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NASSER NEDALYVAUS LONDONO PASITARIME
Sovietai švelnina savo senąją 

propagandinę liniją
G, J. JAKONIS, Vokietija

Sovietinės propagandos institucijos įsitikino, kad senais pro
pagandos metodais jokio lietuvio iš Vakarų Europos nepaskatinsi 
grįžti į „laisvąją tėvynę“. Tad pastaruoju metu imta tuos propa
gandos būdus keisti.

Tie nauji būdai atsispindi ir i ————————
Michailovo komiteto Berlyne lei
džiamojo propagandos laikraš
čio puslapiuose.

Pirmoje eilėje: Lietuvos reikalai

„Laikraščio „Už sugrįžimą* į 
tėvynę“ lietuviškoje laidoje pa
staruoju metu Lietuvos ir lietu
vių reikalai užima pirmą vietą. 
Iš visasąjunginių reikalų liečia
mi jau tik svarbesnieji, jie nebe- 
nustelbia Lietuvos reikalus, 'kaip 
anksčiau būdavo.

Matyt, sovietų propagandinin 
kai įsitikino, jog lietuviui, ypač 
Vakaruose gyvenančiam, visai 
neįdomu kokių nors Rudenko ar 
Maksimovičių pranešimai apie 
„gerą gyvenimą“ už Uralo ar kur 
kitur plačioje europinėje ar azi
jinėje Sovietų Sąjungoje.

Jau labiau įdomesni įvykiai ir 
gyvenimas Kaune, Vilniuje, Šiau 
liuose ar Klaipėdoje, o ne Alma 
Ata, Taškente ar Novosibirske. 
Jam įdomu Jurgio Paupio, Petro 
Ąžuolinio, ar Mykolo Beržinio 
gyvenimas Lietuvoje, o ne Alek
siejų, Jozifovičių, Pomesenkų pa 
sigyrimas, kad, štai, grįžę iš Va
karų jau gavę darbo, „gyvena
mojo ploto“ ir užveisę jau net 
kiaulę ar porą vištų.

Mažiau pagyros

Sovietinėje, lietuviams Vaka
ruose taikytoje propagandoje 
pastaruoju laiku mažiau besigi
nama ir kolchoziniais „laimėji
mais“.

Kaip vargingai ir begyventų 
tas Vakarų Europos lietuvis — 
jokiu kolchoziniu „geru gyveni
mu“ jo nesuviliosi. Kap jis ia- 
skaito pačių sovietų leidžiamuo
se laikraščiuose, ar šiaip sužino 
Lietuvos kolchozų darbininkų 
uždarbių tarifus (tiek ir tiek sva 
rų grūdų už darbo dieną ir pan.) 
jį ima ti'k karti šypsena.

Tie „uždarbiai“ Vakaruose gy 
venančiam pasirodo tiesiog uba
giški. Jais dar girtis — tikra ne
sąmonė. Pastaruoju metu ma
tyt dėl to mažiau tuo ir giriama
si.

Bet kaip įtikinti Vakaruose gy 
venantį žmogų, apsuptą visokių 
civilizacijos gerovės gausybių 
(nors jis pats ne visados tąja ge
rove gali pasinaudoti), kad, gir
di, tik sovietinėje Lietuvoje esąs 
„geras gyvenimas“ ? Kaip įtikin
ti propagandos priemortėmis, jei 
faktai taria visai ką kitą?

Taip, sovietams labiau išeina 
į naudą, jei jie apie savo kolcho
zinius ar kitokius „laimėjimus“ 
labiau tyli, negu kalba.

Bet ką jie tuomet veiks, nekal
bėję? Kas belieka, apie ką dar 
būtų galima šnekėti? Tiesa, lie
ka dar nepolitiniai kultūros rei
kalai: teatro menas, dailė, mu
zika, daina.

Objektyvumo dėliai reikia pa
sakyti, kad visose tose srityse 
Lietuyoje kai kas padaroma ir 
sovietinėje santvarkoje. To pa
ties objektyvumo šviesoje nega
lima nepripažinti ir to, kas rea
liai pasiekiama ūkinėje srityje, 
pastatant naujas gamybines įmo 
nes, nutiesiant kokį nors naujo 
plento galą, nusausinant liūno 
plotą.

Būtų kvaila, jei mes Vakaruo
se esantieji lietuviai to viso ty
čia nematytume; vykstantiems 
tėvynėje realiems pakitimams 
liktume akli. Bet kai girdime

apie Lietuvos gyventojų gerovės 
„Pakilimą“, apie „gerą gyveni
mą“, galime tik karčiai šypsotis. 
Apie gyventojų pragyvenimo ly
gį — ne sovietams girtis.

Jei Lietuva atsimestų nuo 
Maskvos!

Kitaip žinoma būtų, jei Lietu
vai ir kitoms Pabaltijo valsty
bėms būtų suteikta daugiau sa
vistovumo, jei pati Maskva ma
žiau kištųsi į Lietuvos ūkio rai
dą, jei Lietuva bent jau pagal 
Lenkijos ar Čekijos statusą galė
tų laisviau tvarkyti savąjį im
portą ir eksportą, jei už pas save 
pagamintus produktus gautų tei 
singas, pasaulio rinkos kainas.

