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Adenaueris gavo absoliučia dauguma parlamente
Vyras, atleistas iš burmistro

pareigų, atstatė V. Vokietiją
BONNA, Vokietija, rūgs. 16. — Laimėjęs trečiu kart parla

mentarinius rinkimus, Vakarų Vokietijos kancleris dr. Konradas 
Adenaueris turi labai turtingą visuomeninę karjerą.

Išlaisvinę iš Hitlerio Koelną, 
amerikiečiai buvo Adenauerį pa
statę Koelno burmistru. Vėliau 
Koelnas atiteko britų okupacinei 
zonai. Britų karinis gubernato
rius Barraclough atleido jį iš pa
reigų dėl „nesugebėjimo“. Savo 
grubiame laiške jis išdėstė atlei
dimo priežastis, apkaltindamas 
Adenauerį nesugebėjimu patai
syti ir atstatyti sugriautų namų. 
Gubernatorius prašalinęs Ade
nauerį iš Koelno liepė jam ir atei 
tyje „nei tiesioginiai nei netie
sioginiai nesiimti jokios politi
nės veiklos“.

Kada imogus persenas ?

Matome, kad šis atleistas bur 
mistras ne tik Koelną, bet visą 
Vokietiją atstatė ir baigia ją iš
vesti iš karo sukrėtimų. Ade
naueris dabar turi 81 metus am
žiaus. Prieš rinkimus vienas re
porteris jį paklausė, ar jis ma
nąs, kad jis stengs ištarnauti dar 
trečiąjį terminą, kaip ministeris 
pirmininkas. Į tai Adenaueris 
linksmai ir su pasitikėjimu at
sakė, kąd tikrai, jis galėsiąs, nes 
mokslininkai radę, kad paprasto 
žmogaus smegenys gali funkcio
nuoti 120 metų.>

Tačiau tiek jo bendradarbiai, 
tiek užsieniečiai stebėtojai maty
dami, ką jis Vokietijoje yra pa
daręs per aštuonerius metus, yra 
nuomonės, kad jis greičiau yra 
nepaprastas žmogus.

Teisininko karjera

Adenaueris gimė 1876 m. sau
sio 5 d. Koelne, valdininko šei
moje. Prieš 56 metus dabartinis 
kancleris pradėjo darbą teisme

Gubernatoriai susirinks
SPRINGFIELDAS, III., rugp. 

16. — Illinois gubernatorius 
Strattonas, gubernatorių konfe
rencijos pirmininkas, pasakė, 
kad gubernatorių konferencija 
bus 1958 m. gegužės 18—21 d.d. 
Miami Beach, Fla.

Egipto ir R. Vokietijos
prekybinė sutartis

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 16.— 
Egiptas pasirašė prekybinę sw 
tartį su rytine Vokietija. Egip
tas parduos $25,930,000 vertės 
medvilnės rytinei Vokietijai. 
1958 m. Egiptas gaus $10,043,- 
600 vertės mechaniškų reikmenų 
iš Čekoslovakijos.

Atvyko į Jugoslavija
BELGRADAS, J u g oslavija, 

rūgs. 16. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių komercijos sekreto
rius Sinclair Weeks atvyko į Bel 
gradą pasitarti su Jugoslavijos 
ir JAV pareigūnais.

Gyvate Nevv Yorke
NEW YORKAS, rūgs. 16. — 

Irving Deutch, sanitarinio depar
tamento darbininkas, šiandien 
tuštino šiukšlių dėžę „Times“ 
aikštės apylinkėje. Jis pabėgo 
nuo dėžės, kaip pamatė 6 pėdų 
gyvatę.

Skaudi nelaimė

NEW BEDF0RD, Mass., rūgs. 
16. — Devyni asmenys vakar žu
vo, kai komercinis lėktuvas nu- 

Juridines studijas jis atliko įkrito netoli New Bedf ordo aero- 
Muencheno, Freiburgo ir Bonnos
universitetuose.

Politiko karjera

1912 metais gavo pirmą poli
tinį uždavinį, buvo išrinktas 
Koelno miesto tarybos pirminin
ku. Po penkerių metų jis jau 
Koelno burmistras. Šiose parei
gose jis išbuvo iki 1933 metų, 
kada Hitleris jį atleido.

Veimaro respublikos laikais 
jis buvo Centro partijos vykd 
komitete. 1926 metais jau jis sta 
tė savo kandidatūrą į kanclerius, 
bet nebuvo išrinktas.

1934 metais buvo nacių areš
tuotas, po Roem pučo. 1944 m. 
vėl buvo areštuotas po nesprogu- 
sios bombos pasikėsinimo prieš 
Hitlerį. Po kelių mėnesių kalini
mo buvo paleistas.

dromo.

Erich OUenhaueris, Vakarų Vo
kietijos socialdemokratų vadas, 
didžiausias Adenauerio oponen
tas. Krikščionių demokratų par
tija vėl nugalėjo socialdemokra
tus. (INS)

Prancūzija prašo 
Tunisą grąžinti

pagrobtus alžiriečius
TUNISAS, rūgs. 16. — Pran

cūzija šiandien paparašė Tunisą 
grąžinti 225 alžiriečius, kuriuos 
pagrobė alžiriečiai sukilėliai ir 
privertė juos vykti praėjusį ket
virtadienį į Tunisą. Apie 50 alži- 
riečių vakkr pareiškė laikrašti
ninkams, kad jie nebuvę pagrob
ti. Jie pabėgę į Tunisą, kai suki
lėliai puolė geležinkelio stotį.

Komunistai
į i

pravirko
BONNA, Vokietija, rūgs. 16. 

— Vakarų Vokietijos kancleriui 
Adenaueriui laimėjus absoliučią 
daugumą. Sovietų Sąjungos va
dai nusiminė.

Kremlius galvojo, kad Ade
nauerio partija negaus absoliu
čios daugumos. Kremliaus vadai 
buvo įsitikinę, jog nepastovi vo
kiečių koalicinė vyriausybė turė
tų sutrukdyti Vakarų apsigyni
mo planą ir atidėti Vakarų fede
racijos planus.

Po šių rinkimų Adenaueris gar 
li sudaryti stiprią vyriausybę ir 
be jokios kitų partijų pagalbos 
ir ją padaryti net stipresnę, jei 
jis galės įtikinti kitus įsijungti į 
vyriausybę.

Komunistai rytiniame Berlyne 
bandė diskredituoti Vakarų Vo
kietijos rinkimus. Jie šiandien 
paskelbė, kad Adenauerio laimė
jimą „nupirko pramonininkai“ ir 
rinkimus pavadino „labiausiai 
nedemokratiškais nuo Hitlerio 
laikų“.

Jei komunistai rytinėje Vokie
tijoje ’pripažintų tokią rinkiminę 
laisvę, kokią turi vakarinė Vo
kietija, tai komunistai būtų tuo
jau pašalinti iš valdžios.

Meksikos diena
MEXIC0 CITY, rūgs. 16. — 

Meksika šiandien šventė 147 ne
priklausomybės metines.

KALENDORIUS

Rugsėjo 17 d.: šv. Pranciškaus 
stigmatų; lietuviški: Kimis ir 
Sigutė.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 6:59. 

ORAS

Oro biuras praneša, Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir šilčiau.

7 mil. dol. tunelis
HAVA, Kuba, rūgs. 16. — Ku

bos prezidentas Batistą pasirašė 
įstatymą finansdoti 7 milionų 
dolerių keturių linijų tunelį po 
Almendares upe. Tunelis su
jungs Havaną su dviem priemies 
čiais, Vedado ir Miramar.

Vakarų Vokietijos kancleris dr. 
Konradas Adenaueris, krikščionių 
demokratų vadas. Krikščionių de 
mokratų partija gavo absoliučią 
daugumą parlamentariniuose rin
kimuose praeitą sekmadienį.

(INS)

Makarios už Kipro 
salos sujungimą

su Graikija
NEW YORKAS, rūgs. 16. — 

Graikų ortodoksų arkivyskupas 
Makarios įsitikinęs, kad graikai 
kipriečiai atmestų betkokį nepri
klausomybės planą, kuris draus
tų Kiprui susijungti su Graikija.

Arkivyskupas Makarios, iš
tremtas britų iš Kipro dėl jo po
litinės veiklos, dabar yra Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Jis 
kovoja už Kipro salos nepriklau
somybę ir norėtų, kad Kipras su 
sijungtų su Graikija.

Vengrijos įvykiai

Krikščionių demokratų partija 
laimėjo rinkimus Vokietijoje

BONNA, Vokieitja, rūgs. 16. — Vakarų Vokietija praėjusį 
sekmadienį rinko naują parlamentą. Kancleris Adenaueris ir jo 
krikščionių demokratų partija gavo absoliučią daugumą parlamen
te, kuris turi 497 narius.

Grąžinus iš visų 247 rinkimi
nių apylinkių duomenis, pasiro
dė 31,058,319 balsų, iš kurių 
29,885,946 buvo teisėti.

Krikščionys demokratai turi 
14,998,754 balsus arba 50.18 
proc. (1953 m. parlamentariniuo
se rinkimuose buvo gavę 45.2 
proc.).

Socialdemokratai gavo 9,490,- 
762 balsus arba 31.75 proc. 
(1953 m. buvo gavę 28.8 proc.). 
Laisvieji demokratai gavo 2,- 
304,846 balsus arba 7.7 proc. 
(1953 m. buvo gavę 9.5 proc.)

Pabėgėlių partija turi 1,973,- 
001 balsą arba 4.59 proc. (1953 
m. turėjo 5.9 proc.).

Vokiečių partija — Adenaue
rio koalicinis sąjungininkas išei
nančioje vyriausybėje — gavo 
1,006,350 balsų arba 3.36 proc. 
(1953 m. turėjo 3.3 proc.).

Vokiečių reicho partija turi 
(1953 m. gavo 1.1 proc.).

Federalinė rinkimų įstaiga 
pranešė, kad krikščionys demo
kratai laimėjo 270 vietų naujame 
parlamente.

Socialdemokratai laimėjo 169 
vietas, laisvi demokratai — 41 ir 
vokiečių partija — 17.

Didelės reikšmės įvykis

Krikščionių demokratų laimė
jimas turi didelės reikšmės lais
vam pasauliui, nes Vakarų Vo
kietija ir toliau palaikys artimus 
ryšius su Vakarais.

Teigiama, kad Vakarų Vokie
tijos parlamentariniuose rinki
muose dalyvavo daugiau kaip 31 
milionas asmenų iš 35 milionų, 
galinčių balsuoti.

Nixonas gal vyks
į Vakarų Europą

WASHINGTONAS, rūgs. 16. 
— Viceprezidentas Nixonas tur
būt šį rudenį keliaus į vakarinę 
Europą.

Nixonas pareiškė, kad šią jo 
kelionę svarsto valstybės depar
tamentas.

31 afrikietis žuvo
genčių kovoje

JOHANESBURG, Pietų Afri
ka, rūgs. 16. — Trisdešimt vie
nas afrikietis žuvo ir 60 sužeistų 
genčių kovoje. Kova vyko tarp 
Basuto ir Zulu genčių viename 
miestelyje. Keturi šimtai polici
ninkų naudojo ginklus perskirti 
kovojančius.

JAV lakūnai persikėle į
naują oro bazę Ispanijoje

TORREJON, Ispanija, rūgs. 16. — Jungtinių Amerikos Vals
tybių karo lakūnai persikėlė į naują didžiausią oro bazę Isparti- 
joje. Iki šiol karinės oro pajėgos buvo laikinai įsisteigusios Ma
dride.

Nauja bazė įsteigta 15 mylių 
šiaurės rytuose nuo Madrido, 
prie Torrejon miestelio. Jau čia 
atkelti karo lakūnai ir netrukus 
bus perkelti lėktuvai ir kiti įren
gimai.

Kanclerio kėdėje

Pirmu kartu kancleriu buvo iš 
rinktas 1949 metais. Jis pasira
šė sutartį su santarvininkais, lai
mėdamas okupacinių suvaržymų 
panaikinimą. Savo politikoj Ade
naueris laikosi principinio nusi
statymo eiti iš vien su Amerika 
ir Vakarų valstybėmis. Jis atve
dė Vokietiją į Europos Bendros 
gynybos komitetą; jis padėjo 
įvykdyti Shumano planą, sujun
giantį Europos geležies rūdos ir 
anglies ūkį, o paskutiniuoju me
tu —įsteigiant bendrą Europos 
rinką ir Euratom.

1953 metais jis buvo perrink
tas absoliutine balsų drauguma į 
parlamentą. Po dviejų metų jis 
pasirašė Vokietijos nepriklauso
mybės sutartj. Dabar jis taip pat 
išrinktas absoliutine balsų dau
guma.

Aerodromo takas

Naujoje bazėje JAV strategi
nės oro vadovybės milžiniški ato 
miniai sprausminiai bombone
šiai galės naudoti ilgiausią viso
je Europoje aerodromo taką. 
Naujai nuklotas ir prailgintas 
takas yra 13,400 pėdų ilgio.

Torrejon bazė yra viena iš ke
turių, kurias ruošia Jungtinės 
Amerikos Valstybės Ispanijoje. 
Bazei tinkamai įrengti reikėjo 
išleisti 62 milionai dolerių ir dirb 
ti trejus metus.

Vienas bazės galas rezervuo
tas garsiem F-100 oro naikintu
vam — kovos lėktuvam. Šie lėk
tuvai greitesni už garsą. Kitame 
aerodromo gale įrengta Ispani
jos oro pajėgom vieta, kurioje 
ispanai lakūnai naudos Ameri
koje pagamintus F86F spraus- 
minius karinius lėktuvus.

Tarp bazės įrengimų yra 30 
naujų alumini jaus augšto greičio 
kuro pompų, kurių kiekviena ga
li kas minutę išpompuoti 600 ga
lionų talpos tankuose.

Taip pat yra didžiuliai pože
mio amunicijos sandėliai, 10 ben 
drabučių, kuriuose gali gyventi 
4,000 lakūnų. Įrengtos ir patal
pos 500 augštesniem karinin
kam. Be to, bazėj numatoma ap
gyvendinti nemažas skaičius 
bombonešių įgulų ir visa jom ap
rūpinti reikalingą personalą. 
Torrejon bazė bus plačiai naudo 
jama visokiom JAV strateginėm 
oro vadovybės lavybom.

Torrejon oro bazė bus aprū
pinta savo elektros jėgaine, šil
dymo ir vandens išvalymo įren
gimais. Joje numatoma dar 
įrengti 144 lovų ligoninę, lakūnų 
klubas, kinas ir maudymosi ba
seinas.

Namai šeimoms

Viename Madrido priemiesty
je statomi 66 namai apgyvendin
ti bazės personalo šeimas.

Torrejon yra vienas iš keturių 
JAV statomų karinių oro bazių 
Ispanijoje. Kitos bazės statomos 
Zaragoza apylinkėje šiaurinėje 
Ispanijoje, Moron ir San Pablo 
apylinkėse, pietinėje Ispanijoje.

