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Smūgis Jungt. Amerikos Valstybių komunistams
Jungtinių Tautų organizacijos 

šeima padidėjo
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Dar nespėjo pajuoduoti cementas, 
kai prieš septynis mėnesius buvo įkastas aštuoniasdešimt pirmas 
stiebas Afrikos negrų valstybės Ghanos vėliavai, o dabar Mala
jams reikia kasti naują prie tų vėliavų, pusrutuliu supančių JT 
generalinės asamblėjos rūmus.

Ta nauja, britų protektorate 
buvusi, ir britų valstybių ben
druomenėje pasiliekanti, dar tik 
nuo šio mėn. pradžios nepriklau
soma valstybė į JT priimta be
veik tokiu pat rekordiniu grei
čiu, kaip ir Ghana. Ir priėmimas 
vyko visiškai nekomplikuotai.
Juk komplikacijų ir nesusidaro, 
kai nėra norinčių vetuoti.

Retas vieningumas

JT Saugumo taryba retai pasi
žymi tokiu vieningumu, kaip 
praėjusio ketvirtadienio popietę, 
kai visi balsai buvo teigiami. 
Britų ir Australijos pasiūlyta, 
Malajų federacija tapo 82-ąja JT 
nare. Prieš tai kalbėjusieji pen
kių „didžiųjų“ atstovai ir „ma
žesnieji“ visi džiaugėsi faktu, 
kad ta nauja Azijos valstybė jau 
pribrendusi politinei nepriklau
somybei ir būsianti pajėgi išlai
kyti pasižadėjimus JT čartos at
žvilgiu. "

Uuominos prieš kolonializmą

Tačiau ir čia neapsieita be kai 
kurių aliuzijų į esančią koloniji- i 
nę padėtį. Vakarų bloko kalbėto
jai ir su juo einantieji galvoje 
turėjo naują — sovietinio kolo
nializmo formą, o sovietų atsto
vas Malajų atvejį iškėlė, norėda
mas pasidžiaugti jau „nykstan
čia“ vakarietiško kolonializmo 
forma.

Prisimenant faktą, jog Mala
juose dar tebėra apie porą tūks
tančių komunistinių teroristų, 
su kuriais krašto valdžia žada 
beatodairiškai kovoti, tautinės 
Kinijos atstovas dr. Tsiang ir 
JT Saugumo taryboje tą padėtį 
iškėlė.

Džiaugdamasis naujosios vals
tybės gamtos turtais ir kitkuo, 
dr. Tsiangi nurodė, kad drąsos ir 
vieningumo reikės kovoje prieš 
„tarptautinio komunizmo subver 
siją ir ginkluotą terorą".

Panašiai pakalbėjo ir antras 
Malajų kaimynas — Pilipinų at
stovas gen. Romulo. Tasai irgi 
visiškai aiškiai sugretino dvi ko
lonializmo rūšis — Vakarų kolo
nializmą ir naująją kolonializmo 
fornjią — besistengiančią sukurti 
imperiją, kurioje saulė niekados 
nenusileistų.

Nors vardais neišminėjo, bet 
dar kolonializmo jungą velkan
čias tautas prisiminė ir Irako at
stovas, reikšdamas pasitenkini
mą, kad juo nusikratė Malajai.

Rusas už Mongoliją

Tuo tarpu sovietų atstovas 
Arkady Sobolev, kad ir neva 
džiaugdamasis, jog Malajai pa
didina JT šeimą ir tuo pačiu ta 
organizacija tampa vis labiau 
universalinė, apeliavo į Tarybą 
priimti į JT ir Išorinę Mongoliją. 
Jos pareiškimas, girdi, jau dau
giau kaip dešimt metų laukia. 
Čia dar jis priminė, kad keliais 
atvejais JT asmablėjos didžiuma 
vis pasisakydavo už jos priėmi
mą, tik Saugumo taryboje nieko 
nenuveikta.

Bet tai tebuvo tik kalba, ir tik 
rovėje Sobolevas teužregistravo 
tik savo nuomonę, nes kiti didie
ji dabar nė klausyti nenori apie 
tokios Mongolijos priėmimą. Ji 
jau ir buvo mesta iš sovietų siū
lomo priimtinųjų sąrašo ir ve
tuota taip, kaip vakariečių siūlo

I

mos demokratinės Korėjos ir 
Vietnamo respublikos, kurios vėl 
negali gauti sovietų palankumo, 
vakariečiams nesutinkant, kad 
būtų priimtos ir tų kraštų ko
munistinės pusės.

Svarstys ir kitų pareiškimus

Korėją ir Vietnamą šiame Sau 
gumo tarybos posėdyje priminė 
šio mėnesio pirmininkas Kubos 
atstovas dr. Emilio NunezPor- 
tuondo.

Dar prieš nepaprastąją sesiją, 
kuri svarstys Vengrijos klausi
mą, laukiama Saugumo tarybos 
rekomendacijų ir kitų narių klau 
simu. Kaip žinia, Saugumo tary
bai pasiūlius, JT generalinė 
asamblėja priima.

Malajų atveju, čia manoma, 
nereikės laukti nė dvyliktosios 
sesijos. Specialioji sesija, kuri 
Vengrijos klausimu susirinks šį 
trečiadienį, jau gali Malajus pa
tvirtinti pilnu nariu.

Pranešama, kad JAV 
pasiruošusios įsileisti 
raud. laikraštininkus
WASHINGTONAS, rūgs. 9. —

Eisenhovverio administracija pa
siruošusi įsileisti apibrėžtą skai- tymųir dorinio Bažnyčios moky
čių raud. Kinijos laikraštininkų mo •
į Jungtines Amerikos Valstybes.

Jungitnių Amerikos Valstybių 
pareigūnai tikisi, kad raud. Ki
nijos vadai įsileis 26 amerikie
čius laikraštininkus, kurie atsto
vautų spaudos organizacijas.

Lenkija uždraudė
VARŠUVA, rūgs. 9. — Lenki

jos vyriausybė uždraudė keliauti 
lenkams į nekomunistines valsty 
bes. Manoma, kad vėliau bus lei
džiama lenkams keliauti į Vaka
rus, mokant užsienio pinigus už 
kelionę.

"Ne tyrinėkite - veikite"
NEW YORKAS, rugp. 9. — Vengrai vakar piketavo Jungtinių 

Tautų rūmus, kai JT generalinė asmablėja pasiruošė svarstyti 
Jungtinių Tautų pranešimą apie praėjusių metų nepasisekusią 
vengrų prieškomunistinę revoliuciją.

Ten buvo daugiau kaip 2,000 
piketininkų. Kaikurie iš jų nešė 
plakatus su parašais: „Ne tyri
nėkite — veikite“ ir „Ar JT par
duoda ar gina mažas valstybes?"

Demonstrantai nešė Vengrijos 
vėliavas, perrištas juodais kaspi
nais, ir Jungtinių Amerikos Vais 
tybių vėliavas.

Orl«w Fautvus,
Arkansas guber 
natorius pasta
tė sargybą prie 

Little Rock auk
štesnės mokyk
los, kad neįleis
tų negrų moki
nių. (INS)

JAV atsakymas 

Maskvai
AMMANAS, Jordanas, rūgs.

9. — Jungtinės Amerikos Vals
tybės šiandien pradėjo lėktuvais 
gabenti ginklus ir amuniciją į 
Jordaną iš Šiaurės Afrikos ir va 
karinės Europos. Tai yra JAV 
atsakymas Rusijai, kuri siunčia 
ginklus į Siriją.

Jordano armija, apginkluota 
britų ginklais, bus reikalinga 
naujų instrukcijų. Jordanas pa- 

į siųs kaikuriuos savo karininkus 
lavinimui į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Pakistaną.

Saudi Arabija ir Lebanas ne
seniai gavo panašų apginklavimą

Ktugrosmanas John F. Shelley1 įr Saudi Arabijos karininkai gal- 
pareiškė Kalifornijos demokratų bfit dė j jordaniečius.
kongrese, kad jis priešinsis Jame _
R. Hoffos kandidatūrai į išvežioto- Jordano vyriausybe gaudo Įtar 
jų (teamster’s) unijos prezidento tus komunistus. Policija vakar
kSd/taS T isStXy8"“’° SUSek4 kitą komunistini lizd<t ir lesn« mokyki, 

prezidento postą ('iNS) • areštavo du vyrus.

Vakarų Vokietijos vyskupai 

balsavimo reikalu
KOELNAS, Vokietija, rūgs. 9. 

— Vakarų Vokietijos vyskupai 
išleido atsišaukimą, kuriame se
kančio sekmadienio (rugsėjo 15 
d.) rinkimų reikalu sako: „Kiek
vienas turi balsuoti pagal savo 
sąžinę. Bet yra aišku, kad kiek
vienam tikinčiajam katalikui są
žinė įsako balsuoti už tą kandi
datą ir tą sąrašą, kuris duoda 
pakankamai garantijų, kad gins 
Dievo, šeimos ir visuomenės tei
ses, prisilaikydamas Dievo įsta-

Adenaueris palietė sovietų notą

BONNA, rūgs. 9. — Kancleris 
Konradas Adenaueris vakar pa
sakė, kad paskiausia Sovietų Ru
sijos nota Vokietijos sujungimo 
reikalu turi tikslą palaikyti jo 
politinius oponentus — socialde
mokratus.

Nota, atspausdinta vakar, puo 
la Adenauerio vyriausybės nusi
ginklavimo ir sujungimo politi
ką.

Adenaueris pareiškė, kad so
vietų pasiūlymai priartėjo prie

Nepaprasta Jungtinių Tautų 
sesija Vengrijos reikalu šaukia
ma šį trečiadienį.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
iniciatyva buvo pasitarimas su 
60 valstybių atstovais dėl toli
mesnio šios akcijos plano. JAV 
siūlo iš naujo pasmerkti Sovietų 
Sąjungą už kišimąsi į Vengrijos 
reikalus if teroro vartojimą. Nu 
matoma taip pat siųsti specialų 
pasiuntinį į Vengriją teirautis 
dėl sovietinės armijos pašalini
mo iš Vengrijos.

Henry Cabot Lodge, JAV am
basadorius Jungtinėms Tautoms, 
įsitikinęs, kad pakankamai bus 
surinkta balsų rezoliucijai, kuria 
pasmerkiamas sovietų užgniau
žimas vengrų revoliucijos.

• Amerikos kelionės. Jungti
nių Amerikos Valstybių vyriau
sybė praneša, kad 48 milionai 
amerikiečių atliko ilgesnes kelio
nes iš namų šių metų pirmųjų 
penkiolika savaičių laikotarpyje.

socialistų idėjos išardyti Šiaurės 
Atlanto Gynybos ir Varšuvos są
jungas.

22 alžiriečiai 
kovoježuvo

ALŽIRAS, rūgs. 9. — Dvide
šimt du sukilėliai ir dešimt pran 
cūzų žuvo kovoje tarp Alžiro na
cionalistų ir Prancūzijos karei
vių. Kova užvakar prasidėjo 
Grande Kabylie kalnuose, ryti
niame AJžire. Kova tebevyksta. 
Prancūzai pranešė, kad 22 suki
lėliai pasidavė pietuose nuo Te- 
bessos.

JAV atomas
ATOMIC TĘST SITE, Nev., 

rūgs. 9. — Jungtinės Amerikos 
Valstybės vakar išbandė atominį 
ginklą Nevadoje. Nevadoje ato
miniai bandymai pradėti 1951 m.

Sovietai išbandė
WASHINGTONAS, rūgs. 9. — 

Sovietų Sąjunga šiomis dienomis 
vėl išbandė atominį ginklą, pra
nešė šiandien JAV atominės 
energijos komisija.

KALENDORIUS

Rugsėjo 10 d.: šv. Mikalojus 
iš Tolentino; lietuviški: Kiteinis 
ir Karilė.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 7:12. 

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — vė
siau; galimas lietus.

Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Dagas Hamtnarskįoldas 
planuoja atidaryti pastovią JT ka
riuomenę. (INS)

Little Rock, Ark., apylinkės fe
deralinio teismo teisėjas Ronald 
N. Davies įsakė įsileisti negrus mo
kinius į Little Rock Central augš- 

NS(INS)

Italai padegė dvi 
taksų raštines
kainų riaušėse.

BARI, Italija, rūgs. 9. — Po
licininkai vakar saugojo San 
Pietro Vernotico apylinkę, kai 
vynuogių augintojai sudegino pa 
jamų mokesčių raštines dviejuo
se miestuose. Riaušės prasidėjo 
po pranešimo, kad augintojams 
pasiūlyta mokėti tik $2.15 už 100 
svarų vynuogių.

Demonstrantai akmenimis ap
mėtė policiją. Policija šaudė į 
orą ir panaudojo ašarines bom
bas prieš demonstrantus.

Dvidešimt septyni policininkai 
paliesti akmenų ir penki demons
trantai sužeisti.

• Valstybės departamentas 
rengiasi netrukus panaikinti pfrš 
tų nuospaudas užsieniečiams, 
vykstantiems į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Prieš pirštų 
nuospaudas labiausiai protestuo
ja sovietai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eiscnhowcris vakar pasirašė civilinių teisių 
įstatymą. (

— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar lėktuvais atgabeno 
tankų ir kitų ginklų į Jordaną. Jordano sostinės Ammano gyven
tojai, Jordano ministerių kabineto nariai, diplomatai, pareigūnai 
ir žurnalistai stebėjo JAV lėktuvų su ginklais nusileidimą Amma
no aerodrome.

— Maskva, Damaskas ir Kairas susierzino, kai Jungtinės 
Amerikos Valstybės atsiuntė ginklų Jordanui. Sovietų Sąjunga ir 
Sirija kaltina Jungtines Amerikos Valstybes, kad, girdi, jos są- 
mokslauja prieš Siriją. Egipto prezidentas Nasseris Kairo mieste 
pasakė, kad ginklų siuntimas turi tikslą padalinti arabų valstybes.

— Izraelio užsienio reikalų ministerė Goldą Meir atvyksta į 
New Yorką atstovauti Izraelį Jungtinių Tautų sesijoje.

— Lebanas ir Jordanas bijo komunistų perversmo, kurį gali 
suruošti prosovietiniai agitatoriai iš Sirijos.

— Turkija ir Irakas nori Jungt. Amerikbs Valstybes įtrauk
ti į Bagdado paktą. Bagdado paktą sudaro Irakas, Iranas, Turki
ja, Pakistanas ir Britanija. Pakto tikslas — kovoti prieš komunis
tinę agresiją.