Iš prieškarinių laikų žinome, 
kad Lietuva sugeba ūkiniai išsi
laikyti ir be „broliškų tautų pa
galbos“.

Tačiau, kol centralizuotas Mas 
kvos aparatas atskiras sąjungi
nes respublikas laiko už kietų 
pavadžių, kol Lietuvos ūkio ga
mybiniai vaisiai už pusdykį iš
imami iš Lietuvos apyvartos ir 
paskleidžiami „plačioje tėvynė
je“, tol Lietuvos gyventojams 
bent kiek patenkinamos gerovės 
nebus galima sulaukti.

„Sulietuvinta“ repatrijacinė 
propaganda Vakaruose tik tuo
met gal bent kiek įtikintų, jei 
Lietuvos gyventojų pragyveni
mo lygis tikrovėje (o ne tik pro
pagandinėje) ryškiau pakiltų. 
Atrodo, kad iki to dar gerokai 
toli.

Izraelis kovos iki
paskutinio vyro

JERUZALĖ. — Izraelio vals
tybė yra nusistačiusi kovoti dėl 
savo egzistencijos nežiūrint ko
kia kaina būtų už tai mokama. 
,,Mus gali bombarduoti, sunai
kinti, bet mes kovosime iki tol, 
kol pas mus nebeliks nė vieno 
žmogaus“, — pareiškė užsienio 
reik. min. Goldą Myerson - Meiz.

Egiptas nori sušaukti savo
konferenciją Suezo reikalu

KAIRO, Egiptas. — Egipto prezidentas Gamai Abdel Nasser, 
sekmadienį davęs neigiamą atsakymą dėl dalyvavimo Londono 
konferencijoje, ruošiamoje Suezo kanalo klausimu, davė savo pa
siūlymą tuo reikalu sušaukti didesnį pasitarimą.

Savo pareiškime, kurį Nasser

Sfuart Symington

Šen. Symington, kuris tikisi de
mokratų partijos prezidentinės no- 
minneijos. « .

Hurikanas ateina
į Floridą

MIAMI. — Hurikanas „Betsy“ 
dideliu greičiu iš Puerto Rico 
slenka Floridos linkui. Šis huri- 
kanase Puerto Rice, kuris yra 800 
mylių atstume nuo Floridos, su
naikino nemaža medinių namų, 
apsėmė kai kurias krašto sritis, 
sužalojo elektros jėgaines ir ap- 
stabdė judėjimą. Nuo jo čia žuvo 
tik vienas asmuo.

Kalendoriui
Rugpjūčio 14 d.: šv. Euzebi

jus; lietuviški: Eimuntas ir Pa
jauta.

Saulė teka 5:57, leidžiasi 7:55.

Oran Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien — 
giedra ir truputį vėsiau. Augš
čiausia temperatūra — virš 80. 
Trečiadienį — dalinai debesuota 
su trumpo lietaus galimumu.

Egipto Tautinės apsaugos dalinių vadns majoras Kamai EI Din Hus- 
scin (dešinėje) mobilizuotiems naujokams rodo kaip reikia užtaisyti 
šautuvą. Mobilizacija buvo padaryta’ sąryšyje su Suezo kanalo krize.

Trumanas parems demokratų 
konvencijos nominuotą asmenį
CHICAGA, rugp. 13. — Buv. prezidentas Harry S. Truman 

šiandien pareiškė, kad jis parems Adlai Stevensoną ir padės jo iš
rinkime, jeigu demokratų konvencija jį nominuos.

Šią savo nuomonę buv. prezi
dentas pareiškė savo rytinio pa
sivaikščiojimo metu Michigan 
Ave., sakydamas: „Ati palaiky
siu konvencijos nominuotą žmo
gų“.

Trumanas pats užtikrino, jog 
jis nesiskaito su galimybe būti 
nominuotų demokratų kandida
tu trečiam terminui į Baltuosius 
Rūmus. Taip pat jis pabrėžė, kad 
viski nepriimtų tokios nomina
cijos.

Šeštadienį Trumanas buvo pa
sisakęs už New Yorko guberna
toriaus Averell Harriman kandi
datūrą, ko buv. prezidentas lai
kosi iki šiai dienai, tačiau po 
konvencijos nominacijos jis už
tikrino savo paramą nominuo
tam kandidatui.

Trumanas tai pabrėžė sakyda
mas: „Aš prisidėsiu prie to as
mens kampanijos, kurį konven
cija nominuos. Mums rūpi čia iš
rinkti žmogų, kuris lapkričio mė
nesį išeitų laimėtoju“.

Nusikaltėliai atsilikę 
protiniai

WUERZBURG, Vokietija. —
JAValstybių armijos psichijat- 
ras pareiškė, jog vienas iš sep
tynių teisiamų už 15 rpetų am
žiaus vokietaitės išprievartavi
mą kareivių turi protą, lygų 71Ą 
metų amžiaus vaiko. Šis karei
vis yra pvt. Clifton Franks iš 
Omaha, Nebf.