Visos šios bazės statomos Eu
ropos apgynimo planui įvykdin- 
ti.

Neperseniai Reuterio agentūra iš Vienos paskelbė žinią, gautą 
iš vieno pabėgėlio, kad rugsėjo 3 dieną komunistų valdžia suimdi- 
no arkivyskupą Grosz.

Pagal tą pranešimą, arkivys
kupas buvęs suimtas po to, kai 
jis užprotestavęs prieš sauvališ- 
ką jo pavardės padėjimą po de
klaracija, kuria buvo protestuo
jama prieš debatus Vengrijos rei 
kalu Jungt. Tautų organizacijo
je-

Kaip yra žinoma, arkivysku
pas Grosz laikinai vadovauja 
Vengrijos episkopatui, kai kard.
Mindszenty naudojasi prieglobs- 
ties teise Amerikos pasiuntiny
bėje.

Tačiau Vengrijos komunistų 
valdžia viešai paneigė žinią, kad 
arkivyskupas Grosz esąs suim
tas. Tai, jų tvirtinimu, yra pro
vokacija ir netiesa.

Bandys atominius
ginklus Pacifike

WASHINGTONAS, rūgs. 16. 
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės tęs naujus atominius bandy
mus Pacifike. Atominius bandy
mus Pacifike turbūt pradės 1958 
m. balandžio mėn. Atominiai 
ginklai bus bandomi apsigynimo 
reikalui, kadangi nesiseka nusi
ginkluoti ir sovietai tęsia ato
minių ginklų bandymus.

Vatikano dekretas

Tuo tarpu viešai paskelbta, 
kad Vatikano dekretu Vengrijos 
kunigams uždrausta aktyviai da
lyvauti krašto politinėje veiklo
je.

Šitas dekretas yra paskelbtas 
Actą Apostolicac Sedis“, kuris 
yra oficialus Šv. Sosto organas 
ir datuotas — 1957 m. liepos 16 
d.

Tame dekrete pažymima, kad 
kunigams netinka dalyvauti po
litinėje veikloje, nes jų darbo 
laukas — sielų išganymo darbas. 
Be to, dabartinės sąlygos Ven
grijoje yra tokios, kad kunigams 
geriau laikytis nuošaly politinės 
veiklos.

Tuo dekretu pasauliniams ir 
vienuoliams kunigams draudžia
ma užimti parlamente atstovo 
vietą. Tie dvasiškiai, kurie šiuo 
metu parlamente eina bet kokias 
pareigas, vieno mėnesio laiku tu
ri nuo jų atsisakyti. Kartu jiems 
uždrausta dalyvauti parlamento 
susirinkimuose bei posėdžiuose.

Dekreto pabaigoje pažymėta:

„Jei kas nors — Dieve, gink — 
veiktų prieš viršum minėtą re
gulą, jis ipso facto užsitrauktų 
ekskomuniką, rezervuotą specia
liu būdu Šv. Sostui“. (

Kaip anglų kat. savaitraštis 
„The Catholic Hcrald" komen
tuoja, tokio dekreto nereiktų, jei 
gu Vengrija turėtų sudariusi su 
Vatikanu konkordatą. Paprastai 
tokios rūšies konkordatuose pa
žymima, kad kunigams draudžia
ma aktyviai dalyvauti tautos po
litiniame gyvenime.

Padėtis neaiški

Žinant komunistų taktiką, gali 
ma spėti, kad po spalio revoliu
cijos Vengrija yra pasidariusi 
kalėjimu. Ten žmonės saugojami 
ir sekami ne tik milicijos, bet ir 
kariuomenės. Nėra nė vienos 
tautos, kur būtų tiek daug ka
riuomenės ir milicijos agentų 
kaip Vengrijoje. ‘

J. Kuzmionis

Lloyd paneigė
LONDONAS, rūgs. 16. — Bri

tanijos užsienio reikalų ministe
ris Selwyn Lloyd paneigė, jog 
Britanija nutarė duoti nepriklau 
somybę Kipro salai.

Lloyd šiandien atskrido lėktu
vu į New Yorką vadovauti Brita
nijos delegacijai Jungtinėse Tau
tose.

Valstybės sekretorius Jctan Fos
ter Dulles pasakė, jog Sirijos 
krizė gali būti išspręsta taikiu 
būdu. (INS)

Vakarais nusivylė
VIENĄ, Austrija, rūgs. 16. — 

Iš Austrijos sostinės dingo ven
gras Miklos Szabo, vienas iš Ven 
grijos revoliucinio komiteto stei
gėjų Strasbourge. Jis pasakė 
draugam, kad grįžtąs į Vengriją, 
nes „priėjęs išvadą, jog Vaka
rų valstybės mus išdavė ir par
davė“.

Buvęs prezidentas Harry Tru
mą nas pasakė, kad prezidentas 
Eisenhoweris privalo įvykdyti fe- 
deralinius įstatymus ir nutari
mus Jis čia turėjo galvoje Little 
Rock, Ark., integracijos situaci
ją (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris, laimėjęs praėjusį 
sekmadienį parlamentinius rinkimus, rytoj tarsis su krikščionių 
demokratų vadais dėl naujos vyriausybės sudarymo.

— Vakarų Vokietijos naujas parlamentas susirinks spalio 10 
ar 11 d. Berlyne, pranešė parlamento pirmininkas Eugene Gersten- 
maier.

— Prezidentas Eisenhovveris patenkintas kanclerio Adenaue
rio laimėjimu rinkimuose.

— Sirijos pareigūnai Damaske vėl pradėjo pulti Jungtines 
Amerikos Valstybes, apkaltindami JAV „karinę diplomatiją“ ir 
kad, girdi, jos bando Siriją padaryti Ifl-tą valstybę.

— Tailando princas Wan, išrinktas Jungtinių Tautų specialiu 
atstovu Vengrijos reikalams, planuoja susitikti su Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministerių Gromyko. Princas Wan norėtų 
vykti į Maskvą pasitarti su sovietų vadais Vengrijos reikalu.

— 1,500 Chicagos apylinkės telefono darbininkų įsijungė į 
Amerikos telefonų susisiekimo darbininkų streiką.

— Prancūzai patenkinti Adenauerio rinkiminiais laimėjimais 
Vakarų Vokietijoje.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Ave.. Chicago, 32 ‘

Vitamino “B-2” veikimas
Kaip gelbėtis?

rinis nervuotumas žudo Ameri- būdu (vaistais ar kraujo nulei- Geri susisiekimo teismai ' Mea esame

Praėjusį sykį buvo rašyta a- 
pie tai, kas atsitinka, kai žmo
gaus kūnui pristinga vitamino 
B-l.

Dabar trumpais bruožais 
reikia pateikti žinių apie vitami
no B-2 veikimą. Tos žinios bus 
svarbios kiekvienam skaitytojui, 
kad galėtų suprasti, kaip avita
minozinės ligos išvengti.

Kas atsitinka, kui kūnui 
pristinga vitamino B-2?

Antradienis, 1957 įnešė’'..

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 \Vest 69th Street

Priešais šv Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublie 7-2200 

TAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
uuo 9 iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:00 Trečiad lr
kitu laiku susitarua telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS. Opt
Tikrina akis Ir prllnlko akinius, 

keičia stiklių Ir rėmus 

4466 8. California Ava. .YA 7-7381

Vai.: lo ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad 10 ryto Iki iv p. p

savo silpnybių 
—C. Šilva(dimu) gali iššaukti “šoko” reak, JAV Advokatų taryba, patik-

Amerikoie viskn vra pertek- ciją’ ^al‘ labai nusilPninti žmo- Į rinusi veikimą susisiekimo teis- Amenkoje visko yra pertek gų be tQ “kom-i mų tUMe miJtU08e kUr yra dau

pensatorine vasokontrikciią”, gai ... ...Ii atsirasti ir kitokių. svJ’ka^'8'au kaip m,lionas gyventojų, ru
krikdančių komplikacijų. Kadai statc' kad susla"k">’n

Chicagoje veikia labai gerai ir 
miesto merui nutarė įteikti pa
gyrimo lapą.

192,650 receptai
Paul Obis, savininkas Rennen 
vaistinės esančios 1100 W. Web 
ster, Chicagoje, yra senienų mė
gėjas ir savo vaistinėje laiko kai 
kuriuos dalykus, kurie dar užsi
likę iš Kolumbo parodos Chica
goje, buvusios praeitą šimtmetį. 
Jis net nuo 1888 metų laiko vi
sus receptus, pagal kuriuos jo 
vaistinėje buvo duoti vaistai. Iš 
viso tokių receptų susidarė 192, 
650.

kos žmones. kankiniai.

Geriau žiūrėti, kad negautu
me pelagros perbrangiai beval
gydami, vien tik visokiais ska
nėstais besimaitindami, vien tik 
burnai valią duodant. Bet ir 
gavus pelagrą dar yra viltis pra 
džioje pasveikti. Tad didžiai 
svarbu, neleisti pelagrai įsi
galėti. Mirtingumas nuo įsi
galėjusios pelagros prieš 15 
metų Amerikoje buvo apie 
10'<. Koks dabar yra Ameriko-

-v. < je mirtingumas nuo pelagros —Nagi ir gardžiausius, ir bran- ... ° . ...___ ,_________________ ,_ L nežinia, bet turbut nemažesnis,
! nes dabar Amerikoje yra dar 
daugiau prašmatnesnių ir žmo
gaus gomuriui pataikaujančių 
valgių be vitamino B-2 visokio-

giausius valgius bevalgant, jei 
maiste nebus vitamino B-2, žmo
gus gaus ligą, vadinamą “Pellag 
ra”. O pelagros liga pasireiškia 
šitaip: Iš pradžių žmogus ne
tenka apetito, galva kartais

liūs. Čia yra pakankamai ir pui
kiausio maisto su natūraliu vi
taminu B-2. Nereikia sau pavy
dėti skanumynų, bet prie to dar 
reikia valgyti ir gero maisto su 
natūraliais vitaminais. Tada iš
vengsi pelagros, nebūsi nervuo- 
tas ir būsi daug sveikesnis.

Kokiame maiste yra 
vitamino B-2?

Daugiausia to vitamino yra 
mielėse, kepenyse ar kepenų ek 
strakte. Daug vitamino B-2 y- 
ra burokų lapuose, raugintuose 
kopūstuose, kiaušiniuose, piene, 
ypač raugintame piene, lietu
viškame sūryje, (taip pat ir ki
tuose sūriuose). Labai daug vi
tamino B-2 yra juodoje ruginė
je, natūraliai raugintoje duono-

reikia gelbėti žmogaus gyvybę, 
teikiant jam kraujo transfūzi- 
ją, tai savo kraujo nereikia gai
lėti, nes gailestingumas yra kil
nus dalykas. Bet tokiu atveju 
gydytojas, patikrinęs kraujo da 
vėją, nusprendžia, ar galima, ar 
negalima iš jo kraujo imti.

Klausia K. A. — Ar nekenkia 
dantims valgyti saldainius (Me- 
dicated Cough Drops), greipfru
tus, valyti dantis sūriu van 
deniu.

Atsakymas K. A. — Valgyti 
daug medikuotų saldainių ne tik 
dantų sveikatai, bet ir bendrai

Keli vartoja

DIRBTINIUS DANTIS
su mažu rii|M*sčlu

Valgo, kalba, juokiasi arija člaudS- 
ja be balinėti laisvi) (lantų iškritimo, 
slyginėjimo urba. klthėjimo. KAH- 
TEETH laiko plokštelca tvirčiau hu 
didesniu putogumu. šio malonūa mil
teliai neturi jokio lipšnios košės sko
nio nei jausmo. Nesukelia koktumo. 
JiJe yra alkaliiiiai (be-rūgšties). Su
stabdo “plokštelių kvapų" (dirbtinių 
duntų kvapų). Pirkite FASTEETH 
bet kurioje vaistinėje.

Oflao Ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir šeštad. tik 10—12 vai.

’f P. ŠILEIKIS, 0. P.

se žibančiose skardinėse ir “rea- 
■dy mixose”.

svaigsta, niekas gyvenime nemie 
la, nuotaika bloga, viduriai gerai j Reikia žinoti, kad pelagros li- 
neveikia. Ant liežuvio atsiranda ga nėra skurdžius žudanti liga,
skauduliukai. 
suskirdinėja 
“cold sore” 
lūpos.

Kartais ir lūpos 
arba atsiranda 

skauduliukas ant

je; mat čia natūraliose mielėse I kūno sveikatai nepatartina.
Grapefrutai turi vitamino C, ir 
tai dantims yra sveika. Druska

yra vitamino B-2. Kiekvieno rau 
galo mielės turi daug vitamino 
B-2.

i Jeigu lietuvis gaus kasdien 
bent porą riekių juodos lietu
viškos duonos, rauginto pieno, 
lietuviško sūrio, burokų lapų 
barščių, kepenėlių, kiaušinių ar

DfiMESIO!
. ... Neužmirškite siųsti pakietus mals-

valyti dantis yra sveikiau, negu Į to, rūbų, apatinių baltinių (naujų i 
paskaninta kreidos ir* muilo j ^s?ųs> 1 sav° gtmtąji kraStą- Jums 
pasta. i

TeL RElianoe 5-1811
DR. WALTER 1. KIRSTUK

■VDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
!ET1 via rjTD»TOJš9

8925 West 59tb Street 
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80 
vai. vak, Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. i 
P- P-

bet tuos, kurie gardžiausiai val
go, skaniausiai geria ir daugiau-1 grucės, pridedant prie kitų vai
sia baliavoja. Niekur pasaulyje i gių, tai jis pelagros negaus. Na- 
nėra tokio visokiausių skanumy į tūrąliu maistu maitinantis, vi-
nų pertekliaus, kaip laisvoje A-Paskiau, pelagrai įsigalint, vi, 

duriai maisto nesuvirškina, su- merikoje. Bet todėl Amerikoje 
sidaro daug dujų, vemtai daž- ir sugedusių pilvų yra daugiau, 
nai norisi ir vidurius dažnai pra- negu kur kitur, ir nervuotų žmo 
skiedžia. Kraujas nusilpsta, kū- nių, jr gavižudysčių Amerikoje 
nas netenka svorio. yra daugįaU) negu kur kitur.

Vėliau odą gelta aptraukia, 
ant rankų atsiranda dėmės; kai 
kada dėmės atsiranda ant vei
do, kaklo ir kitur. Tos dėmės bi
jo saulės spindulių. Kartais ir 
visa oda bijo saulės. Paskui o- 
da sutinsta ir pleiskanoja ar-

Amerikoje ne iš bado, ne iš skur 
do, bet baliuose “nusikankinę” 
žmonės daugiausia žudosi. Daž
nai čia didžiausias kaltininkas 
yra stoka tinkamo natūralaus 
maisto su natūraliais vitaminais,

ba kartais dermatitas odą įskau ypač stoka vitamino B-2; pelag- 
dina. Tada žmogus visokiais te
palais tepasi, neva savo “egze
mą gydo” ir *uo dar aršiau sa- JONAS G

(U*.