— Britanijos spauda priešinga Jungtinių Amerikos Valstybių 
ginklų siuntimui į Artimuosius Rytus. Britų laikraščiai klausia, 
kas atsitiktų, jei Sirija staiga pultų Izraelį! Kitos arabų valstybės 
yra parciškusios, kad jos prisijungtų prie Sirijos prieš Izraelį. Ir 
ką tada darytų Jungtinės Amerikos Valstybės, klausia britų spau
da. Britų spauda siūlo JAV ir Britanijai dabar kartu veikti, kad 
būtų išvengtas sprogimas Artimuose Rytuose.

— A rkansas valstybės gubernatorius Orval Ėaubus vakar at
siuntė naujų kareivių prie Little Rock, Ark., Central augštesnės 
mokyklos, kad į ją nebūtų įleisti devyni negrai ^studentai.

— Chieagos federalinis teisėjas John P. Barnes, 76 metų, va
kar pranešė, kad jis sekantį šeštadienį pasitraukia iš teisėjo pa
reigų.

— Šeši negrai mokiniai vakar bandė įeiti į North Little Rock, 
Ark., augštesnę mokyklą, bet buvo nuvaryti baltųjų mokinių. Si 
mokykla yra anapus A rkansas upės prieš Little Rock, kur ginkluo
ti sargybiniai jau. prieš savaitę neįleidžia negrų į Central augštesnę 
mokyklą.

Komunistinio dienraščio
"Daily Worker" redaktorius

pasitraukė iš partijos ir laikraščio
NEW YORKAS, rugp. 9. — Joseph Clark patvirtino žinią, 

kad jis pasitraukia iš komunistų partijos ir komunistų dienraščio 
„Daily Worker“ užsienio skyriaus redaktoriaus pareigų.

Joseph Clark rašo:
„Aš priėjau įsitikinimo, kad 

toliau aš negaliu tarnauti Ame
rikos socializmui per komunistų 
partiją ir „Daily Worker“ dien
raštį“. Kalbėdamas apie Sovietų 
Sąjungą, jis pareiškė: „Sovietų 
žmonės turi viltį sudaryti naują 
vadovybę, kuri nebūtų atsakinga 
už Stalino nusikaltimus. Moloto
vas ir Chruščevas yra už juos 
atsakingi“.

Clark buvo „Daily Worker“ 
korespondentas Maskvoje pasku
tinius tris Stalino gyvenimo me
tus. Apie save Clark sako, kad 
jis tvirtai stengėsi išlikti komu
nistu, norėdamas dirbti pasaulio 
išlaisvinimui iš vargo ir netei
singo karo. Partijoje jis buvo 28 
metus. Jis sako, kad komunistų 
partija JAV turėjo 17,000 narių 
1956 m.

Sovietų maršalas
gąsdina JAV

MASKVA, rūgs. 9. — Sovietų 
maršalas Konstantin Veršinen, 
sovietų oro pajėgų viršininkas, 
vakar įspėjo, kad Jungtinės Ame 
rikos Valstybės ir jų sąjunginin
kai būtų nušluoti trečiame pašau 
liniame kare.

Veršinen pareiškė, -kad New 
Yorkas, Chicago ir Detroitas ne
būtų apginti prieš paskiausius 
sovietų ginklus.

Jis pripažįsta, kad Sovietų Są
junga galbūt nukentėtų nuo Va
karų atakų, bet jis pasakė, jog 
Sovietų Sąjunga mažiau turėtų 
nuostolių negu tirštai apgyven
tos valstybės ir jų pramonės apy 
linkės.

Šeši sužeisti
CHICAGO, III., rūgs. 9. — šeši 

asmenys šiandien sužeisti, kai 
sunkvežimis susidūrė su gatvė- 
kariu prie Archer av. ir Clark St. 
Gatvėkaris nuėjo nuo bėgių, bet 
greitai buvo užvestas ant bėgių.

Sužeistieji, įskaitant gatvėka- 
rio vairuotoją, nuvežti į Michael 
Reese ligoninę.

Kova prieš malariją
MEXICO CITY, rūgs. 9. — 

Meksikos priešmalarijos komisi
ja pranešė, kad V2 miliono asme
nų, sergančių malarija, buvo pa
gydyti pirmais kampanijos me
tais prieš ligą. Praėjusį šeštadie
nį sukako vieneri metai, kaip ve
dama kampanija prieš malariją.

Plačiai paraše
CHICAGO, III., rūgs. 9.—„The 

Chicago American“ dienraštis 
šiandien gana plačiai parašė apie 
Švč. P. Marijos procesiją, kurią 
praėjusį sekmadienį suruošė A. 
L.R.K. Federacija Lietuvių aikš
tėje, Marąuette Park lietuvių ko
lonijoje. „Chicago Daily Tribū
ne“ irgi parašė apie šias iškil
mes.

Ragina pasiduoti
KUALA LUMPUR, Malajai, 

rūgs. 9. — Du milionai lapelių, 
raginantieji komunistus partiza
nus pasiduoti, buvo numesta į 
Malajų džiungles praėjusios sa
vaitės pabaigoje. Britų lėktuvai 
išmėtė lapelius.

TRUMPAI IS VISUR
• Jungtinių Amerikos Valsty

bių pėstininkai bus aprūpinti gin 
klu, kuriuo bematant galės įsi
kasti į žemę priešo apšaudoma
me lauke. Tas prietaisas panašus 
į „bazooką“, sveria apie 4 sva
rus. Iš jo paleidžiamas sviedinys 
sulenda į žemę ir sprogsta. Iš
neštoji duobė pakankama pasi- 
slėti kareiviui nuo kulkų ir arti
lerijos sviedinių.

• Ispanija. Oro linijų pareigū
nai iš 50 valstybių šią savaitę su
sirinks Madride dalyvauti Tarp
tautinės oro transportacijos 
draugijos konferencijoje. Plačiai 
bus svarstomas sprausminių lėk
tuvų panaudojimas. Tarptauti
nės oro transportacijos organi
zacijos pirmininkas bus išrink
tas viešoje sesijoje šį penktadie
nį.

• Pietryčių Azijos sutarties 
organizaciją pagyrė. Valstybės 
sekretorius John Foster Dulles 
užvakar pagyrė Pietryčių Azijos 
sutarties organizaciją (SEATO) „ 
kad ji Pietryčių Azijoje užblo
kuoja komunistinę agresiją ir 
subversiją. Prieš trejus metus 
sudarytas astuonių valstybių 
prieškomunistinis paktas Pietry
čių Azijoje.

• Danų policija paskelbė, kad 
Danijoje nukritęs sovietų lėktu
vas gabenęs sovietinius karinius 
specialistus į Siriją. Lėktuvas už 
kliuvo už dūmtraukio, ir visi žu
vo.

• Vokiečiai susirūpinę, kad 
gimimų skaičius Vokietijoj krin
ta.
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SVEIKATA BRANGIS TIRTAS
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VITAMINŲ “B” VEIKME

Medicinos mokslui iki šiol pa
vyko surasti bent 26 skirtingus 
vitaminus. Jie yra grupuojami 
j paskiras A, B, C, D, K ir t. t. 
grupes. Tūlų grupių vitaminai

duose.

Nesiranda vitaminų “B-l” tor 
tuose, nei “coca-cola”, nei šo
kolade, nei saldžiuose sausainiuo 
se, nei panašiuose skanumynuo
se. Kas tik tokiu maistu maiti-

yra skirstomi j šias rūšis: vita- naši, tam yra pavojus gauti Be
minąs “B-l”, vitaminas “B-2”, i ri-beri ligą.
vitaminas “B-G” ir t.t. iki vita-l, Kol lietuvis turės pakanka- 
mino “B-l 2”. ; mai juodos duonos ir stambių

Kiekviena vitamino “B” rū
šis kūne atlieka savo pareigas. 
Kai žmogaus kūnui pristinga ku 
rios nors rūšies vitamino “B”, 
tai apsireiškia būdingi simpto
mai ir žmogus pradeda sirgti.

- Kas atsitinka, kai pristinga 
kūnui vitamino “1”?

Kai pristinga vitaminų “B-l”, 
tai žmogus gauna ligą, vadina
mą “Beri-beri”, kitaip vadinamą 
“polyneuritis”. Pradiniai tos li
gos reiškiniai yra šiokie: žmo
gus netenka apetito, tai šen, tai 
ten skausmai mėtosi, darosi silp 
na, virškinimo sistema sukrin- 
ka, viduriai užkietėję ir sunkiai

Laiškas iš Lenkijos

LENKIJOS LIETUVIAI PLEČIA 
SAVO VEIKIMĄ

Kai prisimename prieškari- įgalino naują demokratinės ma

vių visuomenės ir Kultūros į pusavyje kalbasi lietuviškai, i
Draugija savo veikimą tepra- skamba lietuviškos dainos,
dėjo 1957 m. kovo mėn. 30 d., (Nukelta į 5 psl.)
kai Punske įvykęs lietuvių de
legatų suvažiavimas išrinko 
vadovaujančius D-jos organus.!

Neapleiskite klydinėjančių

DIRBTINIŲ DANTŲ
nius lietuviu — lenkų nesutari
mus, tuolaikinės lenkų val
džios šovinistinę politiką ir len
kų visuomenės dalies nedrau-

kleekų (kukulių) ar šiupinio, tol 
įam pakaks vitaminų “B-l”, tol 
jam negrės Beri-beri liga.

Kitą sykį aptarsime, kas žmo 
gui atsitinka, kai pristinga vi
taminų “B-2”.

DAKTARO ATSAKYMAI J 
KLAUSIMUS

Atsakymas A. L, — Komer
ciniai tarakonams (prūsokams) 
naikinti milteliai dažniausiai tu
ri savyje tūlą nuošimtį “sodium 
fluoride”, kuris efektingai už
muša tarakonus (cockroaches) 
pabarsčius tas vietas, kur jų už
silaiko. Tačiau reikia pasaugo
ti, kad vaikučiai, šuva ar katu-

žumų politikos kursą. Susitari
mas su Bažnyčia, religijos 
mokslo įvedimas mokyklose, 
suteikimas galimumo ūkinin-

gyvena
Mažes-

išsimėtę

giškumą lietuviškai mažumai, j kams pasirinkti patiems ūki-
sunku, atrodo, ir būtų patikė
ti, kad Lenkijos valdžios poli
tikoje ir visuomenės nuotaiko
se paskutiniu laiku įvyko žy
mios permainos.

Tiesa, palanki tautinėms ma
žumoms politika pradėjo reikš
tis lygiagrečiai su demokrati
nių tendencijų 'augimu valdan-

ninkavimo formą subūrė lenkų 
visuomenę, ką įrodė laisvų, de
mokratinių seimo rinkimų re
zultatai. Ryšium su tuo Len
kija įžengė į naują, savitą vi
daus politikos kelią, kuris yra 
būdingas tuo, kad skelbtus de
mokratinius šūkius bandoma 
konsekventiškai vykdyti gyve-

Ar dibtinial dantys iškrinta, slydi
nėjo. ar kliba kai kalbate, valgote, 
juokiatės ir čiaudėjate. Nebokite 
varginami arba apsunkinsimi su to
kiais nemalonumais. FASTEETH, al- 
kaliniai (be-rūg?tles) milteliai užbar
styti ant plokštelių, laiko dirbtinius 
dantis daug tvirčiau. Jausitės shia-

Dauguma lietuvių
Balstogės vaivadijoje, 
nės grupelės gyvena 
po visą kraštą ir neįjungtos į 
organizacinį veikimą. Vienok 
didžiauąias lietuvių

I mas vra Seinų ir Suvalkų jausmo. pirkite fasteeth šiandien
apskr. Punsko bažnytkaimis, j------------------------------------------------
Seinų apskr., ir aplinkiniai kai-

noifpHri 1 Klau bel turėsite didesnį patogumų.. 
SUSlteiKl- jokjo8 limpančios košės skonio nei'

mai yra daugumoje lietuvių 
apgyventi. Retai čia girdėti 
lenkų kalba, nes lietuviai tar-

čios partijos veikėjų eilėse. ' n*mo praktikoje, ką ypač ak- 
Atsipalaidavimas nuo rusų įta- centuoja tikrai demokratiška 
kos ir savito lenkiško socialis- tautinių mažumų politika.
tinio modelio kūrimo šalininkų 
persvara, ypač kai pereitų me
tų spalio mėn. pirmuoju Len- Pokarinė Lenkija yra, paly- (( 
kijos Jungtinės Darbininkų vienalytis organizmas. |
partijos sekretoriumi buvo iš- Mažumos sudaro labai nežymų 
rinktas Vladislovas Gomulka, Į procentą. Žymiai gausesnės | 

yra gudų, ukrainiečių ir vokie
čių mažumos. Nedidelis skai
čius yra mozūrų ir žydų. Tiks- ] 
lūs lietuvių skaičius yra sun-į 
ku nustatyti, ypač kad Lietu- \:

Mažumų padėtis

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES 1.IUOH 
2745 VVest 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonius 
Telef. REpublie 7-22911 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad lr
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus tr rėmus 

4456 S. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto tkl l v. p. p.

tuštinasi. Vėliau “Beri-beri” Ii- j kė tų miltelių nepaliestų, nes 
“sodium fluoride” yra nuodai iri 
gali kūdikiui labai pakenkti.

Atsakymas P. Č. — Tamsta ; 
savo laiške rašai, kad, jeigu yra 
išrasti skiepai prieš polio ligą,, 
prieš azijatišką influenzą ir 
prieš kitas užkrečiamas ligas, 
t»i ar nėra išrastų gkiepų prieš

ga gali pasireikšti ketveriopai: 
1) “Larval Beri-beri”,-2) sau
soji “Beri-beri”, 3) slapioji “Be
ri-beri”, ir 4) žaibinė “Beri-be
ri”. Kiekvienos rūšies “Beri-be
ri” ligos vąizdas yra savotiškas.

11 “Larval Beri-beri” ligos 
požymiai yra neaiškūs ir kar-
tais klaidinantys. Vieniems tik j sifilį bei kitas venerines ligas 
truputį kojos sutinsta, kitiems j Deja, tokių skiepų, kad būtų 
akys paburksta, kojas truputį Į apsaugoti žmonės nuo venerinių Į 
skauda ir beeinant greit pavargs ligų, iki šiol dar nėra išrasta. Į 
ta, o jei ilgiau pasėdi, tai kojos Atsakymas R. R. — “Anta- 
užtirpsta. Širdis karts nuo kar- bus” vaisfai alkoholikams gydy
to smarkiai muša; kaikada žmo I ti yra tiktai apie 60fž efektin-j 
gus pajunta, kad jo širdis ne- gi, t. y. pagydo tiktai apie 6(W I 
normaliai ir pebsilpnai plaka, ir alkoholikų. Tačiau tie vaistai y- 
rankos užtirpsta. Žmogus tokius ra labai stiprūs ir kartais su- 
simptomus pastebėjęs, pamano, kelia bauginančių simptomų ir Į 
kad turi inkstų ligą ir kartais i privalo būtr vartojami tik gy- 
baisią klaidą padaro, kai mėgi- dytojo priežiūroje. Tų vaistų 
na naminėmis priemonėmis sa- slapta duoti , alkoholizmu sergan 
vo “inkstų ligą” gydytis. Ki-Įčiam žmogui negalima. Poniai 
tiems toptelėja į galvą, kad, ra- mėginti taip daryti, kaip savo 
si, yra tai kažkokia širdies Ii-, laiške rašai, nepatariu, nes gali 
ga, ir išsigandęs nueina pas dak būti negerai.
tarą, ir nustemba; kai daktaras. Atsakomas -J. A. — Tamsta 
jam pasako, kad jis širdies ligos' klausi, ar galima daryti plaučių 
neturi. < į operaciją, jeigu daviniai tikrai

2) Sausoji Beri-beri jau vi-'parodo, kad žmogus turi plau-

numanyti, kokios bus pasekmės.
O į tamstos klausimą, ar po to
kios operacijos pasveikęs žmo
gus bus darbingas, tai taipgi ne 
žinia.