Tas pats armijos daktaras pa
žymėjo, kad ir kitas teisiamasis 
— pfc. Fred R. Chandler iš Kan- 
sas City yra protiniai neišsivys
tęs ir turi protą kaip 10 metų 
vaikas.

Atsilikimas
Sverdlovske

MASKVA — Sverdlovsko 
apygardoje, kaip rašo “Izvesti- 
jų” nr. 181, neįstengiama įvyk
dyti butų statybos plano. Iš 369 
įmonių net 157 neįvykdė savo 
plano per penkis paskutinius 
mėnesius. Silpnai statosi miestai 
ir kaimai, blogai su kelių pra- 
vedimu. Atrodo, kad ir kitur 
Rusijoj panašus vaizdas.

Prancūzai išvarė 
4 arabus

PARYŽIUS. — Trys arabai ir 
vienas Lebanono atstovas, bu
vusieji prancūzų tautinio radijo 
pranešėjai arabų kalba, buvo 
išvaryti iš Prancūzijos. Jie atsi
sakė skaityti vieną pranešimą, 
kuris, jų nuomone, galėjęs įžeis
ti Egipto vyriausybę.

padarė keliems šimtams kores
pondentų, jis sakė, jog konferen
cijoje turėtų dalyvauti 45 šį ka
nalą naudojančios tautos.

Egipto atsisakymas dalyvauti 
konferencijoje nesukėlė netikė- 
•tumų anglų užsienių reikalų mi- 
'nisterijoje Londone, nes to čia 
laukiama. Viena, ką ši ministe
rija pareiškė buvo tas, kad kon
ferencija bus tokia, kokia ji bu
vo planuota.

Anglai veža savo kareivius

Tuo pačiu metu, anglų kariuo 
menės perkėlimas į Viduržemio 
jūrą vyksta pilnu tempu. Sekma
dienio rytą iš Anglijos buvo pa
siųsti pirmieji trys pęstininkų 
batalijonai. Pėstininkų brigados 
vyriausia būstinė taip pat išvy
ko sekmadienį prieš pietus.

Sekmadienį po pietų iš South
ampton uosto išvyko du kariuo
menės laivai, kurie yra pakeliui 
į Viduržemio jūrą. Iki ketvirta
dienio, kada prasidės Londono 
konferencija, Anglija Viduriniuo 
se Rytuose tikisi turėti virš divi-

Harry S. Truman

Harry Tniman, pnsiankęa už gub. 
Avarell Harriman.

zijos kariuomenės, kuri apsistos Sungari upei.
Miegas brangesnis Kipre, Maltoje ir Libijoje

už viską
MANILA. — Užmiegotomis 

akimis žmogus — Fabiano Geon 
zon vakar pareiškė, jog jis ati
duotų savo brangiausius daiktus 
už gautą progą gerai pamiegoti.

Šis '40 metų amžiaus Lanao 
provincijos darbininkas per pa
rą negali miegoti daugiau kaip 
pusę valandos, skaitant nuo pa
čių vaikystės dienų. Gydytojai 
sako, kad jis yra vienintelis to
kios rūšies žmogus pasaulyje.

Komunistų partija - Rusai grįžta prie Dievo
griaunamoji grupe

AVASHINGTON. — Griauna
mojo judėjimo kontrolės valdy
ba dar kartą užtvirtino, kad 
JAValstybių komunistų partija 
yra Maskvos įtakoje ir turi būti 
įregistruota kaip griaunamoji 
grupė. Ši valdyba taip pat atme
tė komunistų partijos prašymą 
naujiems sprendimams, nutarda
ma, jog komunistai siekia su
fabrikuoti tarptautinius įstaty
mus sakant, kad partija dabar 
jau pakeitusi savo kelius.

• Pietro Calami, nuskendusio 
„Andrea Doria“ laivo kapitonas, 
lėktuvu sugrįžo į Milaną.

MASKVA. — Chicago „Tribū
ne“ korespondentas savo prane
šime iš Maskvos sako, 'kad Sov. 
Sąjungos žmonės grįžta prie Die
vo, nors dalis iš jų niekada ne
bebuvo atsisakę religijos. Tėvai 
vis daugiau čia galvoja apie sa
vo vaikų religinius reikalus ir, 
kaip korespondentas praneša, J 
vieną sekmadienį Lenipgrado 
bažnyčioje buvo pakrikštyta 126 
kūdikiai. Bendrai, bažnyčių lan-Į 
kytojų daugumą sudaro seni žmo1 
nės, kurių tarpe vyrauja mote-j 
rys. Į

• Pakistano prezidentas Is- 
kander Mirza sugrįžo iš savo vi
zito Afganistane.

Grįžo Sov. Sąjungos 
turistai

Laivas „Pobeda“, kuriuo po 
Europą keliavo 400 turistų, kaip 
praneša „Izviestijų“ nr. 183, jau 
pasiekė Odesą. Išvykęs iš Lenin
grado garlaivis aplankė Švediją, 
Olandiją, Prancūziją, Italiją, 
Graikiją, Turkiją ir Bulgariją.