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.

duriai veiks geriau. Tada lietu
vis bus stipresnis, sveikesnis, 
naudingesnis ir linksmesnis.

DAKTARO ATSAKYMAI Į
KLAUSIMUS

Atsakymas V. D. — Į tamstos 
klausimą, ar sveika žmogui, tu
rinčiam peraugštą kraujo spau
dimą, duoti nuleisti sau kraujo 
bent puskvortę kraujo bankui, 
reikia atsakyti neigiamai, nes 
kartais tai sudaro tam tikrų 
pavojų. Staigus kraujo spaudi
mo sumažinimas dirbtiniu būdu

M1IH AS

Klausia K. A. — Ar nekenks
minga skrandžiui gerti sodą su 
vandeniu?

Atsakymas K. A. — Tik tru
putį ir tik retkarčiais tokį skie- Į -j. 1/ I N Z*
dinį geriant, gal nepakenks. Bet, A BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų 

Tel. Bishop 7-7075

dažnai ir daug gerti — tai ne 
tik skrandžio sveikatai, bet ir 
visam kūnui gali labai pakenkti. 
Atsargiai!

vo odą įerzina,mat vargšas ne
žino, kad jis pelagrą. turi.

Bet aršiausia, kad, kai pelag- 
ra labiau įsigali, žmogus tampa 
labai nervuotas, piktas, nelabas 
savo artimiesiems. Jei gražioje 
šeimoje tėtušis ar kas kitas pra
deda trankytis, šaukti, priekabių 
jieškoti, tai šeimininkė privalo 
žiūrėti, ar, gaminant maistą, pa 
kankamai gaunama vitamino B- 
2; kadangi dažniausiai čia ne 
koks “velnias” kaltas, bet ne
laboji pelagra. Labai dažnai pe
lagrą turintieji tampa melan
cholikais ar neatlaidžiais mania
kais; toMų tarpe ir nusižudy
mai — neretenybė— ...

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje Ir iš tolian
K. EIDUKONIS

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 
PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

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

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

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

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

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

Tel. CAIumet 5-1064

NAUJIENA
DVIGUBAI DIDESNIUS SIUNTINIUS (44 svary) 

DABAR GALIMA SIŲSTI Į LETUVĄ IR 
TOLIMĄJĮ SIBIRĄ

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

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Ifl WOES> stoties — Banga 1896 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD.

8; 46 iki 9:30 vai. ryte 
flEflTAD. 8:80 ik) 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:20—9:30 v. r. IA stoties 
IVOl'A _ 1400 IUI.

7169 Bo. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29. III. HEmiock 4-2418

PIRKITE TEN. KUR PĘRKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

DR. J. k K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

DSl valandos skambinti telefonu
HEmiock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan iSskyrus trečiad. tr 
šeštad

Rea tel. GRovrhlll 6-5608

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4)59
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th StM Cicero 

Res. 1634 S. 49tb Ave., Cicero
Kasdien 18 vai. Ir 8-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius.
fleštadienlala 12 Iki 4 popiet. x

Ofiso telef. LAfayettc 1-1210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm. antr, ketvlrt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarua

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 aekmadieniaia
DSl Televizijos sutaisymo — 
tolefonuctdt CAIumet 5-7237

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

TeL ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt.. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

OR. ANNA BALIUNAS^
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 Sonth Weetern Avenue 
ai., kaadien 10-12 vai. U 7-9 vai. 

/ak. Šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Rea telef. VVAlbrook 5-5076

dr. vl Blažys""
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue 

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

fleštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso, LAfayettc 3-8048 
Rez.: VVAlbrook 5-SO48

~ >1. ofiso HK.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 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

6317 South Weetern Avenae 
- Cbleago 9*. Hl 

telefonas REpublie 7-4*00
R -vldcnda: GRovehilI 8-81*1
pasimatymai pagal sutarties

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7158 South VVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 val. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fleštad 11 
vai. ryto tkl S vai. popiet* .

Office tel. RE 7-1188 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 8-4732

DR. A. M A C I D N A '
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.

< >rtboprdas - Prutezlataa 
A; uratai-Protezui, Med. ban 
dr žai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Supporta) lr t- U 
Vai.: 9-4 lr 6-8. fleštadienlala 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 63 rd St., Chioago 29, III 

Tel. PRoepect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63rd St
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehilI. 8-0817 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pievą.
Trečiad. tr šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-28*6
Rezidencijos: LAfayettc 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 iki 9 v. vak 
fleštad. nuo 2 iki 6 vai.. Išskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntraI 6-2294

5002 tt'eet liltb Str., Ciceru 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOvvnhail 3-0959 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus

Rezid. tel. HEmiock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Ave. 
Tel. l’Rospeet 6-1223 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 Husitarimu

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 8-9801

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 TR CHIRURGE 

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

Vai'.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vi..
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto--BEverly 8-3946

Ofiso HEmiock 4-6816 
Rez. HEmiock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PIAl’fIŲ IR VIDAUS LIGOS - 

2745 West 69th Street
f priešais Sv Kryžiaus llgonlną) 

Priima pagal susltarlma

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Aveuue
Ofiso vai.: nuo 1-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak fleštadienlala nuo 9 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

RezMend Joe tel. BEverly 8-8*44 <

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12: 8—6: 7-9 

fleštad. 10—12 Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-494*

Namu — CEdarereet 3-7786

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome lr dekoruojame 

(vairiomis dažymo-dekoravl- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, BALĘS. 
GYVENA MITOSU'B NAMUS 
iš vidaus ir Iš oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam (rengimui — interior 
decorator. — Spalvą parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimą, baldą, užuolaidą lr 
kt. Turime visus draudimus. 
7144 S. SACRAMENTO AV.

Tel. PRogpect 8-2215

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Streef, Telef. WEHter 9-2581
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto Iki 5:45 vai. vak. 

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

CHICAGO 7, ILLINOIS

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Tel«f. VVAlbrook 5-7670 ir 
Glbaon 8-4938

• Generalis kontraktorins nau
ją namą statybai, (vairiems re
montams lr namą pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mą namą statyboje. • Patys 
atliekama cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

Ii ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
NbuJm specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
drands. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavtmaa.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. Chioago,

IIL WAlbrook 5-K063

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-*7OO 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weat 7lat Street 
(71-o« lr Oampbell Ave. kampa*)
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 irai. vak. 
ftešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1166 
Vtesždeneljos — 8Tewart t-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 86th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatv*) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RB 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2600 SSrd Street

VAL kasdien nuo I—4 p. p. Ir 7:19 
Iki 9 vai. Trečtad. Ir šešt. uždaryta.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien S—7 vai. vak. fleštad. nuo 

1—6 vai. vak
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
W. A2nd St., tel. Reoubllc 7-8618.

Ofiso telefonas — Bishop 7-2696

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Arcber) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarua

Telefonas GRovehilI 0-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIALISTU 
— PRTTAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v v. pagal 
rusite rimą Išskyrus trečiadienius

2421 V. ■amnstto Road

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Gib. 8-6193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(7lst lr Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKI ŠEKJ.IA Ir MOTERĮ'
LIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os ir Maplenocal Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1-—4 p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aš ke vlčlū tė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

l'el. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

Tel. ofiso PR. .1-6446, res. HE.4-S156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weit Marųuette Rd.
Va) nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v- 

Trečtad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-665* 

R**ztd. 6(li»u s. Arteslan Avo.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.i 6—7 v. v,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metą patyrimo
Tel. VArds 7-1899

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Heat S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 u 
j),.stadioninio nue •' ’*• " vst n.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 6Srd St., Chicago 29, llllnota, Tel. LUdlow 5-9502

Entered aa Hecond-Claaa Matter March 81, 1916, at Chicago.
Under the Act of March 8, 1879.

llllnola

Member tįl the Catholic Preaa Aas’n 
Puhltahed daily, ezept Rundays, 

by the
LtthuaAtan Catholic Preaa Boelety 

Metama
89.00 
88.00 

811.09

PRENUMERATA- 
O t nago t Ir CloeroJ 
Kl*ur JAV tr Kanadoj 
UMenyJa

SUBSCRIPTION RATES 
88.00 per year outalde of Chloagt 
|9 00 per year In Chioago A Cloer' 
18.00 per year In Canada 
Poreign 811.00 per year
U metą 

6 00
84 66
86.66

8 mln 
88.7B 
88.66 
lOe

81.11
21.86
81.81

Redakcija atralpanlua tatao mvo nuotlflra Naaunaudotą atralpanlu ae 
aaago. Juee grąžina tik iš ankšto atialtarua Redakcija n* akelhlme 
aaataako tkelMrne »»!•"* •Hetnačtemov a**na i
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ADENAUERIUI LAIMĖJUS
t

Praėjusį sekmadienį Vakarų Vokietijos gyventojai labai aiš
kiai pasisakė už krikščionių demokratų partijos ir jos vado dr. 
Adenauerio užsienio ir vidaus politiką. Mūsų ir mūsų bendradar
bių priešrinkiminiuose straipsniuose veik neabejota, kad Aden
aueris surinks daugiau balsų, negu bet kuri kita partija, tačiau 
rinkimų pasekmės yra žymiai geresnės, negu buvo laukta. Krikš
čionių demokratų įtaka krašte sustiprėjo. Pasitikėjimais jais 
neabejotina. Turėdami parlamente ryškią daugumą, dr. Aden- 
auerį ir vėl pastatys vyriausybės priešakyje. Jo vyriausybė 
galės dar drąsiau vykdyti savo darbų programą. Ir tai garan
tuoja kraštui tolimesnę ekenominę gerovę ir saugumą.

Prieš šiuos rinkimus Vokietijoje daug dirbo komunistiniai 
elementai. Jie dirbo pačioje Vakarų Vokietijoje ir per komunistų 
kontroliuojamą Rytų Vokietiją. Pats Sovietų Sąjungos diktato
rius Nikita Chruščevas lankėsi Rytų Vokietijoje ir iš ten sakė', 
kalbas prieš Adenauerio vyriausybės politiką. Kaip ir paprastai, 
jis nesigailėjo šmeižtų ir net gąsdinimų. Be to, kai buvo už
megzti diplomatiniai santykiai tarp Vakarų Vokietijos ir So
vietų Rusijos, Maskva pasiuntė į Bonną šimtus diplomatinių ir 
konsularinių pareigūnų, kad jie, kaip ir visuose kituose kraštuo
se, ir čia šinipinėtų ir kurstytų. Nėra abejonės, kad prieš rinki
mus jie buvo ypačiai veiklūs.

Bet, nepaisant visų komunistinių elementų ir bendrakaleivių 
pastangų, Adenaueris gauna tautos mandatą ir toliau ją vesti 
ligšioliniu keliu į gerovę ir saugumą.

Komunistai norėjo kairiųjų laimėjimo, nes tikėjosi tiek juos 
paveikti, kad Vakarų Vokietija atsuktų nugarą Vakarams, vestų 
kraštą į šiuo metu labai pavojingą saugumui neutralumą, su
stabdytų krašto apsiginklavimą. Tokia politika, aišku, išstatytų 
į pavojų visą Vokietiją, tuo pačiu ir visą Vakarų Europą. To
dėl Adenauerio laimėjimą ir tenka laikyti dideliu Kremliaus fron
to pralaimėjimu šaltajame kare. Drauge su Adenaueriu laimi ir 
Vakarai, ypač Jaungtinės Amerikos Valstybės. Artimi santykiai 
su Vakarais ir toliau bus palaikomi. Vakarų Vokietija bus ir 
toliau apginkluojama, kad tuo būtų sustiprintas prieškomunisti
nis frontas. Komunistų planams viso to suardyti nepavyko. Jie 
siekė Vokietiją palaikyti beginkle, neutralia ir ilgainiui paimti 
į savo rankas jos kontrolę ir ją įsijungti į savo sferą, kaip dar 
vieną satelitą. Po to jau būtų lengva ir visą Europą pasikinkyti 
į savo vežimą. Štai kodėl Adenauerio pergalė rinkimuose yra vi
so prieškomunistinio pasaulio laimėjimas.

JAV konstitucijos sukaktis
Šiandien sukanka lygiai 170 metų, kai buvo pasirašyta JAV 

konstitucija. Illinois gubernatorius William Stratton šių metų 
pradžioje yra paskelbęs proklamaciją, kuria prašo rugsėjo 17 d. 
minėti kaip šio svarbaus dokumento pasirašymo šventę. Kons
titucijos autoriumi yra laikomas Alexander Hamilton, didysis 
politikas ir karys, kuris buvo gimęs 1757 m. sausio 11 d. Tuo 
būdu šiemet yra minima jo gimimo 200 metų sukaktis.

Valstybinė konstitucija tai buvo planas (Blueprint), ant 
kurio buvo pastatyta demokratinė santvarka. Aleksandr. Hamil
tonas buvo vienas tų architektų, įgyvendinusių demokratinius 
idealus tokioje valstybinėje santvarkoje, kuri išsilaikė jau beveik 
du šimtmečius, jokių didžiųjų pasaulinių krizių nepaliesta.

New Yorko miesto galva Robertas F. VVagneris ir Norris 
Paulson, Los Angeles miesto galva, miestų burmistrų kon
ferencijoje Nevv Yorke. Čia jie kalbasi beisbolo reikalais... 

_____________________________________________ (INS)

KAI BLOGIS KĖSINĄS Į ATŽALYNĄ
ST. DZIKAS, Brooklyn, N. Y.

Besidairant priežasčių, kodėl

klaidinga filosofija, davusia pa
grindą vad. progresyvinei peda
gogikai. Tarp kitko ji draudžia 
varžyti vaiko poelgius, nes tai 
esą žaloja jo charakterį. Jis tu
rįs turėti laisvę save pareikšti 
ir charakterį formuoti iš patir
ties. Tuo būdu viešoji mokykla 
didele dalimi yra atsakinga dėl 
tų negerovių, kurios iš to kyla. 
Charakterį formuoją veiksniai

Neabejotinos įtakos į morali
nį visuomenės stovį turi religi
ja, tarp kitko teikianti moralės 
taisyklėms gilesnę prasmę. Ži
nant, kad šiuo metu tik apie 
60% JAV gyventojų priklauso 
bažnytinėms bendruomenėms, o 
viešosios mokyklos yra visiškai 
izoliuotos nuo betkokios religi
nės įtakos, neabejotina, kad to
kia padėtis didele dalimi yra

tini atributai daugumos vaidini
mų televizijoje ar filmų kinuo
se, jau nekalbant apie millonais 
vaikų tarpe skleidžiamus “komi
kus”. Neabejotina, kad visa tai 
yra geriausia nusikaltėlių mo-

temos, o valstybės ir Bažnyčios 
atskyrimo įstatymų taikymas 
mokyklai neturėtų tapti talki
ninkavimu sukurti busimųjų pi
liečių sielose dvasinę tuštumą, 
kurion nesuvaldomai veržiasi

kykla, kuri visas augščiau minė- blogis. Socialinių darbuotojų
kadrai turėtų nukreipti visą są- 
vo veiklą į vaikus, kol dar jie 
nėra tapę blogio vergais, orga
nizuojant jų laisvalaikį ir nu
kreipiant jų bendravimo ir veiki 
mo polinkį teigiama linkme. Ko
munalinės įstaigos ir organiza
cijos teiktų tam tikslui materia
lines priemones. Toliau, spau- 

laikraštine sensacija. New Yor- ^Os ir žodžio laisvės priedango-

Neseniai Nevv Yorke vienos sa 
vaitės laikotarpyje įvyko trys 
nepilnam, atliktos žmogžudys
tės. Gal tai buvo tik sutapimas, 
nes miesto tėvai mano, kad pa
grindo isterijai nėra. Nežiūrint 
tokio suraminimo, spaudoje pa
gausėjo straipsnių, gvildenan
čių šią problemą, įvairios komi
sijos ir įstaigos siūlo savo ty
rimų duomenis ir patarimus, 
kaip šią negerovę pašalinti. Ta 
proga išryškinama šį klausimą 
liečianti statistika ir net pasau
linė šios problemos apžvalga, 
kuri Nevv Yorko gyventojų ne
gali pradžiuginti: jis šioje sri
tyje konkurentų neturi.