Atsakymas V. K. — Apie 
mielių vertę žarnų sukrikimams 
gydyti nieko tikro pasakyti ne
galima. Tam tikroms vidurių li
goms mielių vartojimas gali net 
pakenkti. Tamstos minimos 
“mielių” tabletės galima drąsiai 
pavadinti “melų’
nes apie jas yra pusėtinai pri-,| kamai. 
meluota.

S KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. WAlbrcok 6-7670 ir 
Oibson 8-4938

O Generalis kontraktorlus nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams s Turime didelį patyri
mų namų statyboje. S Patys

tabletėmis, I K atliekame cemento lr medžio 
darbus e Apkainavimai nemo-

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną. .<c

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

Duoną ir įvairias skcnlngas 
bulkutes keps

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ave.

Tel. CLiffside 4-6376
Pristatome J visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčiame Į visus artlmuo- 
«tus miestus

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Bishop 7-7075
raeateaąute SAUtesteSte .teste te. .teste tet 2te2M2te2te^»4te«te  <te te. tesite ^F ^F ^F ^F ^F ^F ▼ B .. ^F ^F .^F ^F ^F ^F

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad 

ir Šeštad. tik 10—12 vai.

TeL RElianoe 5-1811
0R. WALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHTRURG'*
I ’ V IS ' t Y13 V *'CJ 4 O

3925 VVest 5»th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P- P

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-41 RU

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Rea. 1684 S. 49th Ave., Cicero

Kasdien 1-8 vai lr 6-8 vai vak , 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

i>61 valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. tr 
šeštad

Res. tel. GRovehilI 6-66OS

Ofiso telef. LAfayette 8 8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

0R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4L46 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 i 
Vak pirm. antr, ketvirt 6-8:80 i

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthoprdaa - Proteziataa

Ar ara tai-Protezai, Med. ban 
dalai. spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) ir t- L
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1 

Į OBTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 63rd St. Chicago 29, IU 

Tel. PKospect 6-6084

DRjTT SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 63rd St
Ofiso tel. KEllance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehilI. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2886
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek

siškai kitaip pasireiškia. Žmo
gus nieko nenori valgyti, neten
ka greitai jėgų, sąnariai greitai 
atrofuojasi (sugležnėja, džiūs
ta), kojas lyg kas kirste paker
ta, ir paralyžius pradeda plės
tis.

3) Slapioji Beri-beri tikrai 
yra šlapia. Kojos taip plačiai ir 
smarkiai sutinsta, kad net oda, 
sūsproginėja ir skysčiai lyg su
la sunkiasi. Paskui viduriuose 
atsiranda daug vandens. O šir
dis krūtinėje taip smarkiai blaš 
kosi, kad net alsuoti sunku. Pa-| 
ralyžius nežymus ir sąnarių at
rofijos nepastebima.

4’) Žaibinė Beri-beri yra skau 
džiausioji ir baisiausioji tos li
gos rūšis. Retai tokia padėtis 
žmogų ištinka, bet, kai žaibinė 
Beri-beri žmogų suspaudžia, tai 
baisūs skausmai širdį veria, pri 
stinga kvapo, visus sąnarius su- 
paraližuoja ir, keletą dienų ar 
keletą savaičių pasikamavęs, ne 
laimingasis miršta. Tada jau bū 
na pervėlu, ir net su didžiausio
mis gydytojo pastangomis sun
ku žmogų išgelbėti. Nedtfok Die 
ve nė vienam žmogui susilaukti 
žaibinės Beri-beri ligos. O visgi 
šimtai mūsų brolių lietuvių, iš
tremti ir kamuojami Sibire, mirs 
ta nuo žaibinės Beri-beri...

Baisi yra liga toji Beri-beri, 
tačiau ją galima sėkmingai pa
gydyti su vitaminų “B-l” pagal
ba stropioje gydytojo priežiūro
je-

Beri-beri ligos galima išveng
ti valgant maistą, turintį savy
je ganėtinai vitaminų “B-l”.

Geriausi vitaminai yra natū
ralūs (ne dirbtini, vitaminai. 
Geriausi tikri vitaminai “B-l” 
randasi stambioje ruginėje (ra- 
zavoje, pumpernikel) duonoje, 
kviečių daigeliuose (wheat 
germ), miežių kruopose-grucė- 
je (grūstinėje), čielų (sveikų) 
kviečių miltuose, nepoliruotuose 
ryžiuose, avižose ir kituose grū

čiuose vėžį. Taigi, taip, galima, 
bet po operacijos niekas negali

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOVVBOY
ŽIEMINI

AIR-CONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, Iii.

TOtvnhall 3-6670 
Bishop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

IB ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis sn pilna ap- 
dranda. Pigns Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

IU. WAlbrook 5-8063

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
SS

ItedLlJlLMtJ
VISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1! 
ATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ

JON
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI Fl TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. lr ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

lA«s 

mokaK*

Augštą

dividendą

F

Tel. ofiso VVA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—h; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenne 
»ai. kasdien 10-12 vai. U 7-9 vaL 
vak. šeštadieniais 10-, vai Trečla-

I dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 
Ofiso 'elefonas: PR 8-3229 

Res telef. U'Albrook 6-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenae

(Kampas 47-tos lr Daman Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayettc 3-6048
Rez.: WAlbrool^ 6-8048 

">1. ofiso HE.4-5849. rez HE.4-2224

DR. KTER 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 
sekm. uždaryta._______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Aveuue 
__ Chicago 28, 111

telefonas REpublie 7-4800 
H-zldenda: GRovehilI S-8181

pasimatymai pagal sutarties

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki l vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto tkl S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. W Al brook 5-3765

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVaeker Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. Clntral 6-2204

5002 VVest I6th Str., Cicero
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvrnhnll 3-0050
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. ITEmlock 4-7080

DR. VYT.TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Ave 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v„ Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

PEN 40 METU 
VISU I.IETUVISKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVE

4038 AreMr Avmm Tsl. LAa-ezra 

AUGUST SALOUKAS Prszli
J?

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-4732

DR. A. M A C I 0 N A 1
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vių 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lln 9 v. v.,

išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.
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2524 VVest 69th Street 
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Valandos: nuo 1—4 ir 6—s vai., 
šeštadieniais nuo 1 — 4 p. p.

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčiatS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 Sonth Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 3-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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2454 West 71st Street
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DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weot 85th Street
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DR. A. JENKINS
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DR. J. A. PAUKŠTYS
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
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GYDYTOJAS ER CHIRURGAS • 
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DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2426 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v-

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 H. Arteslan Ave.
VAL 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 m«*tu patyrimo
Tel. VArds 7-1829 
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KELERIOPA NAUDA
Amerikos lietuvių katalikų Maldos dienai praėjus, gana 

drąsiai galime tvirtinti, kad ji atnešė lietuviams keleriopą nau
dą. Nors tuo tarpu dar neturime žinių, kiek lietuvių parapijų 
Amerikoje ją suruošė prisilaikant Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos vadovybės prašytų laikytis tam tikrų direktyvų, ku
rioms pritarė ir kardinolas Samuel A. Striteh, ir Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybė, bet, kalbant apie viešąją Maldos dienos 
manifestaciją Lietuvių aikštėje, Chicagoje, be jokių perdėjimų 
galime šiandien pasakyti, kad ji buvo sėkminga keliais atžvil
giais ir davė keleriopą naudą.

Švč. P. Marijos Gimimo bažnyčia (Šiluvos šventovė) rug
sėjo 8 d. visą dieną buvo pilna maldininkų, suplaukusių iš visų 
Chicagos miesto dalių ir apylinkių. Apie trečią valandą popiet 
gausios žmonių minios rinkosi prie bažnyčios, prie Marijos augš
tesnės mokyklos ir jos kieman, kuriame išsirikiavo įvairių drau
gijų ir organizacijų nariai procesijai. Mokyklų vaikai, skautai, 
seserys, kunigai, tarp jų prel. Ig. Albavičius, pats Šiluvos šven
tovės klebonas prelatas Jurgis Paskųs, vysk. V. Brizgys ir kar
dinolas Samuel A. Striteh. Procesija pajuda. Chorai ir kiti į 
procesiją įsijungę gieda Marijos giesmes, plevėsuoja JAV, Lie
tuvos ir organizacijų vėliavos. Bažnyčion tegali sueiti tik ma
ža dalis procesijoj dalyvaujančių maldininkų. Reikšmingi Kar
dinolo ir Vyskupo pamokslai, galingos lietuviškos giesmės nu
teikia giliai maldai ir jaudina iki ašarų.

Tai viena pati didžioji Maldos dienos nauda.
Antroji Maldos dienos nauda yra ta, kad ši diena leido mums 

visiems tikintiesiems pajusti jos didžiąją reikšmę, iškelti šiluvinės 
Marijos garbę ir pradėti ruoštis jos apsireiškimo Šiluvoje 350 
metų sukakties minėjimui (1958 m.). Kardinolo dalyvavimu, 
jo žodžiu, jo palaiminimu įvedama metinė Maldos diena (rugsėjo ,
8 d.).✓ *

Trečia visai mūsų tautai stambi nauda yra, kad didingoji 
procesija Lietuvių aikštėje praėjusį sekmadienį davė progą di
džiajai Chicagos spaudai pastebėti lietuvių maldingumą ir prisi
rišimą prie Lietuvos šventovių, prie Šiluvoje apsireiškusios Die
vo^ Motinos, prie Verkiančios Marijos, kaip pastebėjo arkivys
kupijos laikraštis “The New World” ir “The Chicago Daily 
News”. Be to ir “The Chicago Tribūne”, ir “The Chicago Ame
rican”, o taip pat ir “The Chicago Sun-Times” irgi plačia’ bei efek
tingai aprašė mūsų maldos dienos įvykį. Ir tuo ypatingai reikia 
džiaugtis. Težino plačioji Amerikos visuomenė, kad Amerikos 
lietuviai yra ne tik religingi, bet neužmiršta ir savo tėvų krašto 
bei jo šventovių, kad jie malda per Mariją kreipiasi į Augščiau- 
siąjį, prašydami grąžinti Lietuvai laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.

Jei pagaliau kas pastebėjo Amerikos Lietuvių R. Katalikų 
Federacijos užsimojime trūkumų, jei šiemet dar toli gražu ne 
visur Maldos diena suorganizuota, težino, kad tai buvo pirmieji 
bandymai, kad kitais metais bus mėginama trūkumus šalinti, 
kad ji jau bus plačiau ir iškilmingiau minima, kad laikui bė
gant ji taps tradiciniu įvykiu ir tos tradicijos niekas neišdrįs 
laužyti.

ALRKF per 51 metus daug didžių darbų atliko, daugerio
pai pasitarnavo ir Bažnyčiai, ir Lietuvai. Savo iniciatyva ir pa
stangomis įvesti pastovią metinę Amerikos lietuvių Maldos die
ną ji įrašo dar vieną lapą savo turtingon istorijon.

VOKIETIJA KRYŽKELĖJE
STASYS DAUNYS, Chicago

Kur pasuks Vakarų Vokieti
ja rugsėjo mėnesio rinkimuo
se? Ar ji ir toliau liks ištiki
ma Amerikos ir viso laisvojo 
sąjungininkė, savo moksliniais 
ir pramonės laimėjimais bei 
politiniu svoriu stiprindama 
laisvojo pasaulio pylimą pačio
je Europos širdyje prieš sovie
tinio komunizmo grėsmę, ar ji 
pasuks neutralumo keliu ir pa
dės sovietams Europoje sukurti 
naują padėtį, kurios sovietai 
visokiausiomis priemonėmis 
siekia? Laisvosios Vakarų Vo 
kieti jos piliečiai turi sprendimą 
savo rankose.

Rugsėjo 15 d. įvykstančiuo
se Vakarų Vokietijos rinkimuo
se pagrindinę rolę vaidina tik 
dvi partijos: dr. K. Adenaue
rio vadovaujama krikščionių 
demokratų partija ir Ollen- 
hauerio socialdemokratų parti
ja. Abiejų partijų skirtingos 
pažiūros užsienio politikos klau 
simais. Krikščionys demokra
tai siekia ir toliau tęsti dabar
tinę užsienio politiką, tikėdami,

Dr Adenauerio laimėjimai
Dr. K. Adenaueris gal liks 

didžiausias kancleris visoje 
Vokietijos istorijoj. Sugriąu- 
tą, sunaikintą ir pažemintą V. 
Vokietiją jis per 10 metų ne 
tik prikėlė naujam gyvenimui, 
bet ir atvedė į gerbūvio viršū
nę. Laisvojo pasaulio tarpe 
V. Vokietija pasitikėjimas di
delis. Visoje Amerikos — Vo
kietijos santykių raidoje nė 
vienas Vokietijos kancleris 
nėra tiek kartų kviestas į Ame
riką, kaip dr. K. Adenaueris. 
Dr. K. Adenaueris V. Vokieti
ją atvedė į ūkinio gyvenimo 
viršūnę ne kietų dekretų prie
monėmis, kurias dažnai naudo
davo Vokietijos valdovai, bet 
demokratiniu būdu. Adenaue
ris įjungė V. Vokietiją į Atlan
to paktą. V. Vokietijos už
puolimo atveju ji būtų ginama 
visų sąjungininkų jėgomis.