Meno paroda Kaune
Kaune jau 10 metų kaip vei

kia Vidurinioji Dailės mokykla. 
Joje, kaip praneša „Izviestijų“ 
nr. 183, rugpjūčio mėn. atida
ryta paroda, kurioje išstatyta 
daugiau kaip 500 paveikslų, pie
šinių, Skulptūrų ir grafikos dar
bų.

• Pirmadienio ryte vidurinėje 
Japonijoje įvyko žemės drebėji
mas. Jo metu nuostolių nepada
ryta.

Jaunimo atstovų
susirinkimas Berlyne

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyne šiandien susirenka 65 neko
munistinių valstybių jaunimo va 
dai, kurie čia turės 11 dienų kon
ferenciją. Apie 300 pasaulio jau
nimo Tarybos delegatų čia dis
kutuos įvairias problemas.

• JAValstybių armija laimė
jo National safety“ tarybos gar 
bės pažymėjimą. Jis buvo suteik
tas už mažą nelaimingų atsitiki
mų skaičių armijos narių eilėse.

Senato daugumo# vadas Lyndon Johnson (kairėje) ir atstovų Hunu, 
“spykeris” Sam Rayhurn atvažiuoja į Baltuosius Bumus dalyvauti 
pasitarimuose dėl Suezo kanalo, Čia iŠ viso dalyvavo 20 kongreso va- 

kurii/ kalbėjosi su prezidentu Eisenliowerin ir kitais jo vyrinn-dij
siais pagelhininknu. (INS)

Rusai apie amerikiečių 
noveles

Maskvos laikraštis „Literatur- 
naja Gazeta“ nr. 84 įdėjo EI. 
Romanovos recenziją „Amerikos 
novelių antologijos“, kurioje tel
pa kūriniai 35 amerikiečių rašy
tojų. Knygą recenzente apibūdi
na: „Nuo pirmo iki paskutinio 
puslapio, visas rinkinys liudija, 
kaip vaisingai šių dienų JAV-bių 
literatūroje vystosi ryški realiz
mo tradicija“. Recenzente ap
žvelgia žymesnes temas, sukur
tus charakterius, autorius ir pa
brėžia, kad amerikiečių kūryba 
skleidžia draugiškumą ir broliš
kumą tarp žmonių. Džiaugiasi, 
kad geriausi tos rūšies amerikie 
čių kūriniai darosi prieinami ir 
užsieniečiams.

Trumpai iš visur 1
• Virš 500,000 kiniečių nori 

apsaugoti apsemtą Harbino mies 
tą nuo didesnių nelaimių, kurios 
gali ištikti šią vietovę paplūdus

Sirija paskelbė, jog ji ap
mokys savo civilinius gyvento
jus vartoti ginklus. Nuo rugpjū
čio 10 d. krašto gyventojai: vy
rai ir moterys turės trisdešim
čiai dienų važiuoti į kariuome
nės stovyklas, kuriose jie bus su
pažindinti su kariniais dalykais.

• Lenkijos grožio karalienės 
rinkimuose Zoppot vietovėje įvy
ko muštynės, kurių metu buvo 
sužeisti 24 asmenys^ Muštynių 
metu, norėdami išvengti mušei
kų kumščių, pabėgo ne tik gra
žuolės, bet ir teisėjai.

• Prancūzijoje yra ypatingai 
pastebimas butų trūkumas nau
jai šeimas sudariusiems žmo
nėms. Iš 100 tokių jaunavedžių 
tinkamas gyvenimui patalpas 
randa ti'k 5 šeimos.

• Vengrijos min. pirm. An- 
dras Hegedues savo pranešime 
per Budapešto radijo išsireiškė, 
kad Vakarai Austrijos neutralu
mą Rytų Europos atžvilgiu nori 
panaudoti savo tikslams.

Kiniečių nacionalistų vy-• Kipriečiai sukilėliai Kyre- 
nia uoste nuskandino jachtą pri- riausybė praneša, kad ji studi- 
klausančią anglų apsaugos pajė-1 juo ja inžinierių planus, kuriais 
So,ns- 'norima pastatyti augščiausią

• Pacifiko tropinis uraganas, 
kurię greitis siekia 50 mylių per 
valandą, kaip pranešama, juda 
Formozos link.

užtvanką pasaulyje, turinčią 930 
pėdų augščio. Ji būtų pastatyta 
vidurinėje Formozoje ant Fa- 
chia upės.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Buvęs Illinois valstybės auditorius Orville E. Hodge vakar 

prisipažino kaltu 650,000 dol. valdiškų pinigų išeikvojime.
— Komunistinėje Šiaurės Korėjoje nuo choleros mirė 600 

žmonių, 20 iš jų yra kareiviai.
— Golden City, Mo. dinamito sprogimas nugriovė dvi stato

mos augštosios mokyklos sienas. Policija jį pavadino „sabotažu“.
— Gaisro metu Massillon, O. žuvo 2 vaikai: Nancy Harper 

— 9 metų ir jos brolis — Dennis lt m. amžiaus.
— Šen. Hiekenlooper (R. lo.) atvažiavo į Pietų Korėją, kur jis 

atstovaus prez. Eisenhouierį prez. Syngman Rhee inauguracijoje 
trečiam terminui.