Nepilnamečių atlikti nužudy
mai ir ypač jų dažnėjimas tėra 
sukrečiančtis moralinio nusmu- 
kimo pasekmių prasiveržimas į 
viešumą pačiu brutaliausiu bū
du. Užtenka tik pavartyti kas
dieninę spaudą, kuri taip rūpes
tingai registruoja visą skalę vai 
kų ir suaugusių nusikaltimų, ku

DVEJUOSE HARIZONTUOSE
Iš nūdienės Lietuvos peisažo rius Kadaras visiems tiems as- 
Tarybinė ir “bimbinė” spauda

nuolat giriasi, kad pavergtosios 
Lietuvos vaizdas stebėtinai pa
sikeitęs, kad miestuose ir kai
muose pristatyta daug naujų 
pastatų, kad visur laimė ir ger
būvis žydi.

Žmonės iš Lietuvos neseniai 
atsiuntė keletą nuotraukų vieno 
Biržų apskrities kaimo, kuri 
1944 m. rudenį, bolševikams 
Lietuvoje siaučiant, keliolikai va 
landų į savo rankas buvo paė
mę Lietuvos partizanai.

Vienoje nuotraukoje matosi 
to kaimo pradžios mokykla, ku
rioje ir dabar dar vyksta pamo
kos. Mokyklos pastato išviršinis 
vaizdas stebėtinai pasikeitęs. Bu 
vęs skardos stogas vietomis vi-

menims, kurie buvo sužeisti Ven 
grijos sukilimo metu ir kurie 
liko invalidais, atsisakė mokėti 
bent kokią pensiją. Jie pasmerk
ti amžinam vargui ir badui.

tų vaiksnių pastangas gali pa
versti niekais.

šalintinos priežastys

Kai nepilnamečių nusikaltėlių 
skaičius kasmet pastoviai auga, 
tiek visuomenės, tiek valdžios 
pareigūnų žvilgsnis krypsta pir
miausia į tuos, kurie jau tampa

ko magistratas mano, kad ne- je neturėtų būti leista televizi-
pilnamečių nusiklatėlių proble- Ja\ k’nams *r vaikų spaudai
mos sprendimui reikalinga poli
cijos kadrus padidinti 5,000 po
licininkų. Gi privačiai siūloma

kalta dėl dabartinės jaunuome- Policininkus be to aprūpinti spe- 
nės papročių nemoralumo ir jų cialiai Paruoštais šunimis. Šie 

pasinešimo į nusikaltimus.

Vaikas natūraliai yra linkęs 
į bendravimą ir veiklumą. Kai

maitinti jaunimą mirtiniais dva
sios nuodais.

Visos negerovės, susijusios 
su nepilnamečių nusikaltėlių pro 
blema, yra neišskiriama dalimi 

lojamasi, kad nėra kur dėti nusistovėjusio šio krašto gy- 
jaunųjų nusikaltėlių ir galvoja- ( venimo būdo ir todėl sunkiai pri 
ma atgaivinti kadaise veikusią einamos betkufioms reformoms 
tam reikalui darbo stovyklą už- jr pagerinimams. Nemaža čia 
miestyje. Planuojami specialūsšiuo metu nepilnamečių nusikal- Į lls šeimos ribose jau netelpa, 

tėlių skaičius yra toks žymus Sreta mokyklos tuos jo linki- teismai nepilnamečiams nusikal 
ir kasmet auga, reikia giliau pa- mus patenkina jaunimo organi- tėliams teisti. Be to gausūs so- 
žvelgti į tuos veiksnius, kurie le
mia vaikų moralinę plėtotę. Pir
miausia tėvai savo įtaka, pavyz
džiu ir auklėjimu sukuria vaiko 
sąmonėje pirmuosius moralinius 
nusiteikimus ir įpročius. Jei šei
ma tų moralinių pagrindų ne
duoda todėl, kad ji pati jų ne
turi, kiti veiksniai šią spragą 
tik retu atveju tegali išlyginti. 
Žinant šio meto ypač didmiesčių 
gyventojų pažiūras į šeimą ir 
realiąsias šeimų kūrimo ir jų 
griuvimo sąlygas, nestebina net 
gi mažamečių nusikaltėlių, šiaip 
jau apstulbinanti, statistika. Di 
dėlė dauguma mažamečių nusi
kaltėlių ateina iš pairusių ar su
griuvusių šeimų.

Mokyklos

Šio krašto mokykla savo pa
reigos — ne tik turtinti vaikų žirtuos korespondentai neretu at 

veju atvaizduoja tokioje švieso- bagažą, bet ir tęsti šeimoje 
je, kad skaitytojai, o ypač jauni- pradėtą jų charakterio formavi
mas, gali tik pasimokyti to pa- mą — neatlieka, nes ji remiasi

jį tik kvietė: organizavo paro
das, dalyvavo komitetuose, spau 
doje sumaniai propagavo kiek
vieną reikšmingesnį lietuvių kul
tūrinį įvykį.

Tad pagalvokime ir nepaliki
me jo vieno!
Kariuomenės vadas ir spauda

Mus, nepriklausomos Lietuvos 
jaunuolius, anais laisvės laikais 
žavėjo kariuomenės vado gen. 
Raštikio medaliai, ir jo asmeny
bė, kuri, kaip tas generolas sa
vo atsiminimų dviejuose tomuo
se bent šešiasdešimt kartų yra 
paminėjęs, tautoje buvo popu- 
lari ir jis tą popularumą pats 
jautė.

Todėl nenuostabu su kokiu gy 
vu susidomėjimu tenka dabar 
skaityti jo atsiminimus ir beakai 
tant didžiuotis reta generolo as
menybe, ir ne kartą užuojautą 
jam pareikšti, ir nusišypsoti, ir 
retkarčiais nusikeikti... 
dugnių meno.

zacijos, klubai ir kitoki sambū- cialinių darbuotojų kadrai krei- 
riai. Jei tuo keliu vaikai nenuei- pįa saVo veiklą, deja, dažniau- 
na, jų įgimtieji polinkiai juos sjai ten ięUr blogio daigai vi
padaro skersgatvių bastūnais, 
aktyviais gaujų nariais ir pa
galiau blogio daigai, masės psi
chologijai veikiant, nuveda juos 
į visišką kriminalizmą.

Čia įvardinti veiksniai formuo 
ja vaiko charakterį ir lemia jo 
ateitį. Ypač sėkmingas jų vei
kimas yra tada, kai jie vaiko at
žvilgiu tarpusavyje bendradar
biauja. Vieno jų neveiklumas su 
daro spragą vaiko auklėjime ir 
apsunkina kitų darbą.

Be to yra visa eilė specifi
nių veiksnių, kurie turi neabejo
tiną įtaką vaiko charakterio for 
mavimui, ypatingai miesto sąly
gose. Televizija, filmai ir vad. 
"komikai” dažniausiai čia

suomenėje jau yra įsiveisę. Vi
sos čia paminėtos pastangos, 
kaip matome, yra kreipiamos į 
tuos, kurie jau yra nuėję blo
gio keliais. Gi norint užkirsti 
kelią šiai negerovei, reikėtų pir
miausia pašalinti priežastis, ku
rios paruošia jai dirvą, arba ku
rios tiesioginiai vaikus pastu
mia į nusikaltimus.

šeimos vaidmuo
Pirmiausia visų akys turė

tų krypti į šeimą, o visi kiti 
veiksniai turėtų stiprinti jos pa
grindus bei moralę, nes šeimoje 
gimsta ir bręsta tautos ateitis. 
Dabar tik katalikų Bažnyčia be

. P*" I kompromisų kovoja už šeimos 
Klaidin-1 -

lemia ir tai, kad tos srities re
formos paliestų kaikurių grupių 
medžiaginius interesus. O ir 
šiaip sunkinančių aplinkybių y- 
ra begalės. Viena jų yra nuo
latinis plūdimas nuotykių jieško 
jimo dvasia persisunkusių imig
rantų iš salų bei Vid. Amerikos.

Šitaip ši problema atrodo mū
sų akimis žiūrint, kurie į šio 
krašto gyvenimo būdą žvelgiame 
daugiau ar mažiau “iš šalies”, ne 
spėję psichologiškai į jį įaugti. 
Ši padėtis įgalina mus juo la
biau įvertinti mūsų tautinių tra
dicijų ir moralinių vertybių pa
laikymo reikšmę, mūsų jauno
sios kartos reikalais besirūpi
nant.

sitarnauja neigiamai. I šventumą ir jos neatimamą vai-
gai suprasta spaudos bei žodžio L auWėjfano pareigą. vleiojl 
laisvė ir verslininkų neskrupu-, mokyWa turStų pr)e tra.
ingas pa ai avimas dicinės pilnutinio auklėjimo sis-

žmogaus prigimčiai lemia tai,
________________________ __ ___ 'kad besaikis jėgos vartojimas

Rašantį šiuos žodžius ypač su- ' Prieš žmogų, žiaurumas yra bū-

domino atsiminimų antrame to-Į: .. ’
me iškeltas faktas, kad genero
las, tiek tremtyje gyvendamas, 
tiek ir į JAV atvykęs prenume
ravo ir prenumeruoja visą lietu
višką patriotinę spaudą, pirko ir 
perka visas geresnes knygas, ku 
rias išleidžia mūsų leidyklos.

Taigi šviesi ir džiugi žinia, 
kaip reikia gerbti ir mylėti lie
tuvišką spausdintą žodį — tą 
ginklą, kuris dar nenusilenkė ir 
nekapituliavo prieš jokius oku
pantus... VL Rmjs

Užsisakykite spausdinamą
ISTORINES LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Sis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avė., 

Chicago 16, III.

VIKTORO KO2ICOS 
Lletuvišfc. gazolino stotis Ir anto

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi- \ 
nimo, dažymo darbai ir keičiamos

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9553

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

Savo tarpe turim vieną plunk 
snos žmogų, kurio panaši ateitis 
laukia, kaip ir Vengrijos patrio- 
tų-invalidų. Tai žurnalistas Jo
nas Vaidelys, kuris šį pavasarį 
buvo sunkiai sužeistas prava
žiuojančio neatsargaus vairuoto 
jo. Jam buvo sulaužytos abi 
rankos. Draugai ir kiti geros šir 
dies lietuviai važinėjo į ligoninę 
ligonio pamaitinti, jam laikraš- 
raštį paskaityti, pasikalbėti, iš 
blaškyti klaikią vienumą. Jo abi 
rankos buvo gipse, dienas pra
leisdavo vaikščiodamas po pala-

sai nuplėštas, kitur atspurusi naktifl foWyje fcjrymodama8 
skarda tik riogso. Gonkai visai ! lovoje gulėti negaiėjo, kai
pranykę, matyt, sukūrenti. Dvie abį ^^g buvo gįpse. Po įigoko JANIS KLIDZEJS .... ............................................................. .................

juose languose nebėra net stik-1 gydymo žurn. j. Vaidelys išėjo |“ KL--------------

lų. Ir niekas jų neįdeda, langai jg ligoninės. Bet kas iš to, jis in- ~
spokso lentomis užkalti. validas, vienos rankos padėtis

Kitoje nuotraukoje buvusio Į tebėra kritiška, jokio fizinio dar 
turtingo ūkininko sodyba. Gyve- bo dirbti negaii. Mačiau jį kar-

B ~ » TOU IR ARTI

MAUJI OtOtU TtO/OU-MM/AUSt MnMSTTHO 
HJB4į Mtrų rbtmhmas • p/sus ut ssįiMt/f&is arm&nm&mh

„ JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel VAItoeelc

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

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

įstaigoje r- BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki >10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių^

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vaL iki 8

ūllif,

namąjį namą dar galima atpažin 
ti. Bet tvartai ir klojimas jau 
be stogų, tik grebėstai tyso ir 
sąmanos želia vienišose sienose.

Biržų kraštas laisvės laikais 
buvo tikrai turtingas, visur švie 
tė gražūs ūkiai, naujos pieninės, 
tvarkingi mokyklų pastatai, kry 
žkeles ir sodybas saugojo kry
žiai ir rūpintojėliai.

Deja, ne propagandinės, bet 
tiesą liudijančios nuotraukos iš 
pavergtos Lietuvos sako, kaip 
stebėtinai pasikeitęs tėvynės 
vaizdas: visa tai, kas nereikalin
ga propagandai, pasmerkta dū
lėti, griūti ir pūti, nors tai žmo
nių turtas, nors kruvinomis dar 
bo rankomis įsigytas ir pasta
tytas...

Žurnalistas sulaužytomis 
rankomis

9L.lt
meilės laišką. Už visą šio laiko svetingumą, nors kaip 
ten bebūtų buvę-nebuvę, visdėlto reikia padėkoti, ar
ne?

tą berašantį straipsnelį spaudai. 
Rašomoji mašinėlė pasidėta že
miau kelių, kad rankos būtų iš
tiestos. Tokioje padėtyje dar ga 
li dešimtį minučių rašyti, nors 
mažą duoklę atiduoti pamiltajai 
lietuviškai spaudai.

Kokia jo ateitis? Nei santau
pų, nes visą laiką gyveno iš ste
bėtinai mažo spaudos darbinin
ko uždarbio, nei artimųjų, nei 
giminių? Ar nevertėtų susirūpin 
ti žurn. J. Vaidelio ateitimi? Lie 
tuvių Bendruomenė ar Lietuvių 
Žurnalistų S-ga visdėlto turėtų 
imtis iniciatyvos suorganizuoti 
kokį komitetą, kuris imtųsi ini
ciatyvos gelbėti tą darbštų ir 
pareigingą lietuvį spaudos dar
buotoją sunkiose gyvenimo aki
mirkose.