Dr. K. Adenaueriui nepasi
sekė tik Vokietijos sujungimas 
į vieną valstybę. Trečdalis Vo
kietijos žemių tebėra už gele-

jog tik einant ranka rankon su, žin'ės uždangos. Tačiau Vo- 
laisvuoju pasauliu Vokietija į- kietijos sujungimas nėra Vo

lės atgauti būdama neutrali,! Centrinė seselių 
neturėdama pagalbos, tik pasi-
tikėdama sovietų gera valia, | organizacija
kurios jie niekam nerodo. Vo-1 Iš įvairių JAV vietų buvo su- 
kietijos karo belaisvių nepalei- Į važiavusios moteriškųjų vienuo

lynų vyresniosios, kurios suda
rė centrinį organą — Moterų 
Vienuolynų Vyresniųjų institu
tą. Jo pirmininke išrinkta pran- 
ciškietė motina Marija Alcuin iš 
Rockester, Minn. ,

veiks politinius sunkumus, an
ksčiau ar vėliau sulauks Vo
kietijos žemių sujungimo ir tu
rės jai skirtą rolę pasaulio rei
kalų tvarkyme. Vienas pa
vyzdys labai ryškus: įgavusi 
Amerikos visišką pasitikėjimą. 
V. Vokietija atstatė karo su
griautus miestus, pramonę ir 
pasiekė augštą gyvenimo lygį, 
kai rytų Vokietija tebegyvena 
skurdo dienas. Socialdemokra
tų opozicija tikina, jog dabar
tinės politikos tęstinume Vo
kietija niekada nebus sujung
ta. V. Vokietija turinti likti 
neutrali, derėtis su sovietais 
dėl Vokietijos sujungimo, nes 
Vokietijos sujungimas priklau
sąs nuo sovietų. Jei Amerika 
ir Anglija derasi su sovietais, 
tai kodėl V. Vokietija turinti 
likti užsispyrusi.

APIE IŠNAUDOTOJUS

Alfa Sušinskas Lietuvos Vy
čių žurnale “Vytis” (1957 m.
Nr. 8) str. “Dvikojai parazitai” 
rašo apie išnaudotojus, sakyda
mas, joig religiniu požiūriu žmo
gaus išnaudojimas yra nusikal
timas Dievui ir artimui.

Autoriaus teigimu, pats šlykš 
čiausias žmogaus išnaudojimas 
vyksta komunistų valdomose 
valstybėse. Jose eilinis žmogus 
yra viskuo išnaudojamas. Jo 
būklė yra žemesnė ir baisesnė 
už vergo būklę, nes vergui ne
buvo ir nėra draudžiama saky
ti ir galvoti, kad jis yra vergas; 
gi komunistų pavergtam žmogui 
yra žiauriai draudžiama ne tik 
sakyti, bet ir galvoti, kad jis 
yrapavergtas ir išnaudojamas.

Kalbėdamas apie išnaudotojus 
organizacijose, autorius šitaip 
rašo: “Kiekviena organizacija 
turi valdybas, komisijas ir įvai
rius pareigūnus. Visi sutikusie
ji būti pareigūnais turi sąžinin
gai atlikti savo pareigas. O, dindamas tautos gyvybės tęsė- 
kaip dažnai pasitaiko, kad keli | ju.

ryje telpa Stasio Ylos straips
nelis su gražiais pavyzdžiais, 
kuriuose minimi nelietuviai, iš
mokę lietuvių kalbą ir pamilę 
Lietuvą.

Taip pat šiame numeryje yra 
išsamus prel. J. Balkūno str. 
“Lithuanian Community and 
the Family”, Jack Stuko apžval 
ginis rašinys “Lithuanian Way- 
side Shrines”, M. Vaitkaus atsi
minimai “The Yeąrs of Oppres- 
sion”, Ed. šulaičio paruoštos iš
traukos “About Lithuania and 
Lithuanians”.

Dar čia yra rašoma apie Lietu 
vių Kolegiją Romoje, “Lithua- 
nus" žurnalą, lietuviškas legen
das, pasakas ir kt.

JAUNIMAS IR LIETUVOS 
ATEITIS

Naujausiame (4) numeryje 
PLSS vadų, vadovių ir akade
mikų skautų-čių laikraštyje 
“Mūsų Vytis” Vyt. Šliūpas rašo 
apie lietuviškąjį jaunimą, jį va-

LIETUVIŠKASIS MENAS 
KRYŽIUOSE IR 
RŪPINTOJĖLIUOSE

“Mūsų Vyčio” Nr. 4 jaunutė 
autorė Renė Vizgirdienė (Sopoc 
kytė), studijavusi Notra Dame 
(Cleveland) ir Mundelein (Chi
cago) kolegijose duoda vertingą 
straipsnį apie lietuviškąjį meną 
kryžiuose ir rūpintojėliuose.

Autorė čia kalba: “Nė vienoje 
tautoje liaudies meno dirbiniai 
nepasireiškė tokiu grožiu, kaip 
lietuvių kryžiuose, rūpintojėliuo
se ir šventųjų statulėlėse. Lie
tuviškieji kryžiai yra būdingi 
lieuviškosios krikščionybės ap
raiška, kilusia iš tiesioginių lie
tuvio santykių su Dievybe. Jie 
duoda Lietuvai jausmo, dramos, 
vaizduotės ir katalikiškos iš
vaizdos. Tuose kryžiuose mato-

kietijos galioje. Tai didžiųjų 
galybių neišsprendžiamoji pro
blema. Tai yra rytų — vaka
rų santykių žaizda, kuri gali 
būti pagydyta tik sovietams ir 

,vakariečiams tarpusavio santy
kius sutvarkius taikos ar jė
gos priemonėmis. Nėra pa
slaptis, jog Vokietijos sujungi
mas dar nėra pramatomas. 
Vokietijos sujungimas sovietų 
siūlomomis priemonėmis reikš
tų visos Vokietijos praradimą. 

Socialdemokratų opozicija 
Ūkinio gyvenimo srityje so

cialdemokratai negali daug ką 
primesti. Jų opozicija bazuo
jasi užsienio politikos klausi
muose. Socialdemokratai tei
gia, jei per 10 metų nebuvo ga
limybės sujungti Vokietiją da
bartinėmis priemonėmis, kaip 
toji galimybė gali atsirasti vie
nuoliktais ar dvyliktais me- 

• tais. Vokietijos sujungimas 
į yra sovietų rankose, gi sovietai 

niekada nesutiks su Vokietijos 
sujungimu, kol V. Vokietija 
priklausys Atlanto paktui, 
tvers karinius dalinius ir Ame
rika V. Vokietijoj laikys ato
minius ginklus. Jie ir siūlo, 
jog V. Vokietija turi pasitrauk
ti iš Atlanto pakto, nesiekti 
vokiškos kariuomenės atkūri
mo, turi pasidaryti didžiųjų 
galybių ginče neutrali. Tada 
sovietai nematys grėsmės iš V. 
Vokietijos ar dabartinių jos 
sąjungininkų pusės ir Vokieti
jos sujungimo klausimas pasi
darys galimas. Tokia Vokieti
ja nebus didžioji galybė, bet ji 
galės atgauti savo prarastas 
žemes.

Sunku šiandien spėti kiek 
socialdemokratų šūkiai yra po
puliarūs vokiečių tarpe. Pra
rastųjų žemių atgavimas yra

dimas tėra vaizdus įrodymas, 
jog sovietuose geros valios nė
ra.

Didžiųjų galybių įtaka
{ artėjančius V. Vokietijos 

rinkimus įtaką daro didžiosios 
galybės. Sovietinis rytų Vo
kietijos radijas nuolat skelbia, 
jog Vokietijos sujungimas bus 
tik tada galimas, kai V. Vokie
tijos gyventojai pašalins dr.. 
K. Adenauerį. Sovietų komu
nistų partijos sekretoriaus N. 
Cruščevo kelionė į rytų Ber
lyną ir kitas rytų Vokietijos 
vietas buvo skirta veikti į Va
karų Vokietijos rinkikus, kad 
jie pajieškotų naujos vyriausy
bės. Politiniai apžvalgininkai 
teigia, jog Chruščevo kelionė 
bus daugiau Adenaueriui pa
dėjusi negu pakenkusi.

Amerika, Anglija ir Prancū
zija neseniai sovietus spaudė 
aiškiai pasisakyti Vokietijos 
sujungimo reikalu. Amerika 
yra linkusi Vokietijai grąžinti 
karo metu užšaldytus Vokieti
jos ar jos piliečių turtus, kurių 
vertė siekia apie 500 milionų 
dolerių. Dar turės pasisakyti 
kongresas. Jis neabejotinai 
parems prezidento norus, jei 
V. Vokietijos politika po rinki
mų nebus pasikeitusi.

Už poros savaičių žinosime 
laisvosios V. Vokietijos piliečių 
laisvą pasisakymą, kuria link
me jie įgalios vyriausybę pa
sukti V. Vokietijos politikos 
vairą. Tuo tarpu rinkimų be
laukianti V. Vokietija lieka so
vietų ir vakariečių santykių ko
vos ženkle.

Universitetinių draugijų 
vadovas

Frank Flick, kuris darbuojasi 
Chicagos labdaros organizacijo- . 
je ir yra katalikų verslo sąjun
gos pirmininkas, tapo išrinktas Į 
universitetinės draugijos Theta! 
Kappa Phi pirmininku. Ši drau- Į 
gija turi savo skyrius įvairių! 
valstybių universitetuose.

SKAITYKITE “DRAUGA”

SOPHIE BARČUS 
MDIO PROGRAMA

18 WGEf> stoties — Banga 1891
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 ▼. 
NT’O PIRMAD. IKI PENKTAD

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
8E8TAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:80—«:SO v. r. U stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. Tll HKmlock 4-2418

• NAMŲ RAKANDAI
• TELEVIZIJOS, RADIJOS
• ŠALDYTUVAI
• DULKIŲ VALYTUVAI
• SKALBIAMOS MAŠINOS
• LAIKRODĖLIAI
• DEIMANTAI
• JEWELRY, GINTARAI
• LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuekit CAIumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki* $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

ar net vienas pareigūnas turi at
likti visus darbus, nes kiti jų 
neatlieka ir tam vienam ar 
tiems keliems viską sukrauna!"

Straipsnio pabaigoje autorius 
sako: “Išnaudojimas yra gyvu-, 
liškojL savybė žmoguje. Nepro
tingųjų gyvių įgimtyje glūdi api 
plėšimo ir išnaudojimo instink
tas: jie tyko vienas iš kito atim
ti maistą ir dėl jo tarp savęs 
kovoja žūtbūtinę kovą. Ir žmo
guje šį glūdintį instinktą Apval
dyti ir paslaugia artimo meile 
pakeisti tegali tik tikras religi
nis gyvenimas, tvarkąs visus 
žmogaus polinkius ir veiksmus. 
Jei žmogus negyvena tikru reli
giniu gyvenimu, jis tada tėra dvi 
kojis parazitas”.

TAI VIS TOJI MEIbft!

Tokiu pavadinimu tame pa
čiame (Nr. 8) “Vyčio” nume-

Jis čia taip sako: “Tautos gy
vybinis tęstinumas yra sukaup
tas jos akademiškajame jauni
me. Jei jis aktyviai perima tau
tos vadovaujamąjį vairą ir tęsia 
vyresniųjų pradėtąjį darbą — 
tauta lieka gyva; jei ne — tau
ta pradeda merdėti ir eventua
liai išnyksta”.

Toliau straipsnio autorius, pri 
siminęs jaunimo ryžtą Jaunimo 
Kongreso surengime, rašo: “Jau 
nimo kongresas buvo tai dar vie 
nas įrodymas, kad tremtyje su*- 
brendęs jaunimas nėra nutolęs 
nuo tautinio susipratimo, bet 
visomis jėgomis veržiasi ir sie
kia vieningos, laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos”. Savo str. 
Vyt. Šliūpas taip baigia: “Pa
kilkime, > tautiečiai, iš dvasinio 
sumenkėjimo ir ženkime pirmyn 
pilni pasitikėjimo savo jaunai
siais vadovais”.

me lietuvio sielą, spaudžiamą, 
pajuokiamą ir naikinamą ilgų I didelis dalykas, bet kur užtik- 
vergijos metų” ... Edv. š. rinimds, jog Vokietija jas ga-

ĮĮflffffPffrer JANIS KLIDZEJS

9K ėftjnošicč Olalctuš
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— Manojo draugas, — Rita atsakė tokiu tonu, 
tarsi ir tas būtų jos nuosavybė.

— Sudiev, mano mielosios. Neturiu laiko! — Ri
ta tiesė abiem ranką greitai ir tokiom pilnom pajuo
kos akim.

— Rita, tu darais nepakenčiama. Tu manai, kad 
tu kažin kas! i

— Eikite, išsimiegokite, avelės. Dievas duos pro
telį ir grožį, ir tada... nebus nieko nepakenčiama. Su
diev!

Rita apsisuko, ir krypuodama, tarsi savo figūrą 
demonstruodama, nuėjo.

— Ar girdėjai, ką ji sakė? per dantis iškošė Mir-
dza.

— Kaip gi ne! Si graži! Su savo gražumu... Blė- 
dė tokia!

Manikenas! Ji mano, kad ji turi figūrą, tai jau 
ji kažin kas tokia!

— Tu «akai — figūra! Fui! Lenta tokia! Kaip
vandeny išmirkytas medis. Ji neturi jokios figūros.

DAŽYMAS 
DEKORAVIMAS

VL VAITEKONAS
Dažome lr dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES. 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam įrengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SAORAMENTO AV. 
Tel. PRoepect 8-2215

PERKRAUSTAU
B A I. I) L S 

V'iph»j« ir iš toliau

K. EIDUKONIS
2313 W 91st St., Chicago, Fil. 

Tel. l’Kcsrott 9-27R1

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

Precin photo studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. VVestem Avė., Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W, 47th St.,______________ Chicago 32, IU.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, DL, tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, DI.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Virginia 7-7097

Atliekame didelius ir mižus automobilių remontui. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 Wost 7Ist Str. (Kampas Talman Avė.) *
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Ar esi pastebėjusi, kaip ji laiko pečius? Kaip paveikslo i vyrų nėra. Jieškok, kur nori, bet neturi to, ką jis. Man
— TT __ _ — —1  I ’ /-J rtrt, , rn 1 n « mm «-» »zvlrėmus. Jos juk nugara yra sustingusi!

— Ką tu sakai!
— Taip! Apie tai seniai žinojau, bet nesakiau.
— Na, todėl jau aš maniau...
— Bet ji dar pradės Čia mokyti! Dievas duos pro

telį ir grožį... Dancerio mazgotė tokia!
— Bet tas berniokas juk buvo gražus.
— Toks jaunas, lieknas, augštas.
— Kažkur ji jį sugavusi ?
— Tokios išmano.
— Ji bėga kaip pasiutusi ir savo pasiekia.
Tai kalbėdamos jos buvo jau atėjusios iki Ope

ros aikštės.
— Gražus vakaras. Ką mes pradėsime! — klau

sė Mirdza.
— Ar tavasis tau neskambino?
— Taip! Skambino! Bet pasakiau, kad nenoriu 

eiti. Tegu pasekioja. Vyrų bereikia išlepinti.
Lidija prunkštė į nosinę. Žinojo, kad Mirdza me

luoja. Jei tik koks būtų skambinęs, ji būtų nuskridusi 
oru, kaip vėjo nešama.

— Taip, taip. Iš tikro nereikia. Na, tai einam į 
kavinę. Į "Luną”. Zinai, Mirdziuk, galbūt ir šį vakarą 
bus tas su žaliu kostiumu. Jis ten dažnai ateina. Vie
nas. Sėdi, rūko. Meta,kokį žvilgsnį. Sakau tau — kaip 
ugnis! Jei jis į mane pažvelgia, jaučiu, kad sudrebu ir 
paraustu... Kad tu, Mirdziuk matytum, kokios jo a- 
kyp! Tokie tamsūs, papurę plaukai. Taip blizga. Jam 
ir tokie ūsiukai... Žinai, toks lyg juodas brūkšnys ant' sikėlusios 
lūpos. Jis tikriausiai koks užsienietis. Pas mus tokių

rodosi, italas ar anglas.
— Lidžiuk, tu esi pasiutusi. Ar tu dar nesusipa-

žinai su juo? Tad einame tenai!
— Taip... Kartą vos nesusipažinau. Jis eina pro

mano staliuką ir šypsosi. Aš kaip ugnyje. Manau, sa
kysiu angliškai:

— Hav du ju du? Reikia manyti, kad kitos kalbos 
jis nesupranta.

— Ar tu moki angliškai?
— Vidurinėje mokiaus.
— Ir tu nesakei?
— Negalėjau žodžių per lūpas išgauti...
— Lidžiuk, tu esi pasiutusi. Tu jau esi įsimylėju

si i ji!
— Taip, Mirdziuk... Toks turbūt mūsų likimas: 

mylėti ir kentėti...
Jos ėjo skersai gatvės. Lidija svajingai primerkė 

akis ir šnibždėjo:
— Girdi tą muziką, Mirdziuk? Oi! Nuostabu! Ko

dėl, kodėl ši meilė ant žemės sutverta? Girdi muziką?.. 
Ten iš to lango...

Kažkas važiavo. Krito. Griuvo. Skambėjo. Suri
ko.

Trumpa sekundė turėjo ilgas rankas. Kai nusi
gandusi suspėjo surikti ir Mirdza, pamatė, kad ant 
gatvės prie j6s kojų guli perblokšta Lidija ir kažkoks 
dviratininkas ten pat su visu dviračiu.

— Siaubas! Policija! Policija! — rėkė Mirdza.
Atbėgo policija. Nelaimės aukos irgi jau buvo pri-

IBua daugiau).
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CHICAGOJE
Meno klubo paroda

Chicagos Meno klubas, į kurį 
yra susibūrę meno mėgėjai — 
advokatai, gydytojai .architek
tai, sekretorės, šeimininkės — 
ruošia savo kūrinių parodą 
Lake Shore Park Fieldhouse, 
Chieagoje, ties Lake Shore ke
liu. Paroda jvyks rūgs. 14-16 die 
nomis. Joje savo kūrinius išsta- 
tys 150 tų dailininkų mėgėjų.

Bijo džiovos ir širdies ligų
Dr. E. A. Piscczek, Chicagos 

priemiesčių distrikto Džiovos sa 
natorijos direktorius, kalbėda
mas Amerikos Gydytojų drau
gijos pobūvyje, pareiškė baimi
nimąsi, kad po aziatiškos slogos 
epidemijos gali padidėti susirgi
mai džiova ir širdies ligomis.

Teismai po atostogų
Pasibaigus vasaros atosto

goms Chieagoje pradėjo darbą 
Apylinkės, Augščiausias, Pavel
dėjimų, Apskrities ir Apeliaci
nis teismas — iš viso penki teis
mai. Jie jau turi 69,528 užsigu
lėjusias bylas.

Užpuolėjui bonas $200,000
Chieagoje teismas nustatė, 

kad tik už $200,000 užstatą ga
li būti išleistas Joseph Caraher, 
30 m., kol jo byla pasibaigs. Nu
sikaltėlis peiliu subadė kelis 
žmones. Jis yra 39 m. amžiaus 
ir gyvena 1166 Milwaukee ave. 
Teisme nusikaltėlis neatsakinė
jo j klausimus. Teisingumo istai 
gose yra įsitikinimas, kad jisai 
tik nuduoda pusprotį, o tikrumo 
je yra sveikas ir turi už nusi
kaltimą atsakyti.

Penkias valandas tardė 
mergaitę

Iš atostogų grįžusią Linnea 
Johnson, 15 m. mergaitę, drau
gę nužudytosios Judith Ander- 
son, Chicagos policija pas save 
išlaikė penkias valandas, vis 
klausinėdama ir jieškodama in
formacijų apie Andersen žudi
kus. Tardymą vedė augštieji po
licijos pareigūnai. Kokių ypatin
gų naujų informacijų nesusek
ta.

Prudential nupirko 
Fair sklypą

Prudential apdraudos bendro
vė nupirko sklypą, ant kurio sto 
vi Fair parduotuvė Chicagos 
miesto centre. Sumokėjo $1,166, 
667.

Mirė važiuodamas pietų

Dr. Sarantos C. Loumos, 67 
m. amžiaus, mirė autobuse, be
važiuodamas į pietus, ruošiamus 
jo garbei. Širdies ataka jį už
klupo autobuse ties Harrison ir 
Honore gatvėmis. Dr. Loumos į 
Chicagą buvo atvykęs 1924 me
tais. Dabar vėl rengėsi aplanky
ti tėvynę ir draugai jam ruošė 
atsisveikinimo pietus. Yra dir
bęs Chicagos ligoninėse ir North 
vvestern universitete.

DfiMESIO!
Neužmirškite siųsti pa kietus mais

to, rūbų, apatinių baltinių (naujų ir 
vartotų) j savo gimtąjį kraštą. Jums 
persiųs

HARDING BARGAIN
2551 S. Harding Ave., Chicago, 23, III. 

FRontier 6-4875
Atdara kasdien nuo 6 Iki 8 vai. vak. 
šeštad. visą dieną. Sekm. iki 12 v. d.

DELOE CO.
Better living thru home improve- 

ment.
Parduodamos aluminijaus durys, 

langai, durų ir langų stogeliai ir kt.
Duodama išsimokejimui 3 me

tams. Norintieji įsigyti geriausios 
kokybės už žemiausią kainą skam
binkite —

KOSTAS BUTKUS
PROSPECT 8-2781

REAL ESTATE

1 H. 4 k., II—3, gar., did. skl. *17.000 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. I k. rūs.*22.OOO. 
Mūr. 2 po 5 k. 2 aut. gar. *24.000. 
Med. 1 a. & k. II 4 k. Alyva. *11.000 
Mūr. nam. 2 |«> 5 k. Ir 2 Im-In. *21.3OO 
Mūr. 2 po 0 k. 2 aut. gar. *20.000 
Mūr. nauja* 3 erd. mieg. *22,000
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2430 W. «O St. HE. 4-8202

Prieš pirkdami ar parduodami 
Danius, biznius, sklypus ar ūkius 
stlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIO 
2406 We«t 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRoepect 8-3679 (vak. ir semad.)

Kentucky Blended Whiskey

Th© great whiskey of the Old West
is winning new friends everywhere!

’ - l
švelniausia iš puikiųjų Kentucky vvhiskies turi skonį, 

lengvumą, kokybę, kuriais jumis irgi laimės!

$4.50
T 4/5 Qt.

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY, LOUISVILLE, KY., DISTRIBUTED BY NATTORAL OISTILLERS MOOUCTS COMPANY 
86 PROOF • 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

NEMOKAMOS

DOVANOS

TIKRAS DIRAN KREP
ŠYS Vi *1OO SANTAUPAS
Kai jūs atidarote naują tau- 
pymo sąakaitą $100.00 ar 
daugiau, arba įdedate to
kią pat sumą į jau esamą 
taupymo sąskaitą, tai š) 
gražų, stiprų lr patvarų 
pirkiniams krepšį tikro 
“DURAN" medžiagos gau
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo menesio taupytojams

TINKAMA MOKYKTiAI 
DftZUTfi UŽ SI 0.00 SAN
TAI'PAS. Sis visas kom
plektas pieštukų, liniuotas, 
trintuko ir drožttiko NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote *10.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitą, arba (rieda
te tok| imi t sumą j Jau turi
mą taupymo sąskaitą.

DABAR YRA PATS LAIKAS...
fl TAUPYTI TEN ... KUR UŽ SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
Dl VI DENDUS

TIKTAI PASIMPRRKITE Į ŽEMIAU DEDAMĄ LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI IŠAUGOME . . .

DfiKA JŪSŲ TAUPUMO IR GERO ĮVERTINIMO
DABAR JAU TURTAS VIRŠ

IMO____
IMI

------------------ 1.074,227.74
------4,OI1,«12.M

.... 1,353,200.99
7,97X4^3

1954 . 8,281,967.19
19H 10,882,452.14
1956____^.14,243,990.52
1957__ .16,081,794.67

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

Whero the SAFHY of Your 
Savings COM E S FIRST

Offift Houn for YOUR Convmitneo 
• A M. TO • P.M. Saturday, P A.M. TO 1 P.M.

Tw«.4ay - Thurtdoy ■ Fridoy, * AM. TO J P.M.
CIOSCO Alt DAY Wodn«tdoy

ST. ANTHONY SAVINOS 
and Loan_Association

1447 So. 49th Ooart 
TO 3-8131 • CU«ro 90

SERVING YOU SINCE 1922
ZZl

MARQUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kambarių, ištisa pastogė (attic). 
Galima j r e n g t i kambarius ir 
jrengtas rūsys. Žieminiai alumlnt- 
Jaus langai ir sieteliai. 1H autom, 
garažas. Labai gražiai lr švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
Labai reta proga jsigyti tokj puikų 
namų. Ui namo patvarumų garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Keikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd Ir So. Whip- 
ple Street.

Ant VVestcrn Ave. ir 44th Str. dvi 
krautuvas ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 

į Viskas moderniai jrengta, kaip bute 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš
tu vandeniu. Venetian užuolaidos, 
žieminiai aliuminijaus langai ir sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga 
norinčiam pradėti nuosavų biznį. Ha- 

i vininkas parduoda ne,brangiai, nes 
jau pasirengęs j kitą vietą.

Briglitun Parke — mediniai namui
2 po 5 k. *12,50(1 arba 2 po 4 k.

$10,500; geras biznis 2-m žmonėm; 
grosernė su įrengimais ir prekėm, 
butas 3-jų kamb. $2,800; mūr. 2 p<> j
4 k. ir med. 2 po 4 k. viena nuo- | po 5 ‘įamb. ir 1—4 
savybė. Primsime gerą pasiūlymo veranda. Mūrinis 2 

Marųuette Parke mūriniai: 2 butu
geram stovy. $26,000, o taipgi t’Ą 
augš. 6 ir 4 k.: keletas gerų bun- 
gulnw |H> f, ir 6 k. $18,000—$21.oho 

Gage Parke mūriniai namai; Nau- 
las 2 po 5 k. — $33,500, įmokėti

Maniuette ir Brighton parke 
Mūr. 6 ir 5, centr. Aihl., gar. *27,300 
Mūr. 2 po 6, centr. šild., gar. *28,500 
Mūr. 3 apart., biznio pat., gar. *10,800 
Med. 6 lr 4, centr. SUd. tik *11,000 
Mūr. naujas 6 k. didelis lotas, pigiai 
Vra pigių ir pelningų luimy sąrašas

BUDRECKAS Realty
$081 Archer ave.. LAfayetto 3 3384

HELP WANTED — FEMALE

SALESWOMAN
FULL OK PART TIME

Experieneed selling yard goods 
over tlųi counter. Good pay. Perma- 
nent. Mušt speak English. Apply —

FRAERMAN’S YARD 
GOODS STORE 

215 W. Jackson Blvd.
PAZYMftTINAS NAMAS I-------------------------------- --------------------------

Tik $17,500. Mūr. 6 kamb., į rytus Į •tolkallngn išdavėja ir dirbti prie 
nuo Marąuette Parko. Naujas gazo haro moderniai įrengtame restorane 
šildymas. Pulkus šakotų pušų beis- nuo 11 viii. ryto. Kreiptis: 2632 W. 
montas, sausas, tinka išnuomavimui. 71 ST-
Garažas. Volodkevičius.

PASTOVUS IR ĮDOMI S BIZNIS 
Geležies išdirbinių (hardware) 

krautuvė lr puikus mūr. namas. 4 
kamb. apačioj, 3 Ir 4 kamb. butai

BKAI'TY OPERATOR 
Pageidaujama kad ,liūtų prityrusi 

bet nebūtinui. Amžius nesvarbus. Tu
ri būti gera “mftnlcuristė”. Išmokysl-

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai nPa- Narno kaina $26,00(1, prekės

viršuje. Alyvos šildymas. Apsauga Į me plaukų dažymą, šviesinimą, pus- 
nuo potvynio. Graži lietuviška kolo- i metinius ir t.t. 5 d. savaitėj. Judrus

kamb. Uždaryta 
automob. gara

žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namą.

saliomis, miesto centre — "loop”. Ge
ras atlyginimas ir “tips”. Imsime 
tvarkingą D. P. Reikia mokėti Siek 
tiek angliškai. Skambinti DE 2-6250, 
klauskite Mrs. Kraiiilt, tiktai.

Taip pat turime daugiau nuosavy- 
$6,000; naujas 1 >/į augšto — 6 ir 3 ibių duodančių geras pajamas ir pre- 
kamb. — $23,000; grosernė ir 2 butu f kybinių namų.
— 27,000. 4 butų geros pajamos, ^2 
mašinų gar., centr. šild. $44,000.

Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri
niai: 4 butų 2 po 5 k., 2 po 4 k 
Garažas. Centr. šild. 2 sklyp.. $19,000- 
taverna ir 3 butai, rūsys, garažas 
$12,500; 4 butų,' rūsys, pastogė.
$16,500; stiprus mūras: taverna ir 
5 butai. $25,000, niažąs įmokėjimas 
Pajamų virš $4,000.

VENTA
4077 So. Archer Ave.

LAfayetto 3-3881 

BRIGHTON PARKE

2 butai po 4 kamb., medinis na
mas, cemento pamatai. 30 pėdų 
sklypas. Arti 46th ir Rockwell St.

B. R. PIETKIEWICZ & dO.
2555 W. 47th St.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis j raštinę lr mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namui.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdloir 5-6900

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardeedant, Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 50th St. TeL PRoepect 8-5454

kiek Jų yra: $ už $. A. Sirutis.
DIDESNEI ARRA GIMININGAI 

ŠEIMAI
Idealus pirkinys. Padidintas mūr. 

namas; pirmam aukšte 3 gražūs kuilį.
Kabinetinė virtuvė, koklių vonia ir REIKALINGA MOTERIS prie 
dar puikus kamb. porčiuij. Viršuje mokyklinio amž. vaiko. Apsigyven- 
puikiai įrengti 2 dideli kambariai, du- y vietoje Sąlygos geros. Skambin

ti FRontier 6-0698, po 5 v.v.

PROGOS — OPPORTUNITIES

šas, tualetas, prausyklė ir visi (ren
gimai virtuvės prijungimui. Plytelė 
mis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo.
$22,500. A. Rėklaitis.
ŠVIESI, MŪR. 5 KM. REZIDENCIJA

Vienas blokas nuo Marąuette Par- • PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS-
ko. šildymas alyva. Visi kambariai j TO KRAUTUVE. Geras biznia Geroj 
iškloti kilimais. Alium, dvigubi lan
gai. 2 karų garažas. Savininkas turi 
parduoti. Tik $21,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 Wtot 7 lst Street 
Viai telefonai: WAlbrook 5-6015

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. Blshop 7-3S40 
2787 West 43rd Street

7308 S. Claremont Ave. 6 kamb. 
bungalovv su mediniu namu užpaka
ly. Garažas. Slypas 75 x 125. Tel. 
WEntworth 8-0888.

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, skl. 32 p., cent. šildymas. 
$13,500.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai (rengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mflr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

ŠIMKUS

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (reinodeling) darbai!

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av„ Chicago 32, III 
Tel.: VArds 7-9675 arba CL 4-7450

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ur užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite Terminai 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma- 
I dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
| Nolton, Wlllow Springs, 111.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, IU.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-2703 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLytnplc 2-5121 nuo 8 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro
l_______________________________ -
FunU^Ų$T»T¥BOS 

BENDROVE

.MORAS
Builders Gen. Contractor*

Atlieka planavimo Ir staty
tį bos darbus gydytojų ofisų, gy

venamųjų ir viešųjų pastatų.
Namų jkalnavimas ir (vairūs 

patarimai nemokamai.
Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

I’Itospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicago 29. Dl.

BRIGHTON PARKE:
Nauj. mflr. 1% aukšto, 5 (3 mieg.) 

ir 4 kb. 39 p. sklypas, labai gražus
I namas ir vieta. $35,000.

Med. 4 butai; 6, 4 ir 3 ir 2 kmb.,
1 skiepas, garažas, pečiais šild. $265 
. paj. į mėnesi.
I Mūr, 2 po 5, centr. karštu vand. 

gazu šildomas netoli nuo mokyklų. 
$26,000,

Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr. 
šild. $23,000.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

talpa ir 4 kmb. Labai gera vieta. 
Idealu profesionalui.

Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu, kiekv. butas atskirai šild., rink-1 
tinė vieta $48,000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo 
pečiais išld. 50 pd. sklypas, gražiai 
apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 

su puikiai įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd. aptvertas 
sklypas, reta proga. $37,000.

Mur. 4 kmb. ir krautuvė su visais 
įrengimais, centr. šild., garažas, ne
brangiai.

KITUR:
Med. 2 po 6, tik $2,000 įmokėti. 

SKLYPAI:
8055 So. Latrobe st. 78 x 126, kam

pinis. $4,200.
Archer tarp Tripp ir Keller 25 x 

125. $4,000.
Western prie 69, 25 x 125, $5,500.

ŠIMAITIS REALTY,
2787 W. 43rdSt.. CL 4-2890

REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
Tet OUffside 4-7460; Rea. 

YArds 7-2048

vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Maplevvood Ave.

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Ave. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nicholas.

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

šaldytas maistas, vaisiai ir dar
žovės. Brutto pajamų $7,000 į mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas, 5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima 
pirkti su namu ar be. REpublie 
7-7265,______________

T AVERN
(GOLD MINE)

TAVERNA — pirmą kartą 
siūloma pardavimui. Kampinė 
taverna ir namas su 6 ir 3 km.

O<XXX><XKXX>OOOO<KXKXX><XXKKX>
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS 
Kreipkitės i

SOPRYCH REAL ESTATE 
•407 S. Kedzie Ave. tt’Albrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANA VERSKIS i

oooooooooooooooooooooooooo< butais. Vieno savininko per 25 
PIRKETE" to parduokite savo ne- metus; industrijos centre, 

kilnojamą turtą per mano įstaigą.
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-9400

Kreiptis į Mrs. YVrubH 

LUdlovv 2-1700

MlSCELLANEOUS

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate

5018 So. VY estėm. PRospect 8-2231

BRIGHTON PARKE gražus 2- 
jų didelių kamb. apstatytas butas, 
vonia; suaugusiems. $14. HI 5-S632

ŠILDYMAS
A. Stanftauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gan 
to alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) to atiteko 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicere
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vai. 

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

OLymplo 2-6752

DfiMESIO!

I

SI i I t m «
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir <1. Hknrtibakaa) 
1600 B. 48TH CT., CICERO 60. ILL 

Tel. OLympic 2-7381; TO 3-1236
ir atliekama visus statybos lr per
tvarkymo (remodeling) darbus.

STATYSIME PAGAL UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

• PILNAS REMONTAS
Mes parūpinsime finansavimą. 
Prityrę, “bonded”, patikimi sta

tybininkai. Matykite modelį adre-
ru 5921 S. Narragansett Ave.

QUALITY BUILDERS
Tel. PRtGpect 6-98R3 

Kalbame lietuviškai

GAGE PARKE
2- Jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k 

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26,500.

BRIGHTON PARKE
1 % augšto mflr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$23,900.

3- jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pajamų J metus $12,240. Par
duodamas už netikėtiną kainą $66,000

KITUR. 2-jų augštų mūr. Ltųuor 
store ir baras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namą $24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namą 
sąraše lr įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5018 So. Wenem Ave.
PRosp. 8-3234 arba HEm. 4-708*
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pevvtress to T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 
St, Chicago 29. UI.

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavlniaa. Notariatas. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook N-5S7J

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 S. Ashland Ave., Chicago 36, TU.

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP WANTED — FEMALE

CICERO Arti Auatin Blvd. ir 
22nd. Mūrinis pajamų namas 4 ir 
2 kamb. Garažas 3 vonios $20,900. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. Bl
shop 2-2162.

3647 W. Slst St.
Mūrinis bungalow — 5 kamba

riai, plius pajamų butas. 45x125 
pėdų sklypas. Duokite pasiūlymą. 

------- o------ -
6234 S. Albany Ave.

7 kamb. mūr, namas. 4 mieg.
kamb. 2 autom. mūr. garažas.

ROY N. SEWARD
REliance 5-6895

PARDAVIMUI

Išvyksta į vakarus, parduoda 8 
dalių valgomąjį komplektą, kar- 
nyzus, užtraukamas užuolaidas, 
kailinius ir kt. Hllltop 5-3898.

Remkite dien. Draugą!

WE URGENTLY NEED
GIRLS^WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day week. —- Good Pay. — Working conditiona ar excellent. 
Permanent positions.—Many company benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE MUTER C O.
1255 S0. MICHIGAN

’SEE MRS. HILDEGARDE TRA VER

HELP WANTED — VYRAI

Tuoj pat reikalingi

CABINET MAKERS
BAN D SAW OPERATORS 

TRIM SAVVYERS
Turi būti prityrę smulkiam dailinimo darbui

Geriausias atlyginimas prityrusiems vyrams.
Nuolatinis darbas. Daug bendrovės priedų.

z

Atvykite pasiruošę darbui.

EMIL I. PAIDAR CO.
1120 NORTH WE1LS STREET
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Laiškas iš Lenkijos

(Atkelta iš 2 psl.) 
bažnyčioje giedamos lietuviš
kos giesmės. Tie 15,000 Puns
ko lietuvių nepasidavė nutau
tinimo politikai, išsaugojo sa
vo tėvų religiją, lietuvių kalbą 
ir lietuviškus papročius. Puns
ke veikia Lietuvių Kultūros

I i

DIENRAfiTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

galaitė iš Philadelphijos labai tu neseniai buvo pakelta j gar- 
lengvai ir kultūringai atliko vi- bės nares, šio susirinkimo metu 
są eilę savų ir kitataučių kuri- jai buvo prisegta gėlių puokštė
mų. Ji yra J. Augaitvtės moki- ir įteikta dovana. Buvo įteiktos
nė ! dovanos ir kitoms atstovėms —

pirm. J. Čepulienei ir B. Cicėnie- 
I nei. ' Sąjungietė

Seselės džiaugėsi susilauku
sios tokioje brangioje šventėje 
svečio, kuris buvo vienas pir
mųjų, kuriems rūpėjo steigimas [ tuye 
seselių kongregacijos.

-— Kaip greitai užmigti.
— Ką darai?

Per dieną palaikau šaldy-

??

Garbingi svečiai dalyvavo 
šventėje

Rugpjūčio 30 d Juozapo ir Ma Į užpatentuosiu...

— Kokį?
švęsdamos savo kongregacijos J ■
auksinį jubilėjų, turėjo savo tar 

kun. J. 
iš nttstono ir kun

Išradėjas
— Vasarą gerai, bet labai 

karšta, negaliu užmigti, — skun 
dėsi kaimynas.

— Pagelbsti jai’
— Ne jai, o man. Šaltoj ant

klodėje greit užmiegu.

Ligoninė Akmenėie I įteigta ligoninė su 35 lovomis.
0 J I Ji turinti penkius skyrius, jų tai

MASKVA. — j. šakalys rašo pe ir operacinį, rentgeno kabine- 
„Izviestijose" Nr. 203, kad Ak- i tą. šalia jos ruošiama aikštė sa-
menėje (okupuotoje Lietuvoje) Į nitariniams lėktuvams.

MOVING MOVIMO

Šiam koncertui būdinga, kad 
jame buvo gerai atstovaujama 
draminė pusė, kurioje pasireiš-1 q
kė Algis žemaitaitis ir Nikols-I CWtOWtl, r 3.

Namai, kurie yra lietuviškojo kytė. Jie kartu atliko Maironio
kultūros veikimo židiniu, re- “Jūratė ir Kastytis.” Taip pat 
miančiu lietuviškas bibliote- buvo labai įdomu išgirsti vieną
kas, vaidintojų ratelius liau- sceną iš Rob. Jeffers perdirb- rijos vilos seselės kazimierietės, 
dies meno k iryhą ir kitokį kul- tos Sofoklio tragedijos, kurią
tūros darbą. Namuose yra jįedu atliko. Vertimas — Žemai- ....... (
centrinė biblioteka ir skaityk-(taįgjo Kontrimas iš Nevvarko pe garbingus svečius
la, kur ypač poilsio dienomis l pagrojo keletą dalykų akordeo- i Kasakaitį iš Pittstono 
suplūsta kaimų gyventojai.1 
Tuomet skaitomos paskaitos, 
pasidalinama naujienomis.

nu. Visiems solistams akompo- J. Miliauską iš Wilkes Barre.
navo Papievytė. Nors jėgos jau

Punskas yra taip pat Lietu- nos’ tačiau, per porą savaičių gVentej ypatingą reikšmę. Ka 
vių Visuomenės ir Kultūros S^°Vyk ?J^.= ' danSį kun- Kasakaičio kleboni

Kun. J. Kasakaitis suteikė

— O aš turiu išradimą ir gal t
LONGINAS KUNDROTAS

Justas

NAUJI OJDOJ TRO KAI- NAUJAUS! KRAUSTYK*) {RANK/AI 

UAU KIETU PATYRIMAS -PISUS IR SĄŽININGAS PATARNAMfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
69 5+. CHICAGO 36, ILL. Tel. LVAlhmok 5-3209 įj

Gyveno 
A ve.

10755 S. Kdbroolie

D-jos vyr. v-bos būstinė. Sei
nų apskr. veikia pradžios mo
kyklos su dėstomąja lietuvių 
kalba. Punske yra vidurinė 
lietuvių mokykla.

Lietuviai ir dabartinė 
vyriausybė

Lenkijos valdžia lietuvių 
veikimui yra palankį ir padeda 
materialiniai. Oficiali lenkų 
opinija (spauda, radijas) re
mia visų tautinių mažumų vei

sios. suteikė klausytojams labai j joje įvyko pirmutinis kunigų su-
malonaus įspūdžio.

KOLONIJOSE
Chicagoje

važiavimas, kuriame buvo iškel
tas klausimas steigti lietuvaičių' 
seserų kongregaciją, todėl jis. 
papasakojo seselėms kelis bruo-į 
žus iš to istorinio susirinkimo.

PAJIEŠKOJIMAIIš Moterų Sąjungos 21 kuopos
susirinkimo Marija Bendauskaito jieško Adol-
c. • n-. , fo Venclausko ir žmonos Aldonos,loterų . ąjungos 21 Kuopos Ą(jresus: \[ Bedowska, Nowa Sol, 

gausus mėnesinis susirinkimas j woj< w. Zielonogorskie ui. Kosciuszki, 
kimą ir kovoja su šovinizmo įvyko rugsėjo 1 d. Šv. Kryžiaus N n 13, M. 3, Poland.
pasireiškimais, kokie lenkų vi- ParaPGos svetainėje. jieškau MART1NSIUVA SER-

suomenėje ilgus metus buvo šiuo metu serga veiklios są-: GĖJŲ, Vlado, gimusi 1915 metais, 
įsišakniję jog ir dabar vienur į jungietės Bronė Pivoriūnienė ir “n“ mS

kitur nesiliauna. Lenkų spau- Ona Vaznienė, todėl narės apsi- ti adresu: Ona Martinai u vienė, 
da karts nuo karto kviečia len- ėmė jas aplankyti. Iš įvykusio Klaipėdos g-vė Nr. 13, Kretinga, 
kų visuomenę' pamesti šovinis- Moterų Sąjungos seimo praneši- Lithuania-
tinęs tendencijas ir įtikinėja jų mą pateikė Sofija Bartkaitė ir 
žalingumą ir kenksmingumą, j. Čepulienė. Be to buvo nutar- 
Taip pat informuoja apie lietu-1 ta suruošti “Bingo Party” pa- 

"vių kultūrinį veiksmą. rapijos svetainėje. Tam reikalui
Norėdami išmėtytus po vi- sudaryta komisija: J. Čepulienė, 

są kraštą lietuvius supažindin-1 s. Bartkaitė, P. Turskienė, V. 
ti su savo veikimu ir tikslais' Bučnienė, S. Mickūnienė, P. Gu- 
D-ja ruošia vienkartinį leidinį.jdinakienė, E. Gedvilienė, Poškiė- 
kuris išeitų šių metų pabaigo-1 nė ir B. Cicėnienė. Dalis šio pa- 
je. Ruošiamasi nuo N. Metų Į rengimo pelno bus paskirta Mo- 
leisti dvisavaitinį laikraštį Bal- terų Sąjungos seime įsteigtai sti

pendijai.

Izidorius Dinapas, sūnus Anta
no, iš Sibiro jieško savo sesers — 
MARIJONOS DINAPAITES-ZIM- 
LIENfiS (vyro pavardė Zimbus). 
Atsiliepti arba apie ją pranešti 
šiuo adresu: George KrenčiUs, 3112 
W. 44th St.. Chicago, III.

A. A.
JONAS SZIMAITIS

Gyveno 6523 S. Fairfield Av.

Daug metų gyveno Cicero, 111.
Mirė rūgs. 8 d., 1957, 10 

vai. ryto, sulaukęs 81 m. am.
Gimė Lietuvoje
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me mylimi draugai Mr. ir 
Mrs. Charles Brožas; Mr. ir 
Mrs. William Benešiunas; ir 
Mr. ir Mrs, John Stonkus ir 
kiti draugai.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje 1410 S. 50th 
Ave., Cicero,, III.

Laidotuvės įvyks treč rups. 
11 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. An
tano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies stelą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. .

Nuliūdę: Draugai.
Laidotuvių dir. Antanas Pet
kus ir Sūnus Tel. TO 3-2108

Milė rūgs. 8 d., 1967 n). 7:45 
vai. ryto, sulaukęs p u nės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo ift Pa- 
neveilo apskr., Smilgių parapi
jos. BalnoravoH kaimo. Ameri
koje išgyveno 47 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
ftvogeris Charles Giiniua ir jo
2 dukterys ('moline Borello, Jos 
vyras Joseph ir Kelicija Jusko, 
jos vyras Leonard ir Jų Sėliuos,
3 pusbroliai: Vincent Klevickas, 
Edivard ir Bruno Kundrotai ir 
jų fti'inios. giminaitė Lucy Kun
drotas su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko brolis.

Kūnas paftarvotas Bukausko 
koplyčioje 10821 S. Michigan 
Ave.

Laidotuvės Jvyks trečiadienį, 
rugsėjo 11 d., ift koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas j Visų 
šventų parapijos bažnyčią. Ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. I’o pamaldų 
Ims nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: giminės.
Laidotuvių -direktorius L. Bu

kauskas. Tel. Commodore 4- 
2228.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

stoge je, jeigu pasisektų nuga
lėti finansinio pobūdžio kliūtis.
Neabejotina, kad laikraštis at-j t _ ......
liktu labai svarbų vaidmenį lie- =’erbta ™“»l ilgamete rartiiunke 
tuvybės išlaikymo darbe. Vi. Sof'Ja Bartkaite' kur'se,m" me‘ 

sos kitos mažumos jau leidžia
savo Lžkraščius, kurie varo 
gražų tautinės kultūros darbą.

Lietuviškoji spauda atliktų 
svarbų vaidmenį tarp kitko ko- 
vodama su šovinizmo pasireiš
kimais, kuriuos skatina kai ka
da ir lenkų dvasiškija. Neti
kėtina, kad tuo metu, kai vai-1 
džia lietuvių veikimą remia, o 
lenkų viešoji opinija jį skati-' 
na. lietuviškose parapijose 
trūksta lietuvių kunigų. La
biausiai lietuviškoje Punsko 
parapijoje priėjo net prie peš
tynių bažnyčioje, iššauktų šo-j 
vinistiniais lenkų dvasiškijos j 
(parėdymais neatsižvelgiančiais 
į ilgametes tikinčiųjų lietuvių 
tradicijas. ’ i

Pasitaiko, žinoma, lenkų, ku
rie lietuvius norėtų laikyti že
mesnės kategorijos žmonėmis.
Lietuviai taip pat nėra linkę 
nusileisti. Tad lietuviškosios 
spaudos ir lietuvių d-jos veiki- ( 
mui yra plati dirva, nekalbant, | 
kad be švietimo ir kultūros 
reikalų ne mažiau yra svarbu j 
ir ekonomines lietuvių pozici-; 
jas išlaikyti. J. Butautas

Baigiant susirinkimą buvo pa-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIfl
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

A. j- A.

TEISĖJUI LIONGINUI GUMBINUI
tragiškai mirus, jo žmonai gerb. p. ALEKSANDRAI 
GUMBINIENEI ir jos dukrelėm MARYTEI ir RAMUTEI 
tėvelio liūdint gilios užuojautos reiškia

Palangos Restorano savininkai 
ir personalas

ANTHONY B. PETKOS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. SOth AVE

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai GRovehill 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

NAUJIENA
DVIGUBAI DIDESNIUS SIUNTINIUS (44 svary) 

DABAR GALIMA SIŲSTI I LETUVĄ IR 
TOLIMĄJĮ SIBIRĄ

DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS, 
KAD JAS GAUTU DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

A. f A.

BRONIUI VĖŽIUI mirtis, 

jo žmonai Izabelei, sūnums Gintautui ir 

Rimui reiškiame gilių užuojautą.

Kazys ir Jadvyga Jurkūnai

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

NAUJOS MENINES JĖGOS 
STUDENTŲ ATEITININKŲ 

KONCERTE
Praėjusį šeštadienį Detroite 

įvyko koncertas stud. at-kų me
tinės konferencijos ir stovyklos 
užbaigimo proga. Koncertas bu
vo būdingas tuo, kad ne tik jo 
publiką, bet ir programos atli- 
kėjusjsudarė naujos meninės jė
gos, daugumoje iš pačių ateiti
ninkų tarpo. Nijolė Ambrazaitė 
iš Cleveland.) savo gražiu dra
matišku balsu padainavo dainų 
ir arijų. Ji baigė koncertinius 
mokslus; šalia to studijuoja dai
navimą ir dramą. Manigirdas 
Motekaitis, čikagietis, kuris ruo
šiasi muziko karjerai, labai rim
tai skambino pianinu. Labai ma
loni nuostaba buvo jaunas ir 
naujas bosas Kara ša. Lengvai 
ima žemas gaidas ir jau turi gra 
žią muzikinę kultūrą. Bet ir, jis 
nori gyventi ne iš muzikos ir 
studijuoja inžineriją. Nijolė Gai

Didžiausias pasirinkimas vilnoniu impor

tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir pakams.

ARONSON BROTHERS
1MPORTININKA1 IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
.Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

CHICAGO 7, ILLINOIS

| paminklų patalpas lr atgal mea visuomet parūpiname 
transportaeija automobiliu.

Atdara kaadlen tr aekmadlenlata nuo • vai. ryto Iki 6 vai. popiet.

IAHIRJNKITE DABAR — BI’H PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO RFMOKtSrvB KAPINIO DIENOJE.

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA^ EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tlepna, kuri* gyvena kitose miesto dalyse; sausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias!Ambulansų patarna- 
1 vimas dieną ir nak- 
1 tį. Reikale šaukti 
mua.

v s o s e Chicagos ir, 

Roselando dalyse ir| 

tuojau patarnaujame.,

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayctte 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVE. Tel Y Ards 7-3401

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

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

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joe įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpiniua pas mns gausite ne tiktai aangnmų — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltai, už kariuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje IUinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paitn.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų tnrtaa $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nno 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 lkl 4, ketvirtadienį nno 9 lld A 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o Šeštadienį nno 9 Ud 2 valandoa po pietų.

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YAnls 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVE., CICERO, III. Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUDYCKI
Y Ards 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUt 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. SOth Ave. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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DIENRAflTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS Antradienis, 1957 rugsėjo 10

x Visų Šventųjų parapijoje 
naujos bažnyčios statymui bai
giama pasiruošti. Rugsėjo 4 d. 
buvo atvykęs architektas Stasys 
Rudokas iš Clevelando; jis daly 
vavo susirinkime ir supažindino 
Rudokas iš Clevelando; jis daly- 
lėmis.

x Don Varnas Amerikos le
giono posto Nr. 986 naujos vai 
dybos pareigų perėmimas įvyks 
rugsėjo mėn. 21 d. 8 vai. vak. 
posto patalpose, 6816 So. Wes 
tern Avė. Cia bus oficialioji da 
lis, vaišės ir pasilinksminimas.

X Muzikas Antanas Skridulis 
akomponuos seserų Blandyčių 
trio rugsėjo 8 d. minėjime Lie
tuvių auditorijoj rugsėjo 15 d 
2 vai. Istorikė dr. V. Sruogienė 
minėjime skaitys paskaitą apie 
istorinę rugsėjo 8 dienos reikš
mę. Lietuvių Bendruomenė kvie
čia visus lietuvius minėjime gau
siai dalyvauti ir savo atsilanky
mu įvertinti tautinės šventės 
reikšmę.

x Dr. J. Girnius, St. Barzdu
kas, J. Šlepetys ir draugų būre
lis LB tarybos suvažiavimui pa
sibaigus aplankė dr. P. Kisie
liaus rezidenciją Cicero, Illinois, 
ir ta proga visi pasikalbėjo ak
tualiais klausimais.

DIDINGA PROCESIJA AUKSO 
SPINDULIUOSE

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
8 d. popietį,apie 10,000 žmonių 
užtvenkė Lithuanian Plazą Chi
cagoje, kur įvyko didinga Šilu
vos Dievo Motinos procesija, da 
lyvaujant pačiam vyriausiam , 
Chicagos arkidiecezijos hierar- 
chui kardinolui Stritch.

Procesija buvo pradėta iš Ma
rijos Augšt. mokyklos aikštės, 
ėjo 68 gatve iki California Avė. 
ir paskui pasuko 69 gatve į nau 
jąją Panelės Švenčiausiosios Gi
mimo šventovę Marąuette Par
ke, kur vysk. Brizgys ir kardi
nolas Stritct} pasakė pamokslus 
ir įvyko palaiminimas su Šv. Sa
kramentu, giedant jungtiniam 
visų Chicagos lietuviškų parapi
jų, A. Stephens ir Dainavos an
samblio chorui.

Šiluvos Dievo Motinos (kultas 
buvo ir tebėra gyvas Lietuvoje, 
kur ir dabar, ateizmo audrai 
siaučiant, rugsėjo 8 d. proga į 
Šiluvą suplaukia tūkstančiai

dinolas Stritch. Kardinolą pasi
tiko ALRK Federacijos pirm. 
inž. A. Rudis, priklaupdamas ir 
pabučiuodamas kardinolo žiedą.

Už penkių minučių didžiulė 
procesija pajudėjo iš Marijos 
Augšt. mokyklos aikštės. Policir 
ja akimirkoje sustabdė judėjimą 
didžiojoje California šve., kur 
be perstogės vienas po kito švil
pia automobiliai; policijos pat
ruliai pasipylė gatvėse ir aikš
tėje.

Ir štai Marąutte Parko sodų 
žalumoje, auksiniams saulės 
spinduliams iš žydrios erdvės 
krentant, suplazdėjo vėjuje 
JAV, Lietuvos ir Amerikos le
giono vėliavos ir išsitiesė ilgoji 
procesija Šiluvos Dievo Motnos 
garbei.

“Marija, Marija’’, Šiluvos Ma
rijos giesmę ir “Sveika Marija” 
giedojo Chicagos parapijų cho-, 
rai, “Dainavos” ansamblis ir A. 
Stephens mergaičių choras pro
cesijos metu, gi minios žmonių,

ĮK-

i
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Tai yra Lekhotutu, kilęs iš Afrikos; jis gyvena Lincoln 
zoologijos sode. Sodas atdaras nuo 9 vai. iki 5 vai. (INS)

Žuvo trys jaunuoliai KAS KĄ IR KUR
Melrose parke .ties 25 avė., 

automobilis, kuriame važiavo 
8 jaunuoliai, trenkė į traukinio 
lokomotyvą ir trys jaunuoliai bu 
vo užmušti, o penki sužeisti. 
Ties ta pervaža jau sesi žmonės 
buvo užmušti per paskutinius 10 
metų. Jaunuoliai galbūt susimai 
šė, nes pervažą tik buvo pralė
kęs vienas traukinys ir paskiau 
ėjo kitas.

Kur dingo studentė?
Studentė Marčia Horan, 21 m. 

amžiaus, dingo be žinios. Trečia-

— Seserų Kazimieriečių Rėmėjų 
draugijos susirinkimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 15 d., 2 vai. po 
pietų vienuolyne. Rėmėjų skyrius 
prašome dalyvauti susirinkime, nes 
tai bus paskutinis susirinkimas 
prieš mūsų rudeninį parengimą 
(Bunco ir Bingo party) spalio 20 
dieną. Prašome visus skyrius pa
siimti biletų ir laimėjimo knygdčių.

šiais auksinio jubilėjaus metais 
padarykime šią prmogą tikrai sėk
minga. A. Nausėdienė

— A.L.R.K. Federacijos Chica
gos Apskrities susirinkimas jvyks 
rugsėjo mėn. 11 dieną, trečiadienį, 
7 vai. 30 min. vakare Lietuvos Vy
čių salėje.

Visų kat. organizacijų atstovai
dienį 8 vai. 30 min. ryto ji išėjo ’r nariai bei kat. veikėjai labai pra-

žmonių melstis į Dievo Motiną,
prašant jos užtarimo ir malonių kurjų tarpe nemaža dalis ameri 
skaudžiausiose tautos nelaimių kiečių klauBėsį 
dienose.

Beje, Šiluvos Dievo Motinos 
kultas buvo pamirštas JAV gy
venančių lietuvių. Ir štai atsira
do reto taurumo žmogus, JAV 
gimęs ir augęs lietuvis, dabar
tinis ALRK Federacijos pirm. 
inž. A. Rudis, kuris ėmėsi inicia
tyvos Šiluvos Dievo Motinos gar 

Chicagos Lietuvių Fronto; binimo kultą atgaivinti JAV,
Bičiuliai rudens metu rengia vie 
šų paskaitų ciklą lietuvių visuo
menei. Paskaitose bus nagrinė
jami politinio, visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo klausimai. 
Paskaitas skaityti kviečiami žy
miausi mūsų politikai, visuome
nininkai ir kultūrininkai.

X Kenoshos Lietuvių Ben
druomenės apylinkė pavyzdingai 
surinko narių solidarumo mokės 
tį už 1957 m. ir apygardos val
dybai atsiuntė jai priklausančią 
solidarumo mokesčio dalį. Ke
noshos LB apylinkei vadovauja 
energingas pirmininkas J. Mili- 
šauskas.

X Visi plačiosios Chicagos lie 
tuviai laukia rugsėjo mėn. 15 d., 
kada Cicero lietuviai turės Lie
tuvių dienos programą šio mies
to 100 metų sukakties minėji
me. Programa įvyks Cicero sta
dione, 1909 So. 52nd St.

x Edmundas Vengianskas 
nuo š. m. rugsėjo mėn. 1 d. per
ėjo dirbti į Ciceroje esančią di
delę Buickų pardavimo kompa
niją.

x Vilius ir Zita. Juškai nese
niai suruošė savo pirmgimei dūk 
relei krikštynas; jai duotas Vir- 
ginijos-Liucijos vardas. J. ir G. 
Juškai bei R. ir L. Levickai, ku
rie gyvena Brazilijoje, džiaugia
si pirmąja anūke.

X Kun. Ant. Sabaliauskas ir 
kun. A. Sabas* saleziečiai, yra 
išvykę į rekolekcijas, kurios lai
komos jų vienuolyno centre 
New Jersey valstybėje.

X Petrui Lapei, Petro sūnui, 
gyv. Chicagoje, yra laiškas nuo 
jo Sesers Zosės Lapaitės. Atsi
imti “Drauge”.

X Stanislovui ir Karolinai 
Branauskams sūnus St. ir marti 
Emilija Branauskai surengė sa
vo tėvams savo namuose (4222 
S. California Avė.) 25 m. vedy
binio gyvenimo sukakties pro
ga pagerbimo pobūvį, čia buvo 
pakviesta daug jų giminaičių, 
kurie palinkėjo jiems geros svei 
katos ir laimės. S. ir K. Branaus 
kai per praėjusius 25 m. daug 
pasidarbavo visokiose organiza
cijose. Buvo jiems palinkėta ir 
toliau nepasenti bei darbuotis 
pagal savo išgales .

X Vasarvietė Nkla — Lin-

kur tiek daug lietuviškųjų šven
tovių ir lietuvių katalikų, kurių 
širdyse liepsnoja gyvas tikėji
mas ir pagarba Dievo Motinai.

Praėjusio sekmadienių iškil
mės buvo akivaizdus ženklas, ko 
kios didžios ir tvirtos yra JAV 
lietuvių katalikų gretos ir koks 
gyvas yra išeivijos lietuviuose 
pasitikėjimas stebuklingąja’ Ši
luvos Dievo Motina, kuri yra ap
sireiškusi mūsų šventojoje Šilu
voje, ir kurios malonių taip lau
kia pavergtoji Lietuva.

Trečią valandą po pietų Li
thuanian Plazos gatvių sankry
žose jau stovėjo policija ir tvar
kė judėjimą, nes minios žmonių 
būriavosi gatvėse ir prie Marijos1 
Augšt. mokyklos aikštės. Pačio
je aikštėje rikiavosi organizaci
jos, chorai, mokyklinis jauni
mas, dvasiškija.

Po pusvalandžio Marijos Aug
štesniosios .mokyklos aikštėje 
sustojo juodas Cadilac, Illinois 
valstybės paženklintas pirmuo
ju numeriu. Iš jo išlipo J. E. kar

gauskas iš Detroito. Šįmet Ni
doje vasarojo įvairiausių vieto
vių lietuviai, net iš tolimojo Mon 
trealio. Šiuo metu vasarvietė tuš 
čia ir organizacijos, grupės ar 
atskiri asmens, jei dar norėtų 
praleisti savaitgalius, mielai sa
vininkų K. K. Kodačių laukiami.

x Kristaus Karaliaus Laivo” 
naujausiame numeryje kun. Juo 
zas Prunskis rašo apie Dievo tei
sybės jieškojimą, J. Pr. — apie 
prel. J. Paškų; apie stebuklingą
jį vienuolį rašo B. Mikalauskas. 
Randame šiame numeryje ir ke
lis skyrius: “Ne taip svarbu., bet 
įdomu,” o taip pat žinias iš lie
tuviškojo ir katalikiškojo pasau
lių.

x Kan. dr. J. B. Končius. Bai 
fo pirmininkas, Jungtinių Tautų 
augštojo komisaro pabėgėlių rei 
kalams dr. Lindto yra kviečia
mas š. m. rugsėjo 10 d. Žene
voje (Šveicarijoje) dalyvauti 
svarbiame pasitarime likusiųjų 
Europoje pabėgėlių reikalais. 
Balfo pirm. šiame pasitarime da
lyvaus.•

x Ona Aleliunienė ir Brigita 
Kasparaitė bus vyriausios šei
mininkės Vyčių Senjorų pikni-

den, Mich., Darbo dienos proga ke, kuris įvyks sekmadienį, rug-
užbaigė savo sezoną. Paskutiniai 
lietuviai vasarotojai buvo inž. 
A. Didžiulis su žmona Stase, P. 
Urbonas iš Chicagos ir K. Sra-

sėjo 15 d., Bruzgulienės darže, 
prie 82nd ir Kcan Avė. Piknike 
valgiai bus lietuviški — kugelis, 
naminės dešros, pyragai ir LL

tų lietuviškų 
giesmių, kurių garsus vėjas 
sklaidė gražiose Marąuette Par
ko gatvėse ir kvartaluose. Po 
chorų procesijoje ėjo — 80 or
ganizacijų ir draugijų nariai, 
Dievo Motinos stovylą nešė tau
tiniais drabužiais pasipuošusios 
“Giedros” korporacijos narės, to 
liau ėjo kunigai, prelatai, vys
kupas ir galop iškilminguose dra 
bužiuose, kun. P. Kelpšos ir kun. 
klebono A. Valančiaus lydimas, 
kardinolas Stritch, kuris visą 
laiką laimino minią, visu pake
liu užtvenkusią šaligatvius ir 
net gatvę. Už kardinolo pečių 
plaukė kelių tūkstančių maldi
ninkų minia ir policijos patru
liai.

Įspūdinga buvo ši didžioji pro 
ceaija. Ten matėsi visų trijų kar 
tų lietuviai, , nesigėdindami nešti 
ir Lietuvos valstybinės vėliavos, 

j ten plevėsavo organizacijų vė
liavos, ten baltuose drabužiuose 
švietė ilgos jaunųjų sodaliečių 
eilės, o seselių kazimieriečių di
dis būrys su tokiu nuoširdumu 
ir jausmu giedojo lietuviškąją 
Mariją ir kitas giesmes, pačiam 
kardinolui iš paskos žygiuojant. 
Kolumbo vyčių uniformos, alto
riaus berniukų drabužiai, dvasiš 
kijos gausumas suteikė didelį 
spalvingumą šiai retai procesi
jai. Procesijoje žygiavo ALRK 
Federacijos pirmininkas inž. Ru
dis, ALT pirm. L. šimutis, muz. 
VI. Baltrušaitis, muz. Kudirka, 
muz. S. Sodeika, M. Rudienė ir 
tūkstančiai pažįstamų veidų, ku
rie taip gyvai reiškiasi lietuvių 
visuomeniniame ir kultūriniame 
gyvenime. Gi visą didelę proce
siją tvarkė kun. Vaišvila.

Ketvirtą valandą procesiją pa 
siekė naująją Marąuettė Parko 
Marijos šventovę. Dar tvirčiau 
ir galingiau liejosi giesmių aidai 
Šiluvos Dievo Motinos garbei.

Bažnyčia akimirkoje prisikišo 
sausakimša žmonių, didelė minia 
pasiliko gatvėje, kur policija su 
stabdė automobijių judėjimą ir 
gatvės triukšmą.

Per garsiakalbius sklido į gat
vę J. E. kardinolo Stritch ir J. 
E. vysk. Brizgio pamokslų žo
džiai. Vysk. V. Brizgys akcen
tavo faktą ,kad kard. Stritch 
mielu pritarimu kasmet bus ren
giama lietuvių katalikų diena 
Šiluvos Dievo Motinos garben. 
Kardinolas Stritch po Liurdo ir 
Fatimos prisiminė stebuklingąją 
Lietuvos Šiluvą ir priminė šios 
procesijos bei maldos prasmę.

Jungtinis choras giedojo gies
mę “Marijos vardas” ir palaimi
nimas su Švč. Sakramentu buvo 
užbaigtas giesme “Skaisčiausio
ji gražiausioji”.

Tuo ir baigėsi gražiosios AL 
Rk Federacijos iškilmės, suruoš 
tos Šiluvos Dievo Motinos gar
bei .padariusios visiems gyvą ir 
jautrų įspūdį ir aiškiai j rodžiu
sios, kad lietuvių šventovėse ga-

li skambėti lietuviškosios gies
mės, plevėsuoti Lietuvos vėliava 
ir kad išeivijos lietuvių katalikų 
lietuviškoji dvasia tebėra gyva 
ir ji net nemano užgesti. Tai ma 
tė pats kardinolas, tai regėjo 
praeiviai amerikiečiai ir didžioji 
dešimties tūkstančių lietuvių ka

CHICAGOJE
Sionistų vadas

Sionistų organizacijos vadu 
Chicagoje perrinktas dr. Paul 
Hurwitz. Naujų pareigūnų įves-

talikų bendruomenė, iš visų kraš , dinimas bus rūgs. 21 d. Morri- 
tų suplaukusi į iškilmes, kaip son viešbuty. Pagrindinis kalbė
ji plaukdavo ir tebeplaukia į ste 
buklingąją Šiluvą tėvynėje.

Džiugu, kad šią gražią idėją 
iškėlė ir realizavo Lietuvos ir 
stebuklingosios Šiluvos nematęs 
JAV lietuvis inž. A. Rudis.
• Po procesijos kardinolas, dva
siškija, organizacijų atstovai, 
chorų nariai buvo pakviesti į 
Marijos Augšt. mbkyklos patal
pas trumpoms vaišėms, kurias 
suorganizavo veiklioji Marija 
Rudienė ir ALRK Federacijos 
Chicagos valdyba.

Dieną toje pat Marąuette 
Park Marijos šventovėje buvo 
atlaikytos iškilmingos mišios Ši
luvos Dievo Motinos garbei. Pa
maldų metu bažnyčioje žmonės 
netilpo. Chicagos vyrų choro ir 
solistės Pr. Bičkjenės giedoji
mas buvo stebėtinai didingas. 
Pamaldų metu vargonavo muz. 
VI. Baltrušaitis, dirigavo Alf. 
Gečas. Pamokslą pasakė kun. 
A. Spurgis, mišias atnašavo 
prel. J. Paškauskas. VI. Rmjs

tojas bus rabinas lra Eisenstein.

Norėjo skandintis
Du praeiviai ištraukė iš Win- 

neconna parko lagūno 31 m. am 
žiaus vyrą Joseph Higgins, ku
ris šoko į vandenį, norėdamas 
nusiskandinti. Ištrauktas ir per
duotas policijai, jisai aiškinosi, 
kad įpuolęs į desperaciją, negąu 
damas darbo.

Persodino širdį
Chicagoje, Palmer viešbuty, 

vyksta chirurgų suvažiavimas, 
kuriame buvo referuota apie 
Baltimorėje trijų chirurgų pra
vestus tyrimus: buvo vieno šuns 
širdis persodinta į kitą šunį ir 
ji plakė per 2 valandas be jokio 
mechaniško įtaiso pagalbos. Pa
ti ta eksperimentinė operacija 
užėmė 33 minutes. Gydytojų reiš 
kiama nuomonė, jog artėja lai
kas, kad žmonės savo sugedu
sias širdis galės pakeisti naujo
mis, laikomomis širdžių banke.

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažas, vidaus ir U orų dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURTONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAJumet 5-1064

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMTOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITQ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių lr Irt.

F. A RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roomv.K Road Tolef. SEeley 3-471I

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2556 WE8T 47th STREET LAfayette 5-1083

B. R. Pletldesdes, prea.; E. R. Pletkiew1c*, sekr. Ir advokatas
Mokame ankMiie dlri<lendw. Keičiame čekius. Parduodame lr 

vslstyMs bonus. Taupytojams patarnavimai

hM* 

vakaro;
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o košt. nuo 9 iki vidurdienio

l*rsdAklte taupyti atidarydami Kąakaitą 

Darbo valandos: pirmad. lr ketvirtad. nuo 9 lkl 8 vai,

į banką paimti pinigų už moks
lą užsimokėti, ir nuo to laiko 
nebegrįžo. Kita studentė — Ro
bertą Gerke, 20 m. amžiaus, taip 
pat Lojolos universitete studi
juojanti, matė dingusiąją tą pa
tį trečiadienį apie 2 yal. 30 min. 
po pietų. Jos kartu važiavo au
tobusu. Marčia buvusi linksma. 
Žuvimo išvakarėse ji lošė korto
mis su savo vaikinu ir jo sese
rimi. Jos vaikinas William Cor- 
mier, 24 m. amžiaus, užpraeito 
sekmadienio nakčia susiginčijo 
su ja, nes ji ėjo su kitu studentu 
į miestą. Policija pirmadienį pa
tikrino jos banko indėlį ir ėmė 
teirautis lėktuvų, geležinkelių 
stotyse, ar kartais mergaitė kur 
neišvažiavo. Jos jieškoti paskirti 
4 detektyvai. Mergaitė pirmadie
nį turėjo švęsti savo gimtadie
ni- ‘ .

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai lr keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-9583

MOODY

STATYBAI 
IR NAMŲ

PATAISYMUI
PRISTATOM
Visokių Rūšių
MEDŽIAGĄ

CARR
LUMBER CO.
STASYS UTVFINAS. Pras.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vaJL vakaro 
šeštadienais Ud 3 vai. vakaro

šomi atvykti. 
A.L.R.K. Federacijos Chicagos 

Apskrities valdyba

►oooooooooooooooooooooooooo

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAV 1958 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Ht Ei FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
—• Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— \yskas garantuota.
Aplankykite Šią modernišką

elektronikos parduotuvę

iiDflina
lŪJTCLCVISIOn
lesale? - service)

Sav. In*. A. 8FMBNAH 
S321 S. Halsted — CLiffside l-5««5 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
lr ketvirtadieniais 9—9

0<XXKXKK><X><XXX>0<>CH>00<XXXXX>

NUO UŽSISENE JUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ • 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ,

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sfidStl lr naktimi, 
miegoti nes Jų uAaisenSjuslos žalždoa 
nležejtmą lr skaudRJimą senų atvl 
ru lr skaudžių žalždų uždfiklto 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyea palengvina jusu skaudėji
mą lr galSalte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skan
džių nudegimų. JI taipgi padalina 
nležčjlmą ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi paSallna perflSJlmą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplySlmą 
tarpplrSČIu. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskllslos odos dedlr- 
vtnlų. odos tSbSrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti, vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus lSbSrtman nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo 1>- 
vlrSlnlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra
parduodama po 76
ct., 31.26, lr 38 60.
Pirkite vatsttn#seChl-
cagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee. Wtsc., Ga
ry, Ind. Ir Detroit, Mi
cbigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order |

UX1ULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chieago 84, IU.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS!
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 

Telefonas — FRontier 6 1882

%

J

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti iioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ild glO,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS: ,
antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai.Pirmad., 

šeštad. 9 vai. rytoiki 4:30 p.p, Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
(rengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.

i