— Į New Yorką atvyko trijų Ispanijos miestų: Madrido, Bar- 
celonos, Bilbao burmistrai, kurie sustojo pakeliui į tarptautinį 
burmistrų kongresą Panamoje.

— Kongresmanas Thaddeus M. Machrmoicz iš Michigano, de
mokratų konvencijoje Chicagoje, šiandien kalbės tautinių grupių 
klausimu.

— 18 m. amžiaus vairuotojas iš Salt Lake City vieną savaitę 
gavo pabaudą už greitą važiavimą, o dabar tas pats policininkas jį 
sulaikė už per lėtą važiavimą.

— Frankfurte, Vokietijoje į „Kirchentag“ baigiamąjį susirin
kimą sugužėjo, 300,000 žmonių, kurie dalyvavo šio, 5 dienas už
trukusio, protestantų suvažiavimo uždaryme.
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Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 »

Deodorantai

IŠSPIRTAS LAUK Šaudančios žvaigždės I paskutiniu mados nusišypsoji- |)ft Mina KRIAUČELIONAITE

Deodorantais vadiname tuos 
vaistus ar preparatus, kurie nai
kina arba mažina žmogaus kū
ne atsiradusius nemalonius kva
pus.

Nemalonaus kvapo sąvoka y- 
ra labai neaiški. Tai mados ir 
skonio klausimas, labai ginčyti
nas klausimas. Pavyzdžiui Tibe
te yra mada, kad moterys ko 
stipriausiai kvepėtų tokiais kva
pais, kurie mūsų skoniui yra 
skandalingai šlykštūs. Toki ode 
kolonai ir kvepalai, kokius Pa
ryžiaus merginos vartoja, jau 
Persijoj ir Turkijoje yra neina- 
doje; gi kvepalų su “orientališ- 
kais kvapais”, kokius čia retkar 
čiais žydės naudoja, jokiu būdu 
neįsiūlysi švariai olandei. Tad 
kvapai ir kvepalai yra skonio 
ir mados reikalas.

'Odekolonai ir kvepalai ne
skaitomi deodorantais, nes jie 
nenaikina ir nestabdo žmogaus- 
kūne atsirandančių kvapų. Kve
palai tiktai laikinai užmaskuoja 
ir sustabdo dvokimą. Odekolo
nai ir 'kvepalai priklauso ne vais 
tų šeimai, bet kosmetikų gru
pei.

Vasaros metu, kai žmonės la
biau prakaituoja, kūnas dažniau 
sušunta ir oda labiau sušvinks- 
ta. Vasaros kaitroms siaučiant, 
amerikiečiai už milionus dolerių 
išperka visokiausių deodorantų 
ir kosmetikų, kad tik jų kūnas 
nedvoktų. Kiti, bepirkdami sau 
odos kvapų neva naikintojus, be 
pirkdami neva prakaito stabdy- 
tojus, kartais dusulį ar kitokią 
ligą sau nusiperka.

Visoki atsiduodantieji žmo
gaus kūne kvapai, tai dažniau
siai būna įvairių bakterijų ir 
grybelinių mikroorganizmų pa-

Visoki muilo-ir kosmetikai fab
rikantai plačiai savo produktus 
garsina ir žmonėms “moksliš
kai” muilina akis apie odos kva
pus, apie “B. O.” ir apie deodo- 
rantus, ir visuomenę bemuilinda 
mi sau milionus krauna. Biržo
je nėra tokio deodoranto, kuris 
būtų visiems kiekvienu atveju 
efektingas. Nuo kitų preparatų, 
kurie neva stabdo prakaito dvo
kimą po pažastimis, vartotojai 
gauna įvairias alergines ligas, 
dusulius ir odos ligas.

Geriausias ir švariausias kū
no kvapams deodorantas — tai 
tyras vanduo. Tyru vandeniu 
plovimasis nepakenks, bet viso
ki medikuoti muilai ir šarminiai 
detergentai bei kosmetikai ž mo- 
gui gali pakenkti. Vasaros me-

Armijos ptvk. Walter C. Heinel, 
54 m., pašalintas iš kariucmenės, 
kadangi savo privatiems reika
lams naudojo kariuomenės tras- 
portus ir privačias išlaidas per
vesdavo į armijos sąskaitas.

K (INS)

Šaudančiomis žvaigždėmis mu. Pagaliau ketvirtoje vietoj 
praminti tie žibą šviesos taške- eina jau Sovietų Bulganinas. 
liai, kurie staiga švysteli ir iš Laikai pasikeitė. Bulganinas 
tamsos, nuskrenda per dangų išauž° iš rubaškos, kuriomis 

mėgo sovietų vadai demonst-

Atsakymas J. G. — Taip, nuo
tu maudantis ar šiaip vandeniu ntfUltoo, kuris yra naudojamas,

švarinant kūną, patartina per
daug muilo nevartoti, kad ne
gautum kokios odos ligos.