Kai žurn. J. Vaidelys buvo svei

ROMANAS

T
Andrius parašė šiltus, mielus laiškus ir atvirai 

pasakė, kodėl jis išeina.
— Šiuos pinigus atiduok Danceriui. Už kambarį. 
Taip, Andrius nepamiršo nė smulkmenų.

ziją buvo ir keli konservatorijos auklėtiniai.
Į šiuos parengimus suvažiavo dauguma mokyto

jų ir didelis būrys mokinių. Tie, kurie gyveno aplin
kiniuose valsčiuose prie gimnazijos suvažiavo visi be 
išimties.

Ir dabar, kaip paprastai, šis suvažiavimas vyko 
rugpjūčio antrą sekmadienį. Iš ryto Salanuose lijo

Vengrijos raudonasis diktato- kas, jis stojo j talką visur, kur

jSHBBBHHBHnBBSnBnHHVIiFFTCTITTišinsTSSSSSSBG j

(TĘSINYS)

— Žinosiu.
— Tu gi dažnai esi toks lyg proto netekęs. Le

kia nežinia kur! ,
— Dar nesu iš proto išėjęs, bet čia gyvendamas 

galiu išeiti...
— Andriau, ar tave įžeidžiau ?
— Tu?:. Ne... Bet aš visą laiką jaučiausi kaip 

pragaro prieangy. Laisve! Laisve!
Andrius vaikščiojo švilpaudamas ir rinko savo 

turtą.
— Kur tu pasidėsi, pas ką? — tarsi nusigandęs 

klausė Lipuras.
— Pažįstu vieną vaikiną Laimoną. Jis yra pa

siuntinys prie kažkokio laikraščio. Pernakvosiu pas 
jį. Kaip bus-nebus, bet — laisvas!

Švilpavo Andrius.
— Palauk, tą tai turiu padaryti... — jis kalbėjo 

savyje, jieškojo popieriaus.
— Ką tokį?
— Jiems abiems — Ritai ir Danceriui paliksiu po

— Rita gera mergaitė, bet ką gajiu daryti. Toji smulkus lietutis, bet po pietų atsivėrė dangaus pla- 
Rygos mada man nepatinka. čioji mėlynė.

Visa susikraustęs Andrius ėjo kaip viesulas. Nei Būriais ėjo mažais medeliais apaugusiais takais į 
Dancerio, nei Ritos nebuvo namie. Lipuras sėdėjo liūd gimnazijos baltai spindinčius rūmus.
nas ir susimąstęs.

— Pirmadienį, juk būsi prie darbo ten pat — 
vėl klausė Lipuras.

— Būsiu.
Atsisveikino. Lipuras padėjo pakietus ir lagami

nus nunešti į apačią. Nors kiek ten to turto, bet vis
dėlto turtas: antklodė, pagalvė, paklodė, apsiaustas, 
kostiumas ir lagaminai su knygom.

Andrius pavadino vežiką ir nuvažiavo į Lačple- 
sio gatvę.

Buvo šeštadienis. Toks džiaugsmingas pavakario 
skubėjimas gatvėse ir žmonių žingsniuose. Laisvas! 
Laisvas!

Lipuras, sugrįžęs į kambarį, ėmė armoniką ir vie
nas ilgai ir liūdnai grojo.

26.
Jau daug metų, kaip Salanų gimnazijoje buvo 

tradicija: vasaros atostogų metu gimnaziją baigusie
ji rengė suvažiavimą. Siame parengime skaitė refera
tus ir davė koncertą, nes iš baigusiųjų Salanų gimna-

Po ilgos vasaros tylos atgijo mokyklos laiptai 
nuo augšto į augštą koridoriai, klasės ir klasės. Ryž
tingų jaunų žmonių balsai ir mintys savo džiaugsmu 
suvirpino ir negyvus daiktus: skambėjo durys, darė
si langai, klasėse ant lentų pasirodė balti ir džiaugs
mingi vardai, ir jie kalbėjosi su atsiminimais ir žmo
nių širdimis, kurios praėjusiais metais šiose vietose ir 
patalpose buvo liūdėjusios ir džiūgavusios, svajojusios 
ir ilgėjusios. Jos buvo mačiusios į išsvajotus tolius 
veržtis. Kaikuriuose toliuose jos jau buvo suspėjusios 
būti ir šiandien jos buvo čia dar sugrįžusios. Savotiš
ki jausmai savo sparnais plakė krūtinę: tai, kas buvo 
buvę ir praėję, rodėsi taip žavu, to buvo gaila, nes 
buvusysis grožis, džiaugsmo ar skausmo grožis, niekad 
pilnai jau nebegrįžta.

Tokiais jausmais ir nuotaika šiomis patalpomis 
vaikščiojo visi tie, kurie prieš kelis metus šią mokyk* 
lą buvo baigę.

4Bua daugiau),

z
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PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas JUOZAS RUTKAUS

KAS, sūnus Kazio, kilęs iš Lietu
vos, Jurbarko miesto. Esama žinių 
būk tai gyvenąs Chicagoje. Jis 
pats arba kas nors žinantieji apie 
jį prašome pranešti šiuo adresu: 
Jadvyga Rutkauskaitė, 2080 Clark- 
dale, Detroit 9, Michigan.

apskr. Yra žinių iš Lietuvos. Ra
šyti — Jonas Baranauskas, 1255 
E. 87th St. Cleveland 8, Ohio.

Jicškomas JONAS PALTE- 
RA1TIS, kilęs iš šakių apskričio, 
Sintautų vals., Santokų kauno. 
Jieško brolis — Juozas Palterai- 
tis, 60 VVheelr St., VVaterbury 14, 
Conn.

gyv. Cuboje, Havanos mieste. Jų 
jieško giminės ii Lietuvos. Juos Į 
pačius arba žinančius apie juos j 
prašau atsiliepti: J. Pu pinskas, 
258 Nichols St., Rochester, New 
York.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS HELP VVANTED — FEMALE

REAL ESTATE REAL ESTATE

Jicškomas ADOLFAS LIETUV
NINKAS, gyvenęs Londone, An
glijoje, dabar turimomis žinio
mis gyvenąs Chicagoje. Prašomas 
atsiliepti Juozui Matulaičiui, 2 
Garden Ave„ Toronto 3, Ont., 
Canada.

Jieškomi DRILINGAI JUOZA
PAS sūn. Prano, manoma gyvenąs 
Chicagoje. BRONIUS s. Antano. 
ROMA ir JUOZAS, vaikai Petro,

Jieškomi 1) ANTANAS LU
KAS, ar jo vaikai, kilęs iš Babrų 
kaimo, Veisėjų vailčiaus, ank
sčiau gyvenusio Kansas City 
2) PETRAS MATONIS, ar jo vai
kai, kilęs iš Ročių kaimo, Seirijų 
valsč., anksčiau gyv. New Yor
ke. 3) KAROLIS JURCUKONIS 
ar jo vaikai, kilęs iš Babrų kai
me, Veisėjų vai., anksčiau gyv. 
Wilkes Barre, Pa. 4) STASYS 
PETRAITIS, kilęs nuo Gruzdžių

kilę iš Subačiaus vai. Panevėžio1 valsč., Šiaulių apskr. anksčiau

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
SS

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9,111., YArds 7-0145

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

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

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

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

LINKSMIAU
Vyrus valdo
kaip geri tie nauji iš— Ak

radimai! — pasakojo kaimynei 
Zosė: — paspaudei — rėkia; į 
paspaudei — tyli..

— Ir neprieštarauja?
— O, ne!
— Kur tu juos radai?
— Prie TV aparato.

Priežastis
Išskyrų teisme Californijoj 

aktorė reikalauja išskyrų, di- 
vorso.

— Kokia priežastis, kad penk 
tą vyrą nori paleisti?

— Paprasta, esu ištekėjusi.

NETOLI MAIU?I KITĘ 1'AlihO
15 metų »> kamb. <3 miegamųjų) 
mūrinis. Garo šildymas. Garažus. I’la- 
IU8 sklypas. $20,000. A. Sirutis. 

KETAS PIRKINYS I Z $25,000 
Mūr. 2 aukAtų: apučioj biznis ir 4 

kamb., viršuje G kamb., imtas. Karš
to vandens apšildymus. Kūsyj niekad 
nebūna varniena Dvigubas mūr. ga
ražas. Dideles pataluos. A. Rėklaitis. 

TIKTAI $12,500
5 kamb. namas ant 37 % pėdų akly

j po Marųuette Parke. Šildymas karštu 
| vandeniu-ulyva. Garažas. A. Katilius. 

RIMTAI l’EKKAT?
Tai reikia pamatyti laitui tvarkin

gų. G kamb. namų. su puikiu užbaig- 
I tu rūsiu. Nauja guzo Šilima, 2 vonios.

I>ulj namo galima išnuomoti, ir pa- 
‘ tiems patogiai gyventi. Vienas blo
kas J Rytus nuo Morųiptte Parko. 

I Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 71st Street
Visi telefonai: IVAIbrook 5-0015

REAL ESTATE
2 nauj. mr., 5 k. po 3 m. $1*—22,800 
1 a. 5 k., II a. 7 k., 2 kar. gnr.SI 7,500 
Grosery krautuve Ir 3 kam. $10,000 
Turime ir daugiau namy pasirinkimui 
Tarpininkaujame BUTUS išnuoinuotl
S.A. AGLINSKAS Real Estete
2438 W. 09 SL___________ HE. 4-8292

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-IN8URAN0E 

NOTARY PURLIO 
8405 Weat 51 St.
W Albrook 6-6080

PKospect 8-8570 trak. ir semad.)

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. TeL PItospect 8-54&4

GĄGE PARKE
,2-jų augščų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k 

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom. Į tas, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini- karštu vandeniu, 
gius. Pilna kaina $26.500.

KITUR. 2-jų augštų mūr. Liųuor

$500.00 ĮMOKĖTI
Pirksite 4 butų namą arti 45th 

Place ir Wallace. 2 po 3 kamb. ir 2
po 4 kamb., pirmai augštas irgi gali x , _ . „ .
būt naudojamas kaip 7 k. butas. Ce- store ir baras 1-me augšte. 8 k. bu-
mento bloksų pamatai, nauji porčiai, 
autom, karštas vand. Gerame sitovy. 
Galimos pajamos $170 į mfn. Arti 
Hoiy Cross ir St. Gabrlel’s parap. 
Tel. HE 4-7180 po 1 vai.

10 KAMB. ROOMING HOUSE. 
Arti 26th St. Autom, alyva apšild. 
Pajamų $290 į mėn. 50 pėdų skly
pas. Įskaitomi visi baldai. $16,900;

tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namų $24,000.

2 augšt. medinis 2-6 ir 3 kmb. Cot- 
tege. 50 pėdų sklypas su $135.00 mė
nesinių pajamų ir savininkui butas.

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

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

Med. 4 butai: 6, 4 tr 3 ir 2 kmb., 
skiepas, garažas, pečiais šild. $265 
puj. į mėnesį.

Mūr. 2 po 6, 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, 
ideulu profesionalui.

Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu, kieky, butas utskirai šild., rink
tinė vieta $48,000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb., vist 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 125, kam

pinis. $4,200.
Archer tarp Tripp ir Keller 26 x

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

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St. CL A-23G0

MARQUETTE PARKE, mūrinis 3 
metų senumo; 2 butai po 5% kamb., 
ištisas rūsys ir pastogė (attic). Ra- 
diat heat. Kiekvienam butui atskiras 
boileris. Dvigubi langai. 2 automob: 
mūrinis garažas. Namas tikrai pui
kiame stovyje. Reikalinga pamatyti, 
kad įvertintumėt.

TAVERNA IR RESTAURANT, ge
roje vietoje. Duoda pajamų virš 
$100.00 į dienų. Yra 5 kambarių bu- 

prie tavernos, kuris apšildomas 
Dar yra atskiras 

sklypas. Retai pasitaikanti proga įsi
gyti gerai išvystytų biznį.

Ant \Vestem Avė. Ir 44th Str. dvi 
krautuvės ir 6 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai įrengta, 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. Sa-

Marųuettc ir Brighton [Kirke 
Mūr. 2 pt. imi 2 mieg. c. šil.—$28.200 
Mūr. 2 |m> (i, o. šild., gar, nupigintai 
Mūr. 3 lipt. kraut., e. š. gar.—$19,500 
Med. katedž. 4 kb. fi. Slld.—$14,900 
Yra gerų muisto krautuvių, labai pig. 
kra pigių ir pelningu namų sąrašas

BUDRECKAS Realtv
4081 Archer Avė., LA 3-3384

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
8OPRYCH REAL ESTATE 

9407 S. Kedzie Avc. WAlbrook 5-3210 
AGENTAS ALEX KANAVEKSKIS 

0<XK><X><XXXX><>0-CKX><XX>0<X><)00<>(

2nd GIRL
FOR BEAUTIFUL NEW 

AIR-CONDITIONED RECTORY 
Every Convenience 

Top VVages A Koonn
Relieve Cook on Day Off

ST. ISAAC JOGUE'S
306 VV. 4th St. Hinsdale, III. 

Call FAculty 3-1248

SECRETARY
under 40

to congenial pastor in beauttful 
uir-eond. office. Llght bookkeeping. 

Top wage».

ST. ISAAC JOGUE’S 
308 W. 4tli Str. IliiLsdale, iii.

(all l Arulty 3-1248

Aluminum langai, garažas pilna kai- vininkas parduoda nebrangiai, nes

įmokėti $5,000. SVOBODA, 3739 Kaina $13,900. 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

na $17,000.
Šv. Kryžiaus parapijoje 2 -augšt. me

dinis 2-4 kamb. gazo pečiu šildymas.

BUILDINO & REMODELING

JBC
į Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.fc 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450$

BEAUTY OPERATOR
Pageidaujama kad .būtų prityrusi 

bet nebūtinai. Ainšiua nesvarbus. 'Tu
ri būti gera “manieurlstė”. Išmokysi
me plaukų dažymų, šviesinimų, pus
metinius ir t.t. 5 d. savaitėj. Judrus 
salionas, miesto centre — "loop". Ge
ras atlyginimas ir “tips". Imsime 
tvarkingų D. P. Reikia mokėti šiek 
tiek angliškai. Skambinti DE 2-6250, 
klauskite Mrs. Brandt, tiktai.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Staačteoskaa Instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbua.
1546 S. 40th Court, Cicero

TeL OLympic 6-0775 ano 8 vai. 
ijfto Ud 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 6 vaL vakaro: 
OLympie 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAJT1H 
VVAlbrook 5-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENDY 
A108 S. Ashland Avė., Chicago 3A, 1)1.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

691A So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm, 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

EVERGREEN PARK
HOLY REDEEMER PARAP.

4 NAUJI MŪR. NAMAI 
9100 S. Ridgeway

6 kamb., 3 mieg., 1 augšto. l1/2 
keramikos koklių vonios. Ąžuolinės 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuo
šimai visame name. “Overhead” ka
nalizacija. “Sump pump.” Šoninis' 
privažiavimas. 40 pėdų sklypas. Ga- 

i Įima pėščiam nueiti i bažn. mokyk
lą, krautuves ir transportaciją. At- 

! duras vakarais ir visą dieną šešt., 
i sekm. ir pirmad.
Į CARTY CONSTRUCTION CO.

HE 4-9368

jau pasirengęs į kitų vietų.
Taip pat turime daugiau nuosavy

bių duodančių geras pajamas lr pre
kybinių namų.

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

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

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

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avo.
Tel. GLiffside 4-7450; Rea. 

YArds 7-2046

Kentucky Blended Whiskey

fe-
•CL*.."

{
'KOTE TO 1
BTRAIOHT 
POURBON 
BUYERSi 4

f ha flnaif of fin* 
boiirbonicomą 

from Kenfofkv A$k fof 
Sunny Brook Kentuckf 
Straight Bourbool

Brighton Parke — mediniai namai
2 po 5 k. $12,500 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 po
4 k. ir med. 2 po 4 k. viena nuo- 

j savybė. Primsiine gerų pasiūlytus
1 Marųuette Parke mūriniai: 2 butu 

geram stovy. $26,000, o taipgi 1 M, 
augš. 6 ir 4 k.; keletas gerų bur>- 
galow po 5 ir 6 k. $18,000—$21,000 

(joge Parke mūriniai namai: Nau
jas 2 po 5 k. — $33,500 
$6,000; naujas 1 H augšto —■ 6 ir 3 
kamb, — $23,000; grosernė ir 2 butu 
— 27,000. 4 butų geros pajamos, 2

i mašinų gar., centr. šild. $44,000.
Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri

niai: 4 butų 2 po 5 k., 2 po 4 k
į Garažas. Centr. šild. 2 sklyp.. $19,000 
i taverna ir 3 butai, rūsys, garažas 
j $12,500; 4 butų, rūsys, pastogė,
i $16,500; stiprus mūras: taverna ir

5 butai. $25,000, mažas Jmokėjimas 
Pajamų virš $4,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 8-8881

McHENRY, ILL 
McCullom Lake.'

Nebaigtas namas. Mainys į skly
pą. “Restrieted” Slavų apgyventa 
apylinkė. Kreiptis į MARSHA,

Tel BEverly 8-4900

Th© great whisk©y of th© Old West 
is winning new friends everywhere!

Švelniausia iš puikiųjų Kentucky whiskies turi skonį 
lengvumą, kokybę kuriais jus irgi laimės!

Narsūs vyrai kurie nugalėjo Vakarus ypatingai pasirinkdavo degtines 
— ir daugelis iš jų pasirinkdavo Sunny Brook.

Išmintingi whiskey gėrėjai dar ir Šiandien reikalauja Sunny Brook’s 
puikaus Kentucky skonio ypatingumą.

THE 010 SUNNY BROOK COMPANT, 1001SVIIIE, KENTUCKY, OISTRIIUTEO BY NATIONAL OISTILLERS PRODUCTS 
COMPANl BOIH 86 PROOF • KENTUCKY BLENDED WKISKEY CONTAINS 6S% 6RAIN NEUTRAL SPINUS

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
Nolton, Wtllow Springs. UI.

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympto 2-5121 nuo 6 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Builders Gen. Contractora 

Atlieka planavimo lr staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PItospect 8-2013
6800 SO OAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. UL

SEWING
MACHINE
OPERATORS

Age 18-50
Experience on single needle 
power machines. Experience 

vvith leather helpful.

★ PIEGE W0RK
★ STEADY
★ DAYS

Apply in Person
8:30 a. m. to 4:30 p. m.

WILSON 
A T H L E T I C 

GOODS!
8840 W. Palmer

RIVER GROVE, ILLINOIS 
MR. E. W- PAUL

STATYSIME PAGAL UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

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

tybininkai. Matykite modelį adre
su 5921 S. Narragansett Avė.

QUALITY BUILDERS
Tel. PROspect 6-0883

Kalbame lietuviškai

STEADY POSITIONS 
open for ,Experienced Typistet

TYPIST BILLER
Earn over $75.00 per week 

Hours 11 A.M. to 8 P.M. 5 day week

Typist & Manifest CIerk
Part time-bonus 6 to 10 PM 

excellent hourly Pay 
many company benefits 

Interview» up to 7:30 PM 
See or call K. L. Green 

330 W. 25th St.
VI 2-2055

HELP VV tNTKD — MEN

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen- 

įmokėti duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 74229 

Namų tel. Bishop 7-3340 
27S7 West I3rd Street

S I a t • ai .
NAMUS IR 
GARAŽUS

MASTER BUILOFšS
General Contracting Co 

(Sav. V. Sodeika lr J. Skorubukas)
L 4tTTH CT . CICERO 50 TT.T1600 S.

Tel. OLympic 2-7381; TO 3-1230
Ir atliekama visus statybos tr pe> 
tvarkymo (remodeling) darbus

DĖMESIO

miinHinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinimiiiiiH
RADIO PROGRAMAGražioje vasarvietėje (Michiama

Shores) parduodami du sklypai.
Kaina $2,000. Blokas nuo Micbi- T,I.iet, Badio Programa iš stotiesgano. Vanduo. Elektra. Informa- WLYN I36o ktĮ sekmadieniais 2:30 
cija: Tel. East Chicago 1502-J.

GENERAL
FACTORY

Age 18-45
* PIEGE W0RK
* DAYS

* STEADY

Skilled and Semi-Skilled.

Apply in Person 

8:30 a. m. to 4:30 p. m.

Wl LSO N 
A T H L E T I C 

GOODS
8840 W. Palmer 

RIVER GROVE, ILLINOIS 
MR. E. W PAUL

Skelbtis “DRAUGE”

ISNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Taq>ininkanjame butų ilnnomavi- 

mui. Patarnavimai veltui. Turime 
laukiančiųjų sąraftą.

VARPAS Real Eatato
59IB So. H'cstcm. PRoepo-t 8-2291

Išnuom. 3 kamb. butas, su bal
dais. Laisvas naudojinias virtu
vės. 4357 S. Washtenaw Avenuue 
(2-ras augš. iš priekio). VIrgiania
7-5722,

Išnuom. 5 kamb. butas — 9030 
Roberts Sd. $55 j mėn. Yra dar
žas; galima laikyti vištų. Kreiptis 
j savininką: POrtsmouth 7-6559.

— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir Magdutės Pasaka. Biznio rei- ____• ■.____
kaiain kreiptis į Steponų Mtnku. nes jis yrą plačiausiai skaito 
Baltic Florist, Gėlių ir Dovanų Krau- | . i..
tuvė, 503 E. Broadway. Ho. Boston lietuvių dlenraStla,
27, Mass. Tel. Ro 8-0489. Ten pat '
gaunama laikraštis ••Draugas". 

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiH

okelUmų
kaina yra prieinama vlatema.

HELP U ANTED — MEN

PI PE WE LDERS
TOP EXPERIENCED ONLY 

CompresHor Stution, Doylestown, Ohio

Union job, 48 hours per week, double time for overtime over 40 
hours. Uphill Welding $3.54 per hour, “4 to 5 months duration“. 

Mušt have Travel Card.

Call collect J. D. COX, Doylestown, Ohio
Phone days: OLdfield 84481 — Nights Ol/ifleld 8-3813



I I I

Antradienis, 1957 rugsėjo 17 dienraštis draugas, chicago, ilunois

Mergaitė jam parodė bėgantį į Šiluvos iškilmės amerikiečių 
plėšiką, kurį policininkas sekė| Spaudoje
iki jo mašinos, o paskiau vijosi, Amerikiečių laikraščiai įsidė
jai™ važiuojant. Kada jiedu su- jo straipsnių ir informacijų apie 
silygino, ištraukė policininkas Siiuvos DieVo Motinos iškilmes

..............., revolverį ir liepė plėšikui išeiti. Chicagoje. “Chicago Daily Tri-
t hicagos policija, peš todama pig§ikaa į§ mašinos išėjo, bet bune” pranešė kad tūkstančiai

žmogaus, kuris nužudė Judith pats išaitraukė revolverį. Poli- lietuvių susirinko į Marąuette 
Andersen, apklausinėjo gyvento cininkas suriko _ ..Meg gįnklą, parRą įš gavQ ig parspijų Chi.

cagos apylinkėse pagerbti Šilu
vos Mariją. Pažymi, kad dalyva
vo kardinolas ir rašo. kad mal
dininkai plaukė į pačią Šiluvą 
nuo pat 1608 metų, kada įvyko 
Marijos pasirodymas.

CHICAGOJE
Jieškodami žmogžudžio, 

lankė 109,000 namų

jus 109,000 namu, iškratė 200 arba šausiu.’’ Plėšikas paklausė, 
laivų, ištardė savininkus ir ap- Savininko sesuo pasakojo ma- 
žiūrėjo apie 40,000 garažų. čiusi tą įtartiną žmogų kelis kar

Policija paskutiniu metu uo- (tus praeinantį pro krautuvę. Kai 
liai tardė J. Jagiello. 39 m. am- jjs įėjo, ji stovėjo už parduotu- 
žiaus, buvusį kalinį, kuris kalti- vės stalo. Kai plėšikas išsirau
namas viliojęs mergaites į savo kė revolverį, ji išbėgo rėkdama, į 
automobilį. Jis jau anksčiau bu- šaukdama pagalbos. Plėšikas ne 
vo kaltinamas žmogžudystėje, spėjo nieko pagrobti.
nuteistas už apiplėšimą ir mo- n

Jis tardo- Pnes spausdintą šlamštą

Tai buvo tikrai maloni staigme
na. Joje grojo ir mūsų žinomas 
fleitistas Aleksas Valius. Labai 
geri ir kiti dalyviai: Valerijonas 
Tamašauskas Juozas Bruožis 
ir Algis Dimidavičius. B. Zabie
la jau nuo jaunystės yra turė
jęs savo kapelą ir grojęs Lietu
voje vestuvėse ir šiaip pabū- 
viuose. Pajautęs teoretinio pa- 
siruošimo trūkumą, čia Austra
lijoje, ėmėsi mokslo — įstojo į i

Melbourno konservatoriją, kur 
ir dabar tebesimoko. Pats B. 
Zabiela groja okordeonu. Baliu
je debiutavo akordeonu ir B. 
Zabielos mokinys Antanas Fi
šeris.

f

terš nuskriaudimą. 
mas toliau.

Sugavo plėšikus
Du plėšikai iš Milorad Raie- 

vich atėmė $140, kai jisai nak
čia automobily buvo su savo 
drauge Montrose Harbor. Plėši
kus jisai buvo gerai įsižiūrėjęs. 
Jų išvaizdą tiksliai nusakė poli
cijai kuri neužilgo areštavo du 
jaunuoliu, rasdami pas juos gink 
lą. Areštuotieji prisipažino api
plėšę Ralevich.

TV žvaigždės vilioja prie 
nuotraukų

Vakar Congress- viešbutyje, 
Chicagoje, prasidėjo periodinių 
leidinių platintojų suvažiavimas.

Mirtinai peršautas 
vagišius

Richard Wentowski, 15 metų 
berniukas, mirė praslinkus ke
lioms valandoms, kai jį peršovė 
policininkas, kuris jį ir du drau
gu vijosi, kai jie norėjo pabėgti

PADĖKA

f
A. A-

Jų organizacija vadinasi: Mid-! su vogtu sunkvežimiu. Velionis 
American Periodical Distribu- buvo peršautas į nugarą ir mirė 
terš. Be kitų programos punktų,! §v. Elzbietos ligoninėje. Jo du 
nusistatyta iškelti mintį, kad ! bendrininkai buvo areštuoti. Po- 
daugiau nebūtų priimama par- licininko dėmesys į tuos tris va- 
davinėti įvairi nepadori litera- j gižius buvo atkreiptas vieno pra 
tūra. Tie periodinių leidinių par-j eivio, kuris pastebėjo tris jau- 
davėjai pastebėjo, kad įvairūs' nuolius, įtartinai besisukinėjan- 
nepadorūs žurnalai iškyla ir vėl čius aplink sunkvežimį ties

Grand gatve ir Artesian. Kai tik 
policijos automobilis privažiavo 
prie tos vietos, jaunuoliai išva
žiavo sunkvežimiu. Policininkai 
juos vijosi tris blokus, kol tie 
jaunuoliai privažiavo akligatvį 
ir iššokę iš sunkvežimio pradėjo

pranyksta, tuo tarpu rimtoji 
spauda yra pastoviai stipri.
Pvz. per paskutinius 10 metų 
Saturday Evening Post iš 3,000,

Vakar Čhicagos miesto centre 000 išaugo į 4,900,000 Life ti-
tęsėsi net trys valandos pramo- ražas iš 5,100,000 išaugo į 5,700, 
gų, kurių metu programą pildė 000, Beter Homes and Gardens 
radijo, televizijos ir sporto žvaig iš 2,700,000 išaugo į 4,300 000. bėgti. Policininkas paleido per-

spėjantį šūvį. Kulka atšokusi pa 
taikė į Wentowskį. Kiti du pa
bėgo, bet vėliau buvo suimti.

AUSTRALIJOJE
— Gera kapela. Šių metų 

Kultūros Fondo skyriaus Mel
bourne valdybos suruoštame 
spaudos baliuje buvo išgirsta 
naujai pertvarkyta Benedikto 
Zabelos vadovaujama kapela.

STASYS KIU JONAS
Mirė 1957 m. rūgs. mėn. 11 

<1. ir buvo palaidotus rūgs. mėn. 
14 d. šv. Kazimiero kapinėse. 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
knrie suteikė jum paskutinį pa
tarnavimų lr palydėjo į jo po
ilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams, kurie ataikė 
gedulingas pamaldas už jo sk lų 
ir palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mašias už jo sie
lų. Dėkojame visiems, kurie pri
siuntė velioniui gėlių. Dėkojame 
p. varg. Baltrušaičiui ir šv. 
šv. Jurgio parap. chorui už gie
dojimų. Dėkojame grabnešiams 
ir visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojau
tų. Dėkojame laidotuvių direk
toriui J. F. Rudminui, kuris 
maloniu patarnavimu atėmė 
mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose. Dėkojame 
visiems laidotuvėse dalyvavu
siems, kuriems atskirai neturi
me galimybės padėkoti. Visiems, 
visiems nuoširdus dėkui.

Giminės

A. A.

FRANK DIKTUS
Gyveno 4558 So. Paulina SL
Mirė rugsėjo 14 d., 1957 m., 

8:45 vai. ryte, sulaukęs C8 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pusiiko dideliame nuliūdime 

dukterys: Lucy Schmitt, žentas 
Leroy, anūkas Leroy, Jr., Lil- 
lian Hendry, žentas Robert, 
tnQkai Robert ir Russell, bro
lio duktė Sophie Dzendolet ir 
jos vyras Adam, brolio sūnus 
Alek Diktoy, puseserė Jose
phine Grigaliūnas, jos vyras 
Charles, pusbrolis Alek Amhert 
ir jo žmona Magdalena ir jų 
šeima, daug kitų giminių bei 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė Čhicagos Uetuvių 
draugijoje ir Unity Pašalpos 
klube.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtadienį, rugsėjo 19 
d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvvks 
gedulingos pamaldos už vi
nies sielų. Po pamaldų bus na-*' 
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę lieka: dukterys ir vi
si kiti giminės.

I-aid. direkt. John F. Eudei
kis, tel. YArds 7-1741.

Atliekame didelius ir įtūžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

dr

ssaI
tAes

/augštą

^videndą

MIDLAND
Savings and Lo in1 

Association
11M SUSI 0

KK 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

į PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

SE NDROVt

%■

4038 Archer Avenue t.i. la3-A7iv 
AUGUST SALDUKAS RratldeMa

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!

ždės bei Čhicagos Muzikų Fede- Taipgi ir mažųjų popieriaus 
racijos orkestras. Tas viskas bu- j vįršeliais knygučių daugiausiai 
vo suorganizuota, kad čikagie- j parduodama tų> kurios rimtos, 
čius priviliotų daryti savo kru- šeirnoms naudingos. Pvz. pasku 
tinės nuotraukas rentgeno (X) įjnju metu daugiausiai perkama 
spinduliais. Tuo susirūpinusi Mu knyga buvo motinoms svarbus 
nicipalinės Sanatorijos vadovy- leidinys «ChiJd and Baby Care-.( 
bė, kuri skatina gyventojus ne-, kurjos per n metu išparduota 
mokamai daryti plaučių nuotrau 8.000,000 egzempliorių, 
kas, kad anksčiau būtų rast i;
susirgimai džiova. Visame mies- Baigėsi streikas
te šiemet tokios nuotraukos bu- 12,000 Čhicagos apylinkės plie] į

vo pradėtos daryti gegužės mė- no darbininkų, per keletą dienų Q LJ S K Ų
nesį, paleidžiant specialiai pa- streikavusių, vėl grįžo į darbą, 
ruoštus automobilius į gatves, , Nusistatyta kad ginčytini daly-
ir tuo patarnavimu jau pasinau- taikiu b_du ig . d | Geriausios gėlės dėl vestuvių ban-

r y ! ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų,
bininkų unijų ir darbdavių pa-Į 2443 West 63rd Street

Telef. PR 8-0833 ir PR 84)834

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

dojo 275,000 čikagiečiai.

Kelią gabiesiems!
Lojolos universitetas priėmė 

naują planą, kuriuo bus padeda
ma gabiesiems studentams grei
čiau baigti mokslą: jau augštes- 
niose mokyklose gabieji galės 
gilintis į istorijos kursą, pagal 
universiteto nurodymus, ir baig
dami augštesniąją mokyklą Lo
jolos universitete galės laikyti 
egzaminus iš istorijos. Išlaikius 
jiems nebereikės imti poros me
tų istorijos kurso universitete, 
o galės tiesiai eiti prie trečių 
metų kurso.

Sugavo plėšiką
Chicagoje sugautas plėšikas 

Wayne W>ollriede, 26 m. am
žiaus. Jis įlindo apiplėšti saldai
nių krautuvę 4608 Elston ave., 
Chicagoje. Jo išgąsdinta iš krau 
tuvės pradėjo bėgti savininko se
suo .smarkiai rėkdama. Ją išgir
do policininkas P. Anderson. 1

sitarimuose.

A, A.

METINĖ MIRTIES SUKAKTIS
A. A.

FRANK WAITEKAITIS

Gyveno 949 W. 59th St., Chicago, III.

Mirė 1956 metais, .rugsėjo 17 dieną. Sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiesty, Norvaišių kaime.

Liko dideliame liūdesy žmona Alice ir kiti gimines, 
draugai ir pažįstami.

Už A. A. Prano Vaitekaičio sielą, bus atlaikytos trejos 
Šv. Mišios, rugsėjo mėnesį 21 dieną, 8:30 vai. .ryte ŠVenfco 
Kryžiaus parapijos bažnyčioj. Nuoširdžiai, kviečiu visus 
gimines, draugus ir pažįstamus, atsilankyti į pamaldas ir pa
simelsti už A. A. Prano Vaitekaičio sielą. Po pamaldų, 
kviečiu visus atsilankyti j namus, pusryčiams — šiuo ad 
resu: 949 W. 59th St. Chicago, III, III.

Prabėgo jau vieni liūdni metai,, kaip mane palikai, kai 
Tave priglaudė šalti kapai. Vilties daug turėjome* sykiu 
abudu dar gyventi, bet netikėtos mirties negalėjai išvengti.

Likau aš liūdėti ir Tavęs gailėti ir Tavo kapą gėlėmis 
sodinti. Ilsėkis, mano mylimas Pranai, šaltame kapely ir lauk 
manęs ateinant. O kai aš pas Tave ateisiu, tada vėl būsime 
abudu kartu, ir mus niekas daugiaus nebeperskirs.

Nuliūdus! žmona Alice

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 $0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai _ GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. Yfl 7-1741-2 ii Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIEN4 IR NAKTĮ

NUO UZSibENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai i ramiai Hgdfltl lr naktimis 
miegoti nes Jų užslsendjuslos žalždos 
niežėjimą lr skali ‘fljlmų senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite, Ja tapgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi paSal'-e 
nležSJlmų Ilgos vadinamos PSORLA- 
SIS. Taipgi pabalina perščjlnių Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplySlmų 
tarpplržčlų. Yra tinkama vartoti nuo i 
džiūstančios sunkusios odos dedlr- 
vinių, odos ISbCrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiama kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy- j 
styklų. JI yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., *1.26. Ir **.60.
Pirkite vatstlneseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Mllvraukrp. Wlso , Ga
ry, Ind. Ir Detroit, Mi
chigan art>p- rašyki
te I r atsiųskite Mo 
oey order ,

LEGULO, Department D., 
8618 W. Eddy SU Chlcago 34, 111,

STANLEY KASMAUSKIS

Gyveno 10435 S. Peoria St.

Mirė rūgs. 15 d., 1957. 11 vai. ryto, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš.Kauno apskričio, Kaltinėnų pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 55 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frances (Beinorai- 
tė), duktė Sabina Schmidt, žentas Henry, sūnus Raymond,. 
marti Teklė, penki anūkai — David Schmidt, Raymond, Jr., 
Donna William ir Dale Kasmauski, brolis Juozapas Kasmaus- 
ki, jo žmona Urftulė ir jų šeima, sesuo Anna Wright, jos 
vyras Frank, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

A. a. Stanley Kasmauskis buvo tėvas Bruno Kasmauski, 
kuris žuvo Il-me Pasauliniame kare, spalio 18 d., 1944 m.

Priklausė Čhicagos Fiat Janitors Union.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, adr. 6845 
So VVestern Ave.

Laidotuvės įvyks treč. rūgs. 18 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. P. M. Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv.- Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, .marti, žentas ir anūkai.

Telefonas COmmodore 4-2228

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), VtoerlTeekJem

6819 So. Western Ave. Tol. GRovehill 6-3745

į paminklų patalpa* lr atgal mas visuomet parūpinama
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kaadlen Ir aekmadlenlala nuo • vai ryto iki 6 vai popiet

IŠSIRINKITE DABAR — BVR PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO IMOKIJfM® UVMOKMITTE KAPINIO DIENOJE.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

Remiantis Čhicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jo* įaikUrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi- 
dendų našumo atžvilgiu, nėra sangeanėa ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
pumos pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumni Čhicagos Savings Bendrovės (staiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Cbicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

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

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

Atdara: pirmadienį nno lt Iki 8, antradienį Ir penktadieni nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Ud A 
Trečiadienį atdaryta visą dieną, o šeštadienį nno 9 lkl 2 valandos po pietą.

V

L1ŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 So. Western Ave. Air Condltioned koplyčia 
REpublio 7*8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Tiems, kuri* gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGGS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ

11
Ambulansų patama-

' vimas dieną ir nak-

1 tį. Reikale šaukti 

mus.

ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias! 
v s o s e Čhicagos ir ' 

Roselando dalyse ir

** tuojau patarnaujame.!

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVK. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVE. Tel YArds 7-3401

PETRAS P
659 West 18th STREET

GURSKIS
Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, III Tel. OLymple 2-1003

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Ave. OLymple 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687
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X Kun. Viktoras Rimšelis da
lyvaus Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicagos apskrities su
sirinkime trečiadienj, rugsėjo 18 
d., 7:30 vai. vakare Aušros Var 
tų mokyklos patalpose Westsi- 
dėje.

X Antanas Mačiulis, gyvenęs 
8422 So. Gilbert Court, mirė rug 
pjūčio 28 d. Velionis sirgiuliavo 
dešimtį metų. Palaidotas rugpjū
čio 31 d. Šv. Kazimiero kapinė
se. Buvo laidojamas iš Šv. Jur
gio bažnyčios. A. Mačiulis buvo 
Antaninos Vaišvilienės (gyv. 
Rout 2, Box 714, Zion, m.) bro
lis.

x Vera Skeirienė, gyv. Gary, 
Ind., su sūneliu Gediminu grįžo 
iš atostogų pailsėję ir patenkin-, 
ti. Jie atostogavo Kalifornijoje. 
Grįžusi apdovanojo savo sese
rį ir jos sūnus, o taip pat ir 
drauges, gražiais suvenyrais. Po 
nia Skeirienė pasakoja daug įdo 
mių kelionės nuotykių. Gi jos 
sūnus Gediminas džiaugiasi, jog 
turėjo progą žuvauti jūroje ir 
pagauti maždaug 18 svarų žu
vį, kas 11 metų vyrui yra dide
lis pasisekimas.

X Liudas Bartašius, Mar
ąuette grožio salono savininkės, 
tikslus telefono numeris yra šis 
PRoapect 8-3371.

x P. Dambrauskaitė ir Mar 
kauskaitė, iš Gary, Ind., nese
niai ištekėjo ir išsikėlė į tolimes 
nes vietas. Vietos viengungiai 
yra tuo reiškiniu susirūpinę, nes 
jau antros vestuvės įvyko šiais 
metais šioje mažoje kolonijoje.

x šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 1 skyriaus susirinkimas 
įvyko rugsėjo 1 d. Pirmininkė 
V. Bucnlenė pranešė apie įvyku
sią arbatėlę Helenos Gedvilienės 
namuose; arbatėlė gerai pavyko. 
Kadangi šiuo metu serga darbš
čios rėmėjos Bronė Pivariūnie- 
nė ir Ona Vaznienė, todėl narės 
apsiėmė jas lankyti. Be to, nu
tarta turėti Pantry Shower vie
tinėms seselėms jų namuose rug 
sėjo 29 d. 4 vai po pietų.

x Sofija Veličkienė, žinoma 
čikagietė, nusipirko gražų vieš
butį Floridoje (7643 Harding 
Avė. ir 77 St., Miami Beach). 
šis viešbutis vadinamas Kody 
Hotel. Šiuo metu ten atostogau
ja Sofija Barčus, radijo valan
dų vedėja. Tai graži vieta pa
ilsėti.

x Marąuette Parke Švč. Ma
rijos choras po vasaros atosto
gų sezono grįžo į darbą. Pailsė
ję nariai žada entuziastiškai 
veikti per šiuos metus. Pirmoji 
repeticija jvyko rugsėjo 6 d. 
Šiais metais chorui pirminin
kauja Pranas Valančius, o se
kretoriauja p-lė J. Viliūnas.

x Chicagos Lietuvių Suval
kiečių draugijos atostogos jau 
baigėsi: vasara greit praėjo ir 
jau vėl ruošiamasi rudens dar
bams ir susirinkimams. Pirmas 
susirinkimas įvyks rugsėjo 25 
dieną 7:30 vai. vak. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43 St.

x Jeronimo Kačinsko daino
je “Lietuvos Takeliai”, kuri yra 
išleista priedu prie “Muzikos 2i* 
nių” Nr. 2, 1957 m., įsivėlė starn 
bi klaida, kurią, gavę šią dainą, 
yra prašomi pataisyti sekančiu 
būdu: penktame puslapyje, An
dante maestoso ketvirtame ir 
penktame takte prie visų G 
(sol) gaidų pridėti kryželių pa- 
augštinimus.

X Stasys Aksenavičius yra 
pakviestas į Chicagos universi
tetą dėstyti vokiečių kalbą. Jis 
prieš II Pasaulinį karą yra bai
gęs kalbų fakultetą Sorbonos u- 
niversitete Paryžiuje. Nuo 1947 
iki 1950 m. Ravensburgo gimna
zijoje dėstė vokiečių ir prancū
zų kalbas.

B

Kasperis, rasinių neramumų kėlėjas 
Nashville, Tenn., uždarytas celėje

(INS)

CHICAGOS ŽINIOS

ŠIMTAS METŲ IR VIENA DIENA
Cicero lietuviai paminėjo Ci

cero miesto šimtmetį tiek pat 
šauniai kiek jie prisidėjo prie 
to miesto išaugimo. Lietuvių die 
na paminėta rugsėjo 15 d. buvo 
ir iškili ir lietuviams suteikian
ti garbės, kaip kultūringiems ir 
veikliems šio krašto piliečiams.

Apie du tūkstančiai žiūrovų 
turėjo progos pasidžiaugti lietu
vių meninėmis pajėgomis ir lie
tuvių meno ir kultūros demons
tracija. Pačią šventę atidarė Lie 
tuvių šventės rengimo komiteto 
pirmininkas Raymundas Mack. 
Invokaciją sukalbėjo prel. I. Al
bavičius, buvo sugiedoti Lietu
vos ir Amerikos himnai.

Po atidarymo programa buvo 
pavesta vadovauti Juzei Dauž- 
vardienei, tai mielai poniai, kuri 
visur būna. Puikus lietuvių ir 
anglų kalbos vartojimas įgalino 
aktyviai sekti programą net ir 
lietuviškai nesuprantančią pub
liką. Konsulas Daužvardis savo 
nuoširdžiam, linksmam ir patrio 
tiškam žodyje apibūdino lietuvių 
įnašą į šio krašto gerbūvio su
kūrimą. Konsulo žodžiai buvo 
sutikti ir pertraukti nuošir
džiais plojimais.

Giria ir suktinis

Meninė programa buvo tikrai 
žavinga. Dainavos ansamblis, va 
dovaujamas muz. St. Sodeikos, 
buvo mielas svečias. Keletas su
dainuotų dainų gražiai nuteikė 
tūkstantinę minią ir talkininkai 
ciceriškiams iš Chicagos buvo 
labai šiltai sutikti. Publika (dau 
giausia lietuviška, visų trijų ge
neracijų, priedo naujieji atei
viai) buvo sužavėta. Tos pačios 
nuomonės buvo ir Cicero miesto 
oficialūs valdžios ir spaudos at
stovai ir tai be abejo lietuviams 
yra didelis laimėjimas. Tautiniai 
šokiai visdėlto buvo šventės ka
ralienė. Br. Jameikienės, V. Ra-

dauskienės, I. Šilingienės ir Bru
no Shoto vadovaujami tautinių 
šokių šokėjai, viso gera šimtinė 
puikiai paruoštų jaunuolių, pub
liką tiek sužavėjo, kad žiūrovai 
savo plojimais šokių metu pra
dėjo lydėti šokančius. Visdėlto 
nors ir tūkstantį kartų šokti šo
kiai lietuvio širdžiai palieka kas
kart mieli ir žavūs. Tiek Daina
vos, su soliste Krasauskiene, 
tiek tautinių šokių šokėjų vie
netai, dar kartą įrodė, kad geri 
dalykai kaip ir duona niekada 
nenusibosta.

Dana ir Algirdas

Solistai Danutė Stankaitytė ir 
Algirdas Brazis vos buvo nuleis
ti nuo scenos. Jie turėjo kartoti 
ir kartoti. Jie lietuviškame gy
venime yra nepamainomi visų 
švenčių programų užpildytojai. 
Tenka pasakyti, kad klausyto
jai, bent moraline prasme, a- 
biems Algirdui ir Danutei, nie- 

i kada nepaliko skolingi. Tegu ta 
moralinė parama būna nors ma
žas atlyginimas už tas ilgas va
landas, kurias praleidžia solistai 
besiruošdami repertuarui.

Darbas ir nuopelnai?

Vertinant šventės pasisekimą, 
kuris tikrai buvo didelis, tenka 
prisiminti didelę daugumą švie
sių žmonių, kurie tą visą suor
ganizavo. Tai nebuvo lengva. Ta 
čiau visų jų negalima išvardinti, 
ir tegu kiekvienas neišvardintas 
prisimena, kad tai buvo dirbta 
ne savo ir pagaliau ne Cicero 
miesto, bet visos mūsų mielos 
Lietuvos naudai. Ar prelatas Al 
ba vičius, ar J. Daužvardienė (po 
nia visur būvanti) ar rageliais 
grojusieji Bichnevičius, Pakštas, 
Vaitkevičius, ar akompaniato
riai Mondeikaitė ir Šimkus, ar 
tautinių šokių grupių vadovai 
Kiemaitis, Ulevičius, ar laimėjęs

Aplink pasaulį
Northeast Orient Airlines ir 

Trans World Airlines praneša, 
kad nuo sausio mėn. 1 d. bus 
pradėti skridimai aplink pasau
lį, į abi pusi. Turistine klase ap- 
skristi aplink pasaulį kainuos 
1,374.30, plūs — valdžios mo
kesčiai.

Kovai su seksualiniais 
nusikaltimais

Chicagoje naujai sudarytas 
specialus dalinys kovai su seksu 
aliniais nusikaltimais. Tam dali
niui vadovauti pakviestas polici
jos seržantas Thomas Mulvey. 
Anksčiau buvo vienas policijos 
dalinys, kuris tyrė seksualinius, 
narkotikų ir kitus nusikaltimus 
prieš dorovę.

premiją barzdotasis “Linkolnas” 
Bernatonis, ar šimtai kitų cice- 
riškių ir neciceriškių talka buvo 
reikšminga ir lietuviams labai 
naudinga. Ir tai yra savo dva
sios ir kovos už Lietuvos reika
lus stiprinimas.

Negalima visko aprašyti nei 
buvusių svečių suminėti, tačiau 
Cirero miesto šimtmetis buvo pa 
minėtas viena diena labai pras
mingai. Ir ši per vieną šimtme
tį buvusi viena diena lietuviams 
teikia mielą prisiminimą, o kar
tu ir praktišką naudą.

— L. Augštys

Chicagiečiai mandagūs
Chicagos Daily Tribūne re

porteris Th. Powers buvo išvy
kęs į miestą patyrinėti, kaip 
mandagūs čikagiečiai. Atrodo, 
ka jie tikrai mandagūs ir už 
specialų mandagumą ir didelę 
kantrybę padavėjai Ruth Loiler 
buvo duota premija 50. Repor
teris lankėsi restoranuose, kur 
rado mandagų patarnavimą, ma 
tė policininką mandagiai apsei- 
nantį su žmogumu, kuriam buvo 
rašoma pabauda, buvo manda
giai priimtas krautuvėse.

Tardys gavusius veteranų 
dovanas

Federalinės įstaigos va šią sa 
vaitę Chicagoje tęs tardymus, 
siekdami surasti, kiek nusikalto 
Veteranų Administriftijois parei
gūnai, kaltinami ėmę brangias 
dovanas ir tuo būdu peteisėtai 
patvirtindami veteranams pas
kolas, kurias jie ėmė namų pir
kimui.

16 sužeistu
Sekmadienį Chicagos miesto 

autobusas trenkė į automobilį 
ties Van Buren ir Peoria gatvė
mis. Sunkiai sužeisti du automo
bily važiavę jaunuoliai, abudu 
17 m. amžiaus. Autobuse sužeis
ta 14 žmonių. Susidūrimas buvo 
toks smarkus, kad automobilis 
buvo nutrenktas į Formfit ben
drovės stiklinį langą 400 S. Peo
ria ir visiškai sudaužytas. Poli
cija pakaltino, kad automobilis 
buvo pergreit varomas, o sunk
vežimio šoferis nusikalto jo ne
praleisdamas.

30,000 mylių augštyn 
ir žemyn

Abe Sargis, 1906 metais iš 
Persijos atvykęs į Chicagą, dau
giau kaip per 50 metų dirbo prie 
keltuvo name. Jis apskaičiuoja, 
kad jam teko augštyn ir žemyn 
kilnojantis padaryti daugiau,

kaip 30,000 mylių. Dabar jis tu
ri 77 m. amžiaus, džiaugiasi, 
kad tas darbas jam patinka, bet 
jau išeina į pensiją.

Areštavo tėvą dėl 
klajojančio vaiko

Anksti sekmadienį Chicagos 
policija pastebėjo dvejų metų 
berniuką, klajojantį gatvėse. Vai 
kutis gyvena su savo motina ir 
nepilnamečiu broliu 917 W. 35 
str. Motinos ir kito brolio polici
ja tuo tarpu nerado, tačiau tėvą 
pasodino kalėjiman už neprižiū- 
rėjimą sūnaus.

KAS KĄ IR KUR
— Tėvų Marijonų Bendradar

bių Chicago apskrities susirinki- 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 18 d., 
7:30 vai. vakare, Aušros Vartų 
Šv. Panelės mokyklos patalpose. 
Susirinkimas yra priešseiminis, 
todėl ir labai svarbus. Visi sky
rių atstovai ir valdybos prašo 
mos dalyvauti . Po susirinkimo 
Bridgeporto skyrius paruoš arba
tėlę. Valdyba

x Bendras chorų laužas! Pir-j tieji prisidėti prie šięs operetės 
mą kartą Chicagos chorų orga- į pastatymo esate kviečiami atsi

X Tautos šventės minėjimas, 
suruoštas rugsėjo 15 d. Lietuvių 
auditorijoje, praėjo gražiai. Mi
nėjimą atidarė Vytautas Ru
džius. Programai vadovavo Ag
nė Jasaitytė. Paskaitą apie Tau 
tos šventę skaitė dr. Vanda Sruo 
gienė. Meninėje dalyje pasirodė 
Blandyčių tercetas, kuris atliko 
eilę dainų. Joms akomponavo 
Ant. Skridūlis. Keturias dainas 
solo pateikė Vai. Lorentas, ku
riam akomponavo Jonas Švedas. 
Chicagos Šaulių klubo šokėjai 
pasirodė su nuotaikingais šo
kiais. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

X Stasės Fovidytės-Gronskie- 
nės mirties metines minint, šv. 
Mišios už jos vėlę bus atlaiky
tos š. m. spalių mėn. 5 d. 6.45 
vai. ryto šv. Pan. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo Bažnyčioj, 
2745 W. 44 st.

►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBUUNTUS 
JAU 1*58 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hi Fi FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką

elektronikos parduotuvę'

iii-Dfl i na
lUlTELCVISIOn
tsales - sorvlcol

Hav. InA A. SHBUENA8 
8321 s. Halsted — OLUtstde 4-5M& 

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

oooooooooooooooooooooooooo

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS AND LOAN 
ASS’N

2556 VVEST 47th STREET LAIayette 3-1083
B. B. Pletkiewlcz, pres.; E. B. Pietkievvicz, eekr. Ir advokatas

Mokame aubdtus dividendus. Keičiame ėektaa. Parduodame Ir perkame 
valstybės bonna Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradfiktte taupyti atidarydami sąskaitą Bandlea. Apdrausta IU 810,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 8 iki 5; treč. uždaryta, o *ešt. nuo 9 Iki vidurdienio.

lankyti į Pirmyn choro repeti
cijas, kurios įvyksta penktadie
niais 8:00 valandą vakare Lietu 
vių auditorijoje.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR
nizacijų gyvavimo istorijoj ruo
šiamas Chicagos parapijų cho
rų laužas

Šv. Marijos Gimimo parapijos
choro dirigento, Šiluvos atlaidų _ . . ... _

x Onos Svirmlckienės naujas
muzikalmes programos dalies . .. oaM _tvarkytojo, Antino GiedrMžl0 presas yr. B.^6601 S. Whip- 

iniciatyva visi chorai ir jiems
prijaučiantieji turės progos,

pie St., telef. HEmlock 4-0290. 

x A. Dirgėla prašo pranešti,

MOODY 
LUMBER CO.
8TASY8 UTW1NAS. Ptm.
3039 So. Halstod St.

TeL Victory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJĄ 

RHEEM 

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AJB-OONDETIONER

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

GAZU AR ALYVA

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

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

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav. <

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais puo 11 iki 4 :30.

kaip dar niekad, bendrai pasi
džiaugti — gamtoje praleidžiant 
pirmą rudens dieną (rugsėjo 
22) Labdarių ūkyje (127 Mc 
Carthy Road), į kurį visi pra
dės plaukti po šv. mišių (su
mos). Dienos metu bus įdomi 
programa — dainos, įvairūs žai
dimai, pramogos, o jos pabaigą 
vainikuos laužas su bendra su
tartine ir giedria lietuviška nuo- 
taaika.

x Pirmyn choras po dviejų 
mėnesių atostogų sparčiai pra
dėjo dirbti “Fledermaus” opere
tės pastatymui, ši operetė pir
mą kartą bus pastatyta Chica
goje su pilnomis dekoracijomis, 
atliks Ona Skeveriūtė-Stephcns, 
Praurimė Ragauskienė, Algirdas 
Brazis, Antanas Peškys, J. Ave
lis ir kiti. Operetė bus pastatyta 
spalio 13 dieną Chicagoje ir spa
lio 27 dieną Clevelande. Norin-

kad jis nuo š. .m. rugpjūčio mėn. 
24 d. iš Brighton apylinkės Mok 
sleivių Tautinio ansamblio Tė
vų komiteto pirmininko parei
gų ir jo sąstato yra pasitrau
kęs. Taip pat yra pasitraukęs 
ir A. Reivytis, ėjęs vicepirminin 
ko pareigas. Apie tai raštu buvo 
painformuotas Brighton apylin
kės L. B. švietimo vadovas B. 
Gelažius.

x Muzikas Nikodemas Kulys,
šv. Mykolo parapijos vargoni
ninkas, kaip. jau buvo anksčiau 
pranešta, dar tebeguli Univcrst- 
ty of Illinois Research ligoninė
je. Jį bažnyčioje pavaduoja jo 
15 metų sūnus Juozukas. Para-1 
pijos klebonas gerb. kun. A. Va-1 
lančius ir kun. dr. A. Juška pa- ( 
tenkinti jaunojo vargonininko1 
darbu.
N. Kulys yra pasiekiamas šiuo 
adresu: 840 S. VVoods St, City.

8 vah ryto ild 6 vai. vakaro 
Šeštadienais Ud 3 vai. vakaro

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1628 S. Cicero Avė. 
Cieero, HL

TOvmhall 3-9870 Bishop 2-8428
ANTANAS LIGUTIS. sav.

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
Ir pradėti planingai Ir reguliariai taupyti!
DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1906 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
110,000.00 JAU NUO 1985 M.

Mm visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION I

Chartered and Superviaed by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO
•„ SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiaueiomis sąlygomis teikti gausiausias 
informacijas lietuviams, mes per daugiau kaip septynetą metų lai
kėme prenumeratos kainą tą pačią, nors keliais atvejais kilo ir po
pieriaus, ir dažų, ir mašinų, ir darbo kaina. Priėjo momentas, 
kada net pati didžiausioji amerikiečių spauda turėjo pakelti savo 
prenumeratą.. Visų spaudos dalykų pabrangimas verčia ir DRAU
GĄ pakeisti kainą: nuo 1957 m. rugsėjo 16 d. už atskirą DRAUGO 
numerį teks mokėti po 7 centus, o už šeštadienių numerius (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didumo, su kultūriniu priedu)—po 10 oent.

Metinė DRAUGO prenumerata dabar bus tokia: Chicagoje ir 
Ciceroje — $12.00, kitose J.A.V. vietose bei Kanadoje — $10.00 ir 
užsienyje — $12.00.

Tačiau visiems DRAUGO skaitytojams, kurie mokės iki š.m. 
spalio mėn. 1 d. už šių ar ateinančių metų prenumeratas, bus gali
ma mokėti dar seną kainą. Nuo š. m. spalio 1 d. visi prenumeratų 
pratęsimai bei nauji užsakymai bus priimami tik pagal naujas kainas.

Malonu mums atkreipti mielųjų skaitytojų dėmesį, kad MO
ŠŲ DIENRAŠTIS, NORS BODAMAS DIDŽIAUSIAS IŠ LIETU
VIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ, PASILIEKA PIGIAUSIAS 
NET IR PALYGINUS SU KITŲ TAUTŲ DIENRAŠČIAIS. Pvz. vo
kiečių dienraščio JAV-se metinė prenumerata yra $21.00, lenkų — 
$16.00, vengrų — $15.00, čekų $15.00; latvių net savaitraščio 
prenumerata daug didesnė kaip mūsų dienraščio.

Jau 40 metų, kaip DRAUGAS savo iš visur rūpestingai ren 
karnomis informacijomis tarnauja didžiulei lietuvių skaitytojų 
šeimai, įvairiai talkindamas mūsų organizacijoms. DRAUGO šeš
tadieninis priedas, su moterų, mokytojų, juokų skyriais ir gau
sia medžiaga iš literatūros, mokslo, meno sričių — yra plačiau 
šiai skaitomas ir gražiai iliustruojamas. DRAUGAS ir toliau pa
siryžęs stengtis kuo geriausiai patarnauti skaitytojams bei ten
kinti jų pageidavimus. Nežiūrint šio visuotinio kainų pasikeiti
mo, mums malonu konstatuoti, kad DRAUGAS PASILIEKA DI
ENIAUSIAS IR PIGIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS. Tokį 
jį pavyko sukurti dėka visos didžiosios skaitytojų šeimos prie
lankumo, kurio tikimės ir toliau, ir už tai dėkojame.

DRAUGO Administracija

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 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

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

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadupiais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieni&iBtiždaryta.
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