiu ir centraliniu šil
dymu. 2 po 4 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
Naujas plasteris ir vonios, šalia staty
bai tinkųs 3 2 pėdų, sklypas. Namas 
mokasi pats.

PRIE 72-os ir Fairfield Avė. Mūri
nis 6 kamb. bungalo\v. Centr. šild. 

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

I 48-OS IR HERMITAGE AVĖ. Me- 
J dinis — krautuvė ir 3 butai: 2 po 4 
karnų, ir 5 kamb. Garažas. Geros pa
jamos. Kaina $12,000.

RESTORANAS—KOŠEIANDE. U- 
bai gera biznio vieta ir įrengimai. Di
delė apyvarta. Parduodama dėl ligos.

VENTA
REAL ESTATE 

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

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

N 0 R Y I L A
RE A D ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. I’rospcct 8-5154

Murccrv 49-51 ............... $8.95
Olds, fi eyl. 41-50 ......... 8.20
Plymouth 42-56 ................ 9.95
Pontiae 37-54 .................... 8.95
Buick 37-52 ..................... 12.00

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. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. G R 6-9136

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų mū
rinis — 4 ir 4 kamb., 4 autom, ga
rsas. 50 pėdų sklypus. $12,900.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. Lawn- 
dale 1-7038.

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. N o ta ristas. Valsty 
b$s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitu 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENC5 
0108 S. Ashland Avė.. Chicago 30. III

IEŠKO DARBO

Moteris įieško ofiso valymo dar
bą vakarais — po 6 vai.

PRospect 6-3116

JLad
C R A N E S A V I N G S
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkienicz, sekr. ir advokatas 
Mokame ahgštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojama patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treė. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

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

jateigeje — BRIGHTON SAYINGS ANO LOAH !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki 110,000,00

BRimeN SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CJ4ARLES ZEKUS, Sekretorius 
~OFISO VALANDOS:

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

VISŲ RCSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Iteal Estate 
General Insurance, Notary Public 

59in S. \Vcstcm Avė.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7085

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON 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 6-2793 nuo • vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stapčiausbas 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 8. 49th OOUBT, CICERU 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai

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

OLympic 2-6752

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422$ 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Buildera - Insurano*

2737 West 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniifiiiiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIUIIIIIIIIII

iflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg  
= LIETUVIU STATYBOS =
= BEUDROVB =

Į MORAS |
X Buildcrs, Gen. Contractor* s
S Atlieka planavimo ir staty- S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- E 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. = 
X Namų įkainavimas Ir įvairūs S 
E patarimai nemokamai. ~
= Kreiptis šiuo adresu: ~

1 I0NAS STANKUS I
3 Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 3 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus E
E TeL PRospect 8-2013 =
E 8800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chicago 29, Illinois, S 
^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiuiiuir-

ĮSIGYKITE DABAR

Pirmad., tntrad., pnnktad Ir 
leftt&d • vai. ryto iki 4:10 p.p.

Tračlad. • ryto Iki 11 vai.. 
Ketvirtad. • vaL Iki t vaX vak.

PARDAVIMUI

Sveikinimų Kortelės 
visoms progoms!

10
Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 

, vaizduojančių 4 metų dūlis

$1.00
•

Pagerbkite savo brangiuosius mcniS- 
ku sveikinimą. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Ai e. 
CHICAGO 8, ILL.

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal
čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

Anderson Pasakos I tarnas, 208 
pusi., kaina $2.00 .Andersono Pa
sakos II tomas, 204 pusk, kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

Uiaakymu. «u pinigais siųskit*

DRAUGAS
2334 So. Oskiey Avenue 

Chicago 8, m.
raa

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per- 
| tvarkymo (remodeling) darhus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir .1. SUorcbskaa) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50. ILL
Tel. Ol.ympio 2-7381; TO 3-4230

PLASTERING
Quick Service — First Class Work 

Ceiling — Patehing — Archcs
— Remodeling.

Call anytime for free Kstimates.
Giuu-antccd Work — Kuily InsurcJ 

Pbone Haymarkct 1-1601

KUTOMOBILEb — TRUCTKJB 
Automobiliai — Snnkveilmlai

VIKTORO KOSI C O 8 
Uetnvlška gazolino stoti* Ir auto

tatsyma*
atitekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamo* daly*.

CALL-ME-MOTORS C0.
| 5750 S. WFSTERN AVĖ. PR 8-S533

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
aus jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių' dienraitis. o skelbimų 
kaina yra pi‘einama visiems.

Pirkit Apsaugos Bonus! Skclbkiles “Drauge!



Antradienis, spalio 2.

Spauda britų salose
Šiuo metu Londone išeina aš- tikraisiais laikraščio šeiminin- 

tuoni dienraščiai (kasdien ir sek kais Be jų dar labai artimai dir 
madieniais), kurių didžiausias ba John Walter VI ir John Wal- 
“The Sunday News of the ter VII, nuo kurių ir priklau- 
World’’ turi 7,971,020 tiražą ir j sys tolimesnis dienraščio veidas, 
“The Daily Miror” — 4,725,122'o gal ir visas likimas. Šiaip,

5

egz. Bene pats savotiškiausias 
iš visų tų laikraščių būtų ar tik 
ne “The Times”, kurio leidžia
ma tik 221,972 kopijos. Bet šis 
laikraštis, bent kiek panašiai į 
ta pat vardo leidžiamą New 
Yorke, turi savitą vardą ir sti
lių, o kaikurias detales neįsten
gia jame pakeisti ir ištisi šimt
mečiai. “The Times” ir toliau 
lieka konservatyvus ir britiš
kas.

“The Times” buvo vieninteliu 
britų laikraščiu, kuris nesiteikė 
paminėti Marilyn Monroe atvy
kimą Anglijon. Ji, kartu su Sir- 
Laurence Olivier, dalyvaus vie
no filmo sukimo darbuose. Ir 
štai, nors to “Times” redakci
jos štabo nariai dalyvavo net 
trijose spaudos konferencijose 
su Monroe, jie nerado reikalo 
savo puslapiuose tai moteriai 
skirti nė vienos eilutės.

Aplamai, “The Times” yra 
ar tik ne vienintelis dienraštis 
pasaulyje, kurio pirmasis pus
lapis skirtas ne skubioms ži
nioms, bet skelbimams. Todėl, 
kaip teigiama, tą dienraštį rei
kia mokėti skaityti ir žinoti nuo 
ko ir iš kur pradėti. Kas nori 
žinių, tas pirmiausia turi susi
rasti ir atsiversti laikraščio vi-

kaip jau įprasta, visi rašiniai 
nėra pasirašomi nė inicialais, nė 
slapyvardėmis. Po straipsniais, 
net jei jie yra ir redakciniai, 
taipogi neužtiksi vyriausiojo re
daktoriaus Sir William Haley 
vardo. Čia visi autoriai lieka 
anonimais. Nenuostabu tad. 
kad nėra jokių lentelių ar pa
vardžių net ir prie redakcijos 
kolektyvo narių įstaigų durų. 
Koridoriuje žengdamas taip ir 
nežinai ar tos ar kitos durys 
veda į redakciją ar į šlavėjų pa
talpas. Bet kiekvienas kamba
rys, kaip taisyklė, turi didelį 
židinį, kuris yra kūrenamas 
daugiau kaip pusę metų. Be to, 
amerikietį žurnalistą labiausiai 
stebintų faktas, jog toks stam
bokas laikraštis neturi jokio

DEENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINO1B

i Vargas tam, kuris tai, kas 
į gera, vadina blogu ir tai, kas 
bloga, geru; arba kurs tamsą 
pripažįsta už šviesą ir šviesą už 
tamsą ir kartumą iškeičia už
tikrąja saldybę.

Pranašas Izaijas

Tėvo T. Žiūraičio išleistuvės

vinajtis iš Lindeno, ■ jėzuitas 
kun. Borevičius iš Chicagos, iš 
Patersono — kun. Vyt. Demi- 
kis ir J. Rugys, dail. V. K. Jo
nynas ir kt. Žurnalistų, kurių 
organizacijose tėvas Žiūraitis 
gyvai veikė ir dirbo jų valdy
bose, tiek centro valdyboje, tiek 
New Yroko skyriuje, vardu sėk
mės linkėjo Juozas Valakas ir 
šių eilučių autorė, kuriai su tė
vu Žiūraičiu jau kelinti metai 
tenka dirbti Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos Centro Valdyboje, 

centrinio žinių surinkimo kam- Žiūraitis joje buvo vicepirmi-
ninku.bario.

Dėl tų visų keistumų, laik-f Sveikinimų atėjo ir telegra- 
raštis ir jo patalpos labai mielai šiomis bei laiškais. Jų buvo iš 
lankomos turistų. Bet ir lanky- Pr°f- J- Puzino iš Philadelphi- 
mo valandos parinktos taipogi j°s) dr. J. Januškevičiaus, Tre

čiokų ir kt. Rengėjų vardu tė
vui Žiūraičiui Iz. Dilienė įteikė 
dovanų.

keistokos ir nevisada patogios 
— nuo 8:30 iki 10:30 vak. Kiek
vienais metais gaunama bent 
12,000 prašymų (net iš 27 užsie 
nio kraštų) leisti aplankyti 
“The Times”, bet patenkinama

, . . . , . „ . . . , tik 3,000. Kas naktį įleidžiamadunniuosius puslapius. Kainaja1 », , , .. ..* * ,, *. • j- ;maždaug po desimti smalsuolių,me lape paprastai spausdinamos 
svarbiausios dienos žinos. Gi de 
šiniajame randami vedamieji, 
laiškų redakcijai skyriai ir ati
tinkami straipsneliai.

Tas laikraštis buvo įsteigtas 
1785 m. John Walter, anglių 
prekybininko. Šiuo metu, John 
Walter, iš eilės jau penktasis, 
kartu su lordu Astor, laikomi

kuriems vadovauja specialus va 
dovas, padedamas dviejų padė
jėjų. Viešnagė dažniausiai bai
giama direktorių kambary ir 
vaišėmis su degtine, džinu, apel 
sinų spaustiniu ir pyragėliais. 
Priedui, svečiai čia pat gauna 
naujausią “The Times” laidą.

Al. Gimantas

MŪSŲ KOLONIJOSE
•— r S . - „ • TJ ^4
Newark, N. J.

Išlydėjo tėvą T. Žiūraitį
Brooklynietis Juozas Ginkus 

Dvasininkas, visuomenininkas ypač pasidžiaugė gražiais tėvo 
ir žurnalistas — rašytojas su- į žiūraičio pamokslais, kuriuos 
silaukė gražių išleistuvių, į ku- jis yra pasakęs per jo radijo 
rias, kaip reta kada, susirinko valandą. New Jersey Alto var- 
įvairių politinių ir religinių įsi-! du Pr. Puronas Žiūraičiui linkė- 
tikinimų Nevvarko ir jo apylin- j0 ir naujoje vietoje aplink sa

gą, Tysliava Žiūraitį lygino prie1 
Vaižganto tipo atstovų. '

kių lietuviškoji visuomenė. Iš
leistuvės buvo rugsėjo 23 d. 
(sekmadienį). Tėvas Tomas 
Žiūraitis, domininkonas, kuris 
nuo š. m. rugpjūčio 20 d. per
keltas į Michigano Oxford mies 
tą kapelionu ir dėstytoju teolo
gijos ir kalbų, nors savo tie
siogines pareigas ėjo dviejuose 
kitataučių vienuolynuose Metu- 
chen, N. J., bet savo veikla reiš
kėsi tiek New Yorko, tiek New 
New Jersey lietuviuose. Todėl 
nenuostabu, kad jo išlydėti ir 
tarti vieną kitą atsisveikinimo 
žodį susirinko gausus būrys, 
Newarke gyvenančių iniciato
rių sušauktas. Buvo atstovų iš 
New Yorko ir iš visos Ncw Jer
sey valstybės.

Išleistuvės įvyko Šv. Jurgio 
Draugijos salėje. Pradėta me
nine dalimi, kurią atliko R. 
Graudušytė, p a s k ambindama 
forttepionu ir A. Budvydaitė, 
padeklamuodama.

Rengėjų vardu Klimas vaka
ro programai vesti pakvietė ko
misijos pirm. inž. VI. Dilį. Pirma 
sis kalbėjo buvęs Žiūraičio mo
kytojas prof. K. Žvirblis, OP, 
papasakodamas prisiminimų iš 
Lietuvos laikų, kai jam teko 
susitikti su Žiūraičiu, kaip mo
kiniu ir vienuoliu. Vicekonsulas 
A. Simutis papasakojo apie Žiū
raitį, kaip patriotą ir veikėją 
“Vienybės” redaktorius Juozas 
Tysliava savo kalboje iškėlė tą 
Žiūraičio ypatybę, kad jis su
geba aplink save suburti įvairių 
pakraipų žmones, visur turi 
draugų. Kaip veikėją — kuni-

Jei turite parduoti ar išnuomo- 

U, pasiskelbkite smulkių skalbimų 

skyriuje Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Virgiui* 7-6640.

Atsisveikindamas, pačioje pa
baigoje kalbėjęs tėvas Žiūraitis 
dėkojo už tokį gražų prisimini 
mą, pabrėždamas, kad nema 
žesniu užsidegimu stengsis dar
buotis ir naujoje paskyrimo vie
toje. Gerai parengtoje ir jaus 
mingoje kalboje tėvas Žiūraitis 
baigdamas pasakė: “Ką Dievas 
ir tėvynė man širdin įrašė — tai 
yra mano gyvenimas, įstatymas 
ir šviesioji ateitis”.

Vėliau, trumpai sumesdamas 
po žodį, tėvas Žiūraitis dar tu-j 
rėjo progą daugeliui savo bi
čiulių pasapusti ranką. Sekan
čią dieną jis jau rengėsi išvykti 
savo paskyrimo vieton ir stoti 
į darbą, pasibaigus atostogoms. 
Newarkiečių sudarytoje išleis
tuvių komisijoje darbavosi Iz. ir 
VI. Diliai, M. Klimas, J. Kruli- 
kauskas, K. Grigaitytė - Grau- 
dušienė, f. Gudas, Iz. Jatulis, 
Pr. Saveikis, O. Saveikytė, Ed.
Mažionis ir Andrius Trečiokas.!

Į
Jiems tėvas Žiūraitis prisimini-'; 
mui padovanojo po knygą, savol 
neseniai išleistą, “Žodis ir gy-1 
venimas”. S. Narkėliūnaitė

ve suburti veiklių lietuvių būrį. 
Lietuvių Benduromenėg vardu 
kalbėjo Newarko apylinkės sek
retorius Iz. Jatulis, apygardos 
valdybos narys dr. Skripkus ir 
J. Prapuolenis, Balfo vardu — 
Simanas Gudas, ramovėnų — 
Kaz. Trečiokas, Liet. Taut. S- 
gos vardu — Pr. Jakubaitis, N. 
J. Prekybos Rūmų vardu — J. 
Kralikauskas, veikėjas J. Liud-

PATIKSLINIMAS

Š. m. rugpjūčio 20 d. paskelb
ta “Drauge” žinia apie popie
žiaus Pijaus XI beatifikacijos 
procesą neatitinka tiesai.

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

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

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendas 
Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

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

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

CHICAGO SAVINGS 8i LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

UURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS 1A MOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTĮJ SKYRIAUS.

16 naujų mokyklų

Šiais mokslo metais Los An
geles mieste atidaryta 14 naujų 
katalikų pradžios mokyklų ir 
dvi katalikų augštesniosios mo
kyklos.

t

A. A.

JUOZAPAS DAMBRAUSKAS
Gyveno 4422 S. Calilornia avė.

Mirė rųgs. 30 d., 1956, 8:35 
vai. vak., sulaukęs puses aruž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Papilės parapi
jos, Juonalčlų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 ųi.
Pasiliko dideliame -nuliūdime 

žmona Barbora - Truškaitė, 2 
sūnūs: Juseph Daines, marti 
Alice ir šeima, William Daines, 
marti Kuth; duktė Albina Mi- 
chalec. žentas Aliehael ir ju 
šeima, sesuo Elisabeth Jucius, 
švogeris I.ouis ir jų šeima, švo 
gėris Petras f.azinskas ir šei
ma ir daug kitų draugų, gi
minių ir pažįstamų.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4 348 So. ęa- 
lifornia Avė.

Laidotuvės įvyks trečiai!,, 
spalio 3 d., iš koplyčios 8:30 
vąl. ryto bus atlydėtas j Ne
kalto Prasidėjimo P-16s Švč. 
parapijosl bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines. *

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
tė, sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-3572.

A. A.

CHARLES PEROVICK
Gyv. 7335 S. Saeraniento Avė.

Tel. HE 4-2219

Mirė spalio 1 d., 1956, 5:20 
vai. ryto, sulaukęs 59 m. am
žiaus. Gimė Chicago, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Stella Zaeskaitė;
2 dukterys: Dorothy Kerguson. 
žentas Itussel (M. Sgl. U. S. 
Arniy), Antoinette Kempart, 
žentas Herbert; 2 sūnūs Ri- 
ehard, marti La Vergne ir 
Dennis; 3 seserys: Mary Stan
kus, Stella Shermulis ir An
toinette Skaniarek, uošvis 
John Zaleski, 4 anūkai ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Priklausė Don Vainas 
Amer. Legion Post No. 986.

Kūnas pašarvotas Teteka- 
wicz koplyčioje, 2424 W. 69 
St.

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

Nuoširdžiai kviečiame visu,s 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, _ dukterys, 
seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Laeka\vicz. Telef. KE- 
public 7-1213.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu* 
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių vąldžios agentūra iki 
$10,00°.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, Illnoisfi 1' 
Iv

A

GU2AUSKŲ
BEVERLY II1LLS GBLINYCIA
^c»»uuoiuo ^ėlea nei veBtuvlų, banke
ly. laidotuvių Ir kitu paouoAlmų.

1413 UEST 83KD STREET 
r«l. Piu>»p«ct (4-OHSS Ir FK 8-O8S4

PERRl?4yWz ™
r*F IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OJD£L1 TU O KAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO {RA NK!Al 
ILGU M£TU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36. ILL. Tel. VAIkmok 5-9209

MOVIMO

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste I

Telef CEdarcrest 3*6335

L1ODĖS1O VALANDOJ 
Issklfr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6S4ė So. WmUtb Ava. Air Oondltloned koplyAa 
7-8600 — 7*8601 Automobiliams riešą 
keri* o~v«na kltoee ml«at« 4alyeei ge ertme

koplyčią erfilee JOsą aamą.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba
TOwnhall 3-2109

JOHNEETOlKiS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermilage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ii LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarus- \į^ turime koplyčias

rimas dieną Ir nak- danais Chicagos ir
, <4. Reikale šaukit* Koaalando dalyse ir

mna. uejau patarnaujame

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

ANTANAS mTpHILLIPŠ
3307 S. IJTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSU)E Rd., Rlverside, III. Tel. Ol.ytnpic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tai. Y Arda 7-1138-1139 <

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLympio 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9tb STREET BFpnMIe 7-12131
72514 Šri PLACE T <*7T
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X Antanas ir Marija Ku-1
džiai savo rezidencijoje šešta
dienį po išleistuvių koncerto 
surengė Stasiui Baranauskui va 
karienę, kurioje dalyvavo apie 
70 dainininkų, muzikų, rašyto
jų ir kt. kultūrininkų bei biz
nierių. Nuoširdžias kalbas pa
sakė, linkėdami solistui Bara
nauskui sėkmingai pagilinti Ita 
lijoje dainavimo studijas, šei
mininkai Rudžiai, Baranausko 
studijoms remti komiteto pirm. 
K. Kleiva, D. Kuraitis ir kt. 
Komiteto iždininkas Abramikas 
solistui įteikė apvalią tūkstan
tinę, gautą iš koncerto pelną. 
Stasys Baranauskas visiems 
gražiai padėkojo. Artimiausio 
mis savaitėmis solistas atliks 
koncertus Rochesteryje ir To
ronte ir dar spalio mėn. išvyk
sta į Italiją.

X Sol. Stasio Baranausko iš
leistuvių koncertas, duotas pra
eitą šeštadienį Marijos Augšt. 
mokyklos salėje, praėjo su dide
liu pasisekimu. Solistai Adomai 
tienė, Bičkienė, Baranauskas,

nflCNKAjltffi tflkA.no A S, dtrCAOO, ttJJNOm

PIRMAS SEIMAS NAUJUOS RŪMUOS
Suaukota daugiau $5,000

Dar nėra buvę tokio entuzias
t ingo Tėvų Marijonų Bendradar 

, bių seimo, kai kad praeitą sek
madienį Chicagoje. Seimas buvo 
sušauktas naujuose rūmuose, 
visiems norėjosi juos pamatyti, 
taipgi suplaukė daugiau kaip 
400 žmonių. Seimas pradėtas 
pamaldomis, kurias atlaikė Tė
vų Marijonų provinciolas kun

kėlimo į altoriaus garbę. Tėvų 
Marijonų Spaudos direktorius 
kun. P. Cinikas, MIC. savo svei 
kinime pažymėjo, kad tėvai ma 
rijonai labai vertina lietuvišką, 
katalikišką spaudą, norėdami 
pagerinti jai sąlygas parūpino 
rūmus, kurie yra didesni, negu 
dabartiniai '‘Draugo” darbai to 
reikalautų, bet marijonai tiki į

CHICAGOS ŽINIOS
Kryžius su spygluorta viela

šv. Prokopijaus abatijoje 
Lisle, III., netoli Chteagos buvo 
pastatytas medžio kryžius, iš

Yra daug gerų žmonių
i

Chicagos laikraščiuose buvo 
paskelbta ,kad neturtingai ligo
nei, 63 m. amžiaus senutei Fran

Antradienis, spalio 2, 19 “6

lietuviškos spaudos augimą ir 

V. Atkočius, MIC. Jam asistavo nor* sudaryti sąlygas jos plėto-
a _• iit\   • • ->_ *-• • a

marijonai klierikai. Pamokslą
pasakė tremtinys kun. Alb. 
Spurgis, MIC. Atkreipė dėme
sio, kad šeiminės pamaldos 
laikomos prie naujos spausdini
mo mašinos, pabrėžė, kad tai 
gili simbolika, nes spauda yra 
didžioji šių dienų misionierė ir

tei. “Draugo” darbininkams va
sarą bus įvestas vėsinimas, 
nors pats vienuolynas to pato
gumo neturės.

Leis žodyną,

palies apsuptas spygliuota viela,'ces O’Brien reikalinga vežioja- 
priminimui tų kenčiančių kata- moji kėdė. Tuojau atsirado net 
likų, kurie yra bolševikų oku-įšeši aukotojai ,kurie jai pasiūlė 
puotuose kraštuose. Lisle vyko po tokią kėdę. Dabar ta mote- 
tikėjimo vienybės suvažiavimas ris, po trejų metų, pirmą kartą 
ir šimtai žmonių — lenkų, čekų, j galėjo išvažiuoti į saulę, 
vengrų kilmės — sekė apeigas.' -
Suvažiavime dalyvavo iš Ki-Į Registruokitės balsavimui 
nijos ištremtas kard. Tien, iš i Per televiziją pasakytose kal- 
Jugoslavijos ištremtas vysk. bose penki respublikonų kandi- 
Rozman, graikų vyskupas Ste- data į kongresą Chicagos apylin

KAS KĄ IR KUR
— Skantininkių dėmesiui, ši u

meili spalio mėn. (sekmadienį) II. 
vai., 4525 S. Koekwell SI. skl. <!. 
Meilutienės Imte, įvyks skaniinin- 

kių sueiga. Visos skaniininkės, gy- 

venanėios Chicagoje ir apylinkė jo 

kvieėinmos įlalvvauti.

Iškilus seime anglų — lietu
vių žodyno reikalui, kun. Bag-

didžios pagarbos 'verti tie,'kirie ^viaus paaiškino, kad jau 
ja remia. Per mišias daugelis ®*P>a»>*<*» nauja, dideli
ėjo prie šv. komunijos. I,rtuvių - ""S1* kalb>* žody”'

Prel. Ign. Albavičius, Juozas 
Po to sekė šiltos, skanios ir Mozeris, inž. Ant. Rudis savo 

sočios vaišės. Tada būriais sei- sveikinimo žodyje augštai ver- 
mo dalyviai perėjo naujas spau tino tėvų marijonų laimėjimus 
stuvės patalpas ir- vienuolyno įr gerųjų lietuvių talką. “Lai- 
rūmus, ypač grožėdamiesi vit- vo” redaktorius kun. A. Igno- 
ražais, kuriuose spindėjo išrašy tas prašė dar daugiau talkinti 

lietuviškos spaudos paskleidi-
Laivo” skaitytojus prame ir 

šė padėti įrengti 
barį.

vieną

kėse ragino visus gyventojus 
įsiregistruot balsavimams, įvyk 
siantiems lapkričio mėn. 6 d. 
Registruotis privalo tie, kurie 
dar nėra įsiregistravę ar kurie

Solistė Marijona Bankevičins-Bun- 

ky išpildys dali programos Balf'o 

koncerte šį sekmadienį, 3:3(1 vai. p. 

p. Lietuvių auditorijoje.

Telefonavo žuvusiems 
tėvams

Penkių metų našlaitė Robin 
Sher, kurios tėveliai žuvo auto
mobilio nelaimėje, ir kuri pati 
globojama Michel Reese ligoni
nėje, verkia nematydama na- 

nes jūs siekiate teisingu-' goję priteisė Juozo Kedzierskio,' miškių. Ji atmena tėvų telefo

phen Kocisko, iš Pittsburgho.
Suvažiavimas susilaukė svei

kinimo iš prezidento Eisenho- 
werio. Prezidentas savo laiške 
sako: “Jūs, vadovaujami kard.
Stritch ir kard. Tien, siekiate, yra persikėlę ketur gyventi, 
išlaisvinti visus žmones ir iškel . . mm nnn
ti tiesas, kurios visus žmones, Berniukas gauna $150,000 
daro laisvais.- Aš iungiuosi prie į Augščiausias teismas Chica- 
jūsų

LINKSMIAU
Garantuotas pasisekimas
Į provincijos miestelį 12 at

vykusių artistų vaikštinėja po 
, sceną. Salė veik tuščia. Pirmo 
akto pabaigoje pasigirsta pora 

, švilpimų.
Vienas aktorius prisiartina 

prie scenos šviesų ir šaukdamas 
į negausius žiūrovus įspėja:

— Nebandykite sutrukdyti 
vaidinimo. Mūsų yra daugiau 
už jus!

Daug spalvų
Žmona vyrui: “Brangusis, ar 

tu mane ir tada taip pat mylėsi,mo ir gailestingumo pasaulyje”.114 m. amžiaus, naudai iš Illinois no numerį ir bandė su jais te
Šios rūšies kongresas yra Central geležinkelio linijos iefonu susisiekti. Jai dar nėra kai aš pradėsiu žilti?”

Vaznelis buvo sutikti labai ir_
labai šiltais plojimais. Didžiulė ,... t • . įkalboj pasidžiaugdamas gau
teikusiu žiūrovų. Programoj dal ya.s dalyviais, seimui vadovau
davo ir Chicagos vyrų choras* “ ,Pakv,ete k™' dr * P,runsk|- 
vadovaujamas sol. VI. Baltrušail sekretoriais buvov išrinkti hr.

Pr. Jancius, MIC, ir Marcelė Pa 
keltienė. Rezoliucijų komisijon 
kun. dr. K. Matulaitis, MIC; 
kun. V. Bagdanavičius, MIC

čio. Akompanavo muz. A. Ku- 
čiūnas. Platssni koncerto įverti 
nimą duosim vėliau.

ti vitražą aukojusių vardai.
Vadovybė ir komisijos

Lygiai antrą valandą buvo 
pradėtas seimo posėdis. Kun.
dr. K. Matulaitis jį pradėjo mal I Pastatai kainuos apie milioną 

da. Tėvų Marijonų bendradar-1 Tėv. Provinciolas V.Atkočius,
dvasios vadas atidarymo1 

kalboj pasidžiaugdamas
MIC. nupasakojo marijonų veik 
lą JAV-se, Argentinoje/ Euro
poje ir reiškė gilų dėkingumą 
už paramą. Statybos fondo va
dovas kun. V. Parulis, MIC. pa 
sidžiaugė, kad koplyčioje jau 
visi didesni darbai apsiimta ge
radarių įrengti. Lieka dar suo-

nirmas JAV-se. Jo siekis — jieš, $130,000. Tai bus jam kompen 
koti būdų vėl grąžinti vienybę saci ja už netekimą kairės kojos 
Rytų ir Vakarų bažnyčiose.
Kongrese dalyvavo anie 60 ku
nigų ir mokslininku, kaikurie iš 
iu atvvkusieū iš užsienio, šiam 
vienvbės sąjūdžiui JAV-se pa
kviesti vadovauti tėvai benedik
tinai.

iR-t’daro Swifto sVerdvIda*

Swifto bendovė, susitarusi su 
darbininkais, palaipsniui atida
ro skerdyklas. Jau perkami gy
vuliai ir prasideda darbas 39 
skerdyklose visose JAV. Chica-

kun. V. Bagdanavičius, MIC. iri, . D_ _ kainuog mašinos sta- goje vgl grįžta * darbą 4,000 K. Kleiva. Mandatų komisijon1 ’ * darbininkų. Sutartis pasirašyta
J. Valaitis, Ign. Sakalas, Petr. 
Zakaraitė, T. Stučinskienė, O. 

Banionienė.
Veiklūs skyriai 

Br. P. Jančius perskaitė pra-

tybos darbų užbaigimas, sodo 
sutvarkymas, taip, kad visos 
išlaidos pasieks netoli miliono. 
Yra užtraukta skola, bet gera
širdžių talka duoda daug vilčių. 
Kai tėv. Parulis suminėjo, kad

eito seimo protokolą ir toliau' ^ar n®ra kas apsiėmusio įreng
sekė sveikinimai. Gražaus veik-

X Mokytojų Sąjungos premi
ja už geriausią jaunimo teatrui 
veikalą jau paskirta. Kas laure 
atas — paaiškės per Sąjungos 
koncertą - balių š. m. spalio 6 
d. Western Ballroom salėje.
Šiuo pirmuoju s-gos koncertu 
mokytojų susidomėjimas dide
lis, atrodo, kad nebus Chicagoje
ir apylinkėse mokytojų, kurie lumo Yra parodę Marąuette 
jame nedalyvautų. Tai pat tiki-1 Parko- Bridgeporto, Melrose
masi, kad visuomenė savo atsi- Parko- Aušros Vartlb Clcero- 
lankymu parems mokytojų de-į Brighton Parko, Town of Lake 
damas pastangas išlaikyti lietu-1 skyr*ak J1! vadovybės sveikino 
viškumą jaunojoj kartoj.

ti šoninį altorių, tuojau inž. A. 
Rudis pažadėjo jį įtaisyti tam 
reikalui skirdamas $1,300.

Nauja valdyba

Naujos Tėvų Marijonų Ben-

trejiems metams. Numatyta pa 
laipsniui pakelti atlyginimą 25 
centais per valandą, be to — 
bus padidinta pašalpa ligoje, 
padidintos atostogos, mokami 
priedai dirbantiems naktimis.

3 milionų vertės gyvulių 
parodoje

šeštadienį Chicagoje, Interna 
tional Amphitheatre patalpose, 
ties 43 gatve ir. Halsted, prasi-

ir kitus sužeidimus, kai į jj 
pataikė prekinis traukinys dar 
1950 metais.

600 advokatų ir teisėjų 
mišiose

Jolieto katedroje sekmadienį 
buvo pamaldos katalikams tei
sininkams. Jose dalyvavo apie 
600 katalikų advokatų ir teisė
jų. Pamoksle buvo priminta 
augšta jų pareiga tarnauti tei
singumui.

Nauja labdaros įstaiga
Katalikų labdaros centras, 

plėsdamas savo veikimą, atida
ro savo šaką 411 S. Walnut, 
Arlington Heights.

X Liet. Rašyt. Dr-jos Valdy-

seimą su gausiomis šimtinėmis. 
Kun. dr. Matulaitis pasidžiau
gė gausėjančiomis malonėmis

ba kviečia ir ragina čikagiečius per a a arkiv Matulevičiaus 
rašytojus ir visus kultūrininkus užtarimą ir kvietė malda ir au_ 
dalyvauti Vilniaus universiteto Ra prigidėtį prie to lietuvio iš- 
375 metų sukakties minėjime,
įvykstančia.me šį sekmadienį,
spalio 7 d., 3 vai. Marijos augs' Kazimierietes.

X Elena Šteinytė įstojo pas
Elena Šteinytė

’iyia •n.ngiijvo lietuvė, gimusi 
rengia Chicagos kultūrinių or-, Londone. jį yra baigusi preky- 
ganizacijų sudarytasis komite- ^os mokyklą jr Londone dirbo

tesnioje mokykloje. Minėjimą^ yr& Anglijos

tas.
X Stasys ir Marija Metrikiai,

savininkai Farm Food Co., at
vėsus orui daugiau parduoda 
Michigan Farm sūrių ir kitų 
maisto produktų. Pagelbai ture 
jo pasikviesti Mrs. Peter Knol 
(buv. Erna Naujokaitė) ir be 
jos dar pagelbsti Regina Stulpi- 
naitė.

X Jonė Kvietytė, garsioji Iš
raiškos šokių menininkė ir prof. 
Vladas Jakubėnas atliks meni
nę programą D. L. Kunigaikš
tienės Birutės d-jos tradicinia
me Koncerte-Baliuje š. m. lap
kričio mėn. 10 d. 7 v. 30 min. 
Westen Ballroom salėje, 3504 
S. Westem Avė.

X Aleksandras Kučiūnas,
operos dirigentas, kuris yra vie 
nas žymiausių muzikų Chicagos 
lietuvių tarpe, diriguos Verdi 
“Rigoletto-” operą, statomą Vy
rų choro Chicagoje kovo mėn. 
20 ir 31 dienomis.

X Petras Smaižys, gyvenan
tis Bridgeporte, ankščiau dir
bęs Svobodos real estate įstai
goje iš ten persiregistravo pas 
Šimaičius ir jam neblogai se
kasi.

X Petras Kuniutls išlaikė ne 
kilnojamo turto pardavėjo eg
zaminus ir pradėjo dirbti brolių 
Šimaičių Realty įstaigoj Brigh
ton Parke.

akcijų prekyboje. Laisvu laiku 
ji uoliai bendradarbiavo Londo
no lietuvių parapijoje. Nuo se
no ji norėjo įstoti vienuolynan 
ir tik dabar pasitaikė proga jai 
tai padaryti. Praeitą vasarą ji 
atliko kelionę po daugelį šalių 
ir atvyko į Chicagą įstoti pas 
Kazimierietes. Elena Šteinytė 
gražiai kalba lietuviškai,

X Zigmas Gedvilas Marijo
nų Bendradarbių seime iškėlė 
mintį, kad būtų išleistas didelis 
lietuviškai angliškas žodynas, 
nes ligšioliniai žodynai nėra pa
kankami.

X Mrs. Marje Sebastian grį
žo iš Havajų salų, kur ji turėjo 
progos pasidžiaugti gamtos gro 
žybėmis.

X Pranas Ebriedis, 2236 W. 
Augusta Blvd., buvo apvogtas. 
Iš jo automobilio, pastatyto 
prie darbovietės, vagis ištraukė 
įvairius paliktus dalykus.

X Balio Pakšto orkestras 
gros šokiams po Balfo koncer
to šį sekmadienį Lietuvių audi
torijoje. Koncerto pradžia 3:30 
vai. p. p.

X Martynas N agi s, 4537 So. 
Hermitage avė., sužeidė ranką 
darbe ir turės bent ketvertą sa 
vaičių gydytis.

X Stasys Dnčimanaa, 3347 
So. Lituanica avė., spalio 5 d. 
paminės savo B6tą gimtadienį.

dradarbių valdybon išrinkti — dės pieninių paroda, kurioje bus Chicag0 2 
pinmininke E. Samienė, vaidy-, išstatyta gyvulių, kurių vertė 
bos nariais Marcelė Pakeltienė, | sieks apie $3 mlionus. Iš vsio 
Anastazija Kilienė ir Albina Sepus net 1,873 gyvuliai iš 29 šio 
maitienė. Pareigoms jos pačios ,kra®to valstybių ir jiš Kanados, 
pasiskirstys. Dvasios Vadas Goriausiems gyvuliams bus $40, 
kun. J. Budzeika, MIC. labai vi-f000 PremiW ir auSito‘
siems dėkojo už didelį darbštų- jams dar $20>000-
mą ir reikalų supratimą.

Rezoliucijas paskaitė K. Klei
va ir kun. V. Bagdanavičius. 
dėkodami už ligšiolinę darbuotę spalio 5 d., atvažiuos mašina su 
ir skatindami prie naujos .ener- įrengtais krūtinės peršvietimu 
gijos. Mandatų komisijos pra- įtaisais ir kiekvienas, turįs 15 
nešimą padarė red. Ign. Saka- m. amžiaus ar daugiau galės 
las, pažymėdamas, kad seimo nemokamai persišviesti. Ta nu
metu suaukota daugiau kaip gina nuo 10 vai. 30 min. iki 5 
$4,000, o priskaitant ir inž. A. vai. 30 min. stovės ties 31 gat- 
Rudžio auką dėl altoriaus su- ve ir Wallace. Peršvietimai da-į 
sidarys apie $5,500. Aukojo dau romi kovojant su tuberkulioze, 
giausia senieji ateiviai. Naujoji Praeitais metais Bridgeporte 
pirmininkė E. Samienė savo žo- įregistruota 50 naujų susirgimų 
dyje reiškė gerų vilčių ateičiai.
Seimo vedėjas .kun. J. Prunskis 
įnešė linksmumo ir gyvumo 
Baigta malda, kurią sukalbėjo
prel. Ign. Albavičius.

Gyvens po 100-125 metus
Illinois universiteto profeso

rius dr. Georgę Wakerlin savo 
paskaitoje dėl 100 senelių, lai
kytoje Chicagoje pažymėjo, kad 
ramus žmogaus temperamentas 
ir medicinos pažanga žada pra
ilginti žmogaus amžių. Kada 
medicina išmoks nugalėti pa
grindines senatvės ligų priežas
tis, sukeliančias augštą kraujo 
spaudimą, arterijų sukietėjimą, 
vėžį, reumatizmą ir arthritis, 
tada galima'bus tikėtis, kad 
žmonės gyvens po 100-125 me
tus. £ I

Spalvotieji medžiai

Nemokamai peršvies 
krūtinę

Į Bridgeportą penktadienį,

SOPHIE SARGUS 
RADIO PROGRAMA

Ii WQE8 atotlea — Banga 1199 
*TOO PIRMAD IKI PENKTAD 

1:45 Iki 9:S0 vai. ryte 
0E8TAD. 8:90 iki 9:10 ryta 

FIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SkU&AD, 8:30—9:SO v. r. U stotie. 

TOflPt — 1490 kU.
9. III. HEmlock 4-24-13

pasakyta, kad tėvai yra žuvę. | 
Teismas nustatė, kad ją turės 
auginti jos seneliai.

Sudegė daug parodos 
daiktų

Ugnis 2500 W. 21 str., Chica
goje, sunaikino daug kalėdinių 
žaislų, automobilių parodos da
lykų, padarydama kelis šimtus 
tūkstančių dolerių nuostolio. Ug 
nis lengvai plėtėsi esant toje pa 
rodoje daug popieriaus gami
nių.
Registravimo įstaiga dirbs 

vakarais
Pakeitę adresus ar nauji bal

suotojai, norėdami dalyvauti 
rinkiminiuose balsavimuose, pri 
valo įsiregistruoti miesto rotušė
je, kambary 308. Žmonių pato
gumui registracijos įstaiga dar 
bo dienomis bus atdara ir va
karais iki 9 vai.

Vyras: “Nesijaudink, bran
gioji, aš tavo plaukus esu ma
tęs jau devynių spalvų”.

AR ŽINOTE-

kad galite įsigyti:

Radiją ................................... nuo $12.50
Televiziją ............................ nue $89.00
Fonografą ................  nuo $17.50
Vokišką radiją ....................nuo $55.00
Hi-Fi fonografą ................. nuo $79.00
Dulkiasiurbli ..................... nuo $45.00
F.lektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
F.lektr. laikrodi (žadint.) nuo $3.95
TV nnteną .............  nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

iiDflinft
lūiTCLCVISIOn
.sales - Service)

Sav. Inž. A. 8EMENA8 
8. Halsted — CLlffslde 4-5605

7121 SO. ROCKVVELL ST.

TELEVISION SPECIAL !
RCA Victor — 21” Console$139 95

ROOSEVELT FURNITURE CO.
I 2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREC1N PHOTO STUDIO
(lncorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248j

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K ETDUKONIS
lunu naują dideli sunkvežimi 

Ir apdraudas
«13 W 91«t St. Chicago, OI. 

Tel. PRescott 9-2781

1111111111111111111111111111111111111111* Mumiv

j STATYBAI
IR NAMŲ 
PATAISYMUI |
PRISTATOM 
/Isokių Rūšią 

> MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
TeL Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštini atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII

džiova; trys nuo džiovos mirė
Vogė nuo vaikų

Chicagoje yra nemažas pasi
piktinimas tais pareigūnais, ku
rie drauge su Dunbar firma, pri 
statančią maisto produktus mo
kyklų užkandinėms, perdaug 
plėšė už maisto pervežimą ir da 
bar patraukti teisman. Rajoni
niuose miesto laikraščiuose ga
lima užtikti vedamųjų, kalban-] 
čių, kad tie žmonės vogė nuo 1 
vaikų.

Naujas ekspresinis kelias
Gubernatorius Stratton atida 

rė naujai nutiestą dalį 66 kelio, I 
dabar turinčio dvi linijas į vie-1 
ną ir dvi į kitą pusę. Savo kai-1 
boję jažymėjo, kad reikia tikė-! 
tis, jog Cook apskritis pasinau
dos jam duota teise užtraukti 
245 milionų paskolą ir tas lėšas

Chicagoje ir apylinkės miš- panaudos nutiesti ekspresinį ke
keliuose jau labai žymu ruduo. 
Medžiai nusidažė įvairiausiomis 
spalvomis. Kaikurie dailininkai 
dabar tuo pasinaudoja piešdami 
peisaSua.

lią nuo Chicagos miesto iki
šios naujai nutiestos 66 kelio 
dalies, tokiu būdu palaipsniui 
bus nutiestas puikus kelias iki 
pat St. Louis.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams Išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per

sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Jnos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

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

JOHN J. HA2AHAUSKA8, Pna

Ohartered ir SnpsrviMd by the United States Gkrrsmmsat
Įstoidoa VALANDOS: Kandies nno 9-toa ryto iki 5 vsl. po pietą. Ketvirtadieniais ano 9-toa valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nnc 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietą. Trečiadieniais visai aeatidaroma
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