Vandenyje tirpstantis chloro
filas, žalioji medžiaga, kuri yra 
žaliose daržovėse bei lapuose, 
yra geriausias deodorantas. 
Chlorofilas pašalina ir stabdo

naktį ir dingsta taip pat staiga, 
kaip ir pasirodo. Palyginus su 
žemės rituliu, jos yra labai ma
žos. 0 meteorai prieš jas atro
do mikroskopinio dydžio. Itin 
vykusiai jos vadinamos “visa
tos dulkėmis”. Su žvaigždėmis 
jos tik tiek teturi bendro, kad 
jps yra kilusios iš tos erdvės 
begalybių, kur atsirado žvaigž
dės. Tai yra visai naujas atra
dimas, nes seniau buvo mano
ma, kad tos mažytės žvaigžde
lės yra kilusios iš saulės siste
mos. \

Žymieji šių laikų astronomai 
tvirtina, kad erdvės platybė y- 
ra pilna mažų dangaus kūnelių, 
kurie lyte lyja į žemę “šaudan
čių” žvaigždžių pavidalu.

Gražiausiai apsitaisę
• I

Anglijos madų nustatinėto-

ruoti net tarptautinėse konfe
rencijose.

(Gydytoj* tr Chirurgė) 
ĮKUIiUĮI IJGV IR AKlAEKlJOi 

SPECIALI ST’C
1760 We*t 71*6 Stro*8 

(Rampa* 7 lst lr California)
Tel. ofiso lr res. RKpubUc 7-414* 
Vai. 11-3 lr 4-# v. v. SeAL 1-4 p. p. 

Prlimimo* tik pagal ausltarlm*.

U. 1. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujai adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tek REUanoe 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill 6-0417 
Valandos: 1-5 p. m. lr 6-8 p. m. 

Pan k tad. tik po pietų. 
Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

TcL oflao HE. 1-6600, rez. PIL 4-78*3

DA. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAU: 1—4 lr 6—9 

šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. 9. p. 
Išskyrus ketvlrtad. lr lekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

8322 So. Western Avenoe
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
vak. šeštadieniai* 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku ausltaru* 

Ofiso telefonas: l’K 8-3220 
Rea telef. WAlbrook 5-5074

DR. J. ir K. AGLINSKAI

kad kandys vilnonių drabužių 
nenaikintų, galima gauti silpna- 
kraujystę. Naftalind galkutes 
ypatingai reikia saugoti, kad jų 
mažas vaikas nesuvalgytų, kaip 
saldainių, nes naftalinu apsi- 
nuodjęs vaikutis gali-net numir
ti. Tokių nelaimingų atsitiki-

, _ , . , ... mų dažnai pasitaikydavo, dar ir
kūno nemalonius kvapus fesjog dabar itaiko {la Amerikoje. 
ten kur kvapa. gaminam.. Cho N at naujakuriai ypati„gai 
rofdas gana efektinga, ve.k.aj jvaĮ:) at iai su nafta. 
kaip deodorantas blogam burn. Įjnu
kvapui, prakaito šusriniams kva

madingiausiai, ,gražiausiai ap 
sitaisę. Pirmoje eilėje yra 7 
metų Anglijos princukas Char
les. Antroje vietoje stovi kan
didatas į Amerikos preziden
tus Adlai Steyensonas. Gali jis 
džiaugtis, kad bent šioj -srity 
nugalėjo Eisenhoworį. Trečioje 
eilėj yra Amerikos pamoksli
ninkas Billy Graham, kuris 
mokėjo, derinti Evangeliją su

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

7186 South W este ra Avansą
(MEDlCAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., katv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet.

Oflce tel. RE. 7-1148
Rea. tel. WAlbrook 5-8745

Oflao tel. CLlffside 4-2844 
Rezidencijos: LAfayette S-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47th Ir • Herinitage) 

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

TeL oflao YA. 7-5557, rea. RE. 7-4044

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Waat 47th Streai

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
Uždara treč. visa diena lr ieštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Waeker Drive 

(Civic Opera Houae, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2201 
5002 VVest 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnhall 3-0050 

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51st Str.

Priima ligonis pagal susitarimą.
D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1705 nuo 2 iki 9 vai.
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Irį-brOOK 5-4ob0. 
šrPad.

Res. tel. GRovehill 6-5603

DR. A. MACIŪNAS
5700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. TelaCfi- 
so: PKospeet 6-2240, rez. WAI-

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampa* 47-tos lr Damen Avė.) 

VaL kasdlęn nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 
Telef. ofiso LAfayctte 3-6048 

Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso l’TTUmaa 5-6704 
Huto — BEverly 8-3944

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisą* lr rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr:, 

Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. 18
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Avenoa
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

pams, liaukinių sekrecijų, menst 
ruacijos, visokių pūlių ir įvairių 
ligų kvapams. . /

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas P. P. — Visi vi
taminai privalo būti laikomi šal
dytuve, jei jie bus suvartoti lai
ke 30 dienų. Vitaminai A, B, C 
ir D tabletėse išlaiko apie šešis 
mėnesius. Po šešių mėnesių vi-

illliimiiimmiiiiliiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiii
PER PASAULI KELIAUJA' 

' ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius šioa 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kainu 
kietais viršeliais $2. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiKiiiiimiiiiiiiiiiiii

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR U. TOIJAIT

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideų aunavežimj 

, ir apdraudaa
ISIS W. 91st St. Chicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781

dariniai. Drėgmė ir šilima su- kaminų tabletės jau yra nege-
daro palankias sąlygas viso
kiem mikroorganizmam įvairio
se žmogaus kūno vietose klestė- 

_ti, kūno debrimentuose puotau
ti ir visokius žmogaus nosiai ne
malonius kvapus gaminti.

Pačiam žmogui savo paties kū 
no kvapus užuosti nelengva, 
mat su savo odos ir kūno kva
pais apsipranta. Bet pašaliniam 
žmogui gretimo žmogaus kūno 
kvapai, geriau sakant kūne esan 
čių mikroorganizmų kvapai, tuo 
jau duria riosin. Tie patys mik
roorganizmai kaikada stipriau 
atsiduoda, kaikada silpniau. Kū
no ar odos kvapai yra labai jaut 
rus klausimas, bet kiekvienam 
inteligentiškam žmogui apie tai 
reikia žinoti. Kiekivenam pra
vartu žinoti apie kūno kvapų 
priežastis.

Nutukusių kūno kvapas la
biau atsiduoda negu normalaus 
svorio. Ir perdaug sudžiūvę, su- 
plonėję labiau atsiduoda negu vi 
dutiniško svorio žmonės. Tai 
privalo žinoti visos poniutės, ku
rios plonos būdamos nori dar la 
biau suplon'ėti. Vidutinio am
žiaus kūno kvapas labiau atsi
duoda negu jaunųjų ar susenu- 
siųjų. Anemiją turinčiųjų oda 
labiau atsiduoda negu tų, kurie 
turi stiprų krapįą. Išbadėjusių, 
alkoholikų, netikusį maistą val
gančių, arba jei maistas blogai 
virškinamas, ir neurotiškų žmo
nių oda labiau atsiduoda. Viena ' 
žymi moterų gydytoja pareiškė, 
kad moterų kūno kvapas labiau 1 
atsiduoda negu vyru. Tačiau vi-1 
si žino, kad vyrų kojos labiau 
prakaituėja ir labiau dvokia ne
gu moterų; ypač suplotų pėdų 
kojos (flat foot) labiau atsiduo
da negu normalios. Vartoti ko
kius nors vaistus kojų prakai
tavimui sustabdyti yra nesau
gu, o kartais net labai pavojin
ga-

Nuo dvokiančio žmogaus visi 
šalinasi. Jis nepageidaujamas 
nei prie pečiaus, nei prie sve
čio. Ji« tai žino ir yra nelaimin
gas. Jį ne smerkti, bet užjausti 
reikia, jam draugiškai ir taktiš-. 
kai patarti reikia, kad gydytųsi

ros ir jas jau reikia mesti lauk. 
Tokių vitaminų tablečių siųsti į 
Lietuvą jau neapsimoka, nes iž 
jų sveikatai jau jokios naudos 
nėra. Vitaminai uždarytų žela- 
tino kapsulių pavidale išbūna ge 
ri apie metus laiko, ir tokias 
kapsules verta į Lietuvą siųsti, 
jei jas ten tinkamai baudos ir 
nesusendins.

Atsakymas M. C. — Vaikams 
duoti gerti kakao nepatartina, 
nes jame yra theobromino, ku 
ris negerai veikia į jaunųjų ner
vus. Tą patį galima pasakyti ir 
apie šokoladą; mažiems vaikams 
.duoti šokoladinius saldainius 
nepatartina, nes šokoladas gali 
pakenkti ne tiktai vaiko ner
vams, bet ir jų virškinimo sis
temai.

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

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

Tel. ofiso HE. 4-B849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-o, treč. lr šešt. pagal sutartie*

DR. Z. DANILEVIČIUS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•317 South Weitera Atomu 
Chicago 20, III.

Paalmatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllo 7-4000

Rezidencija: GRovehill 6-8101

T)R. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniai*^ nuo 2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virglnla 7-OO36

Rezidencijos tcL BEverly 8-8244

Ofiso HErnloek 4-5815 
Rez, HEml 4-3751

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 ▼. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
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FEDERRL 
SAVINGS

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojoms Išmokėjo kiekvieną sutau
pytą doler|.

t
• Augštus dividendus išmokėjo visada be per* 

stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitnr, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

V X
PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN l

Chartered A Supervlscd 
by tlie U. 8. (ioTPrnment

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, lll. 
Pitoną VI 7-7747

JOHN J. KAZAMAVSKA8, Prea.

Ghcrtored lr Snperviaed by the United Statei Covemmeit
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno 9-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniai* auo 9-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniai* nno 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

VI £

PeL oflao VI. 7-0600, rez. RE. 7-8R87

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moterį; Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Ava 

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

Ofiso tilef. VArds 7-1166
Bealdencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t S5th Street 
(kampas Halsted lr 8B-ta gatv*) 

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

šeštadieniais 1—4 va.1.

Tel. W AI brook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J< Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medieal Center - 
6132 So. Kedzie Avenue

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

TeKoflso PR. 8-8888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

s (LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We»t 63rd Street

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

Telefonas GRovehill 6-1596
DR? ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. prt gal

•usttarlma tšskvrus trečiadieniu*
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REllance R-1811

DR. UVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYI>VTOJAS)
3925 Weet 59th Street 

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

Tel. ofiso lr huto Otiymplo 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 v. vakar*.
Išskyrus trečiadieniu*

Dalias 1526 Ko. 40th Avė. 
Šeštadieniai* 12 Iki 4 popiet

Oflao telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KErizie 8-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 18-2:80 ’v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trecia d lėni ti* susitartu

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

<253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfajctte 3-4949 
Namų — CIxlar<rest 3-1786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RcpubUo 7-8818.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Itezid. PRospect 0-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėiūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGffl 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 Ro. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto lr 8-8 r*L 
‘•‘‘■'•'vak. šeštadieniais 19-1.

Trečiad. uždaryta 
Ofis«< lr buto tel. OLympio 2-1881

Oflao telefoną* — BIshop 7-2526
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<342 Archer Avenue

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

Trečlad. lr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAfc.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus lr rėmu*.
<466 So. California Avė., Ohicago 

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

10 vai. ryto lkl 4: trečiad. Ir sekmad.
 tik susitarus.

Tel. ofiso Y A 7-4787, rea. PR 5-19*0

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<616 S. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad.. Scš- 
.tad. Ir sektnad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršinlnfltt telefonai
Aaukitc Mldvvny 8-0001

TeL ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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. fl-6446, rez. HE. 4-815*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Bd.
VAL. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak. 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665*

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halstod Stm.

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665* 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava. 

VAL. 11 v. r. lkl S p. p.; 6—9 ▼. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJ** 

▼Iri 85 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko aklnlua 
Kreiva* akla 4

tštaleo.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvš 
756 VVe»it 35th Street

Vai nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8. tra-> 
člad. nuo 10-12, penktadieni 19-1 L* 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

SO\)R IN0f

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orlhoptiliu - Protezlsta* 

Aparatai Protezai, Med. ban
dažai. Rprc. imgnlba kojom

(Arch Hupporta) tr Lt.
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadlonlale 9-1. 

ORTHOPEDIJOM TEOHNIKOS LAB. 
8850 W. flJrd KL Chicago 2B, UI. 

Tel. PRospect 6-6084.

Skclbkitės “Drauge”!
«4VIN0*

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2384 8. Oakley Avė., Chlcaco K, III. Tel. Virglnla 7-5*41 i 7-4*49m.
Bntered aa Seoond-Clase Matter March 81, 1916, at 

Under the kat of March 8. 1879.

Meni ber of the Catholle Prese Ase’n 
Publlahed daily, ezept Bunday a 

by the
Llthuahlan Catholle Pr
PRENUMERATA: 
Chleagoj Ir Ciceroj 
Kitur JAV te Kaaadol* 
IMalenyJe

Boelety
Metam*

19.00
18.00

111.04

Chleago. UllaoAa

SUBBCRIPTION RATE*
R8.00 per year outside of Chleago 
19.00 per year ln Chleago * Claeco 
88.00 por year tn Canada
Foreign 811.00 per yea*
U metą 

6.00 A
84.80 
8b.80

8 m4n.
81.78
61.60
88.00

|1.»
• 1.00 
•!.*■

Redakcija straipsnius taiso savo nuoilOra Nesu naudotų straipsnių aa- 
eaogo. Juo* rratin* Uk U anksto susitarus. Redakcija ui 
neatsako. kketMmų kainos prlelunfllamoe gavus prakymų.
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BRITAI IR SUEZAS
Rugpjūčio 8 d. vakare per abi televizijos siųstuvų stotis 

ir BBC Vadiją prabilo j tautą min. pirm. Sir A. Eden ir pareiš
kė, kad kanalas D. Britanijai reiškia gyvybę ar mirtį. Kartu 
iš jo kalbos buvo aišku, kad britų vyriausybė yra pasirengusi 
panaudoti jėgą prieš prez. Nasser, jei jis atmes tarptautinę Su
ezo kanalo kontrolę.

Min. pirmininkas padarė įspūdį, kad, jei bus reikalinga, D. 
Britanija tai pasiryžusi padaryti viena, nors yra aišku, jog Pran
cūzija artimai bendradarbiaus su ja.

KAIKURIOS SMULKMENOS
Būdinga, jog kalbos pradžioje min. pirm. A. Eden pažymėjo, 

kad prez. Nasser jėga paėmęs kanalo bendrovę. Jis užgrobęs 
jos įstaigas ir grasinimu įsakęs tarnautojams tęsti savo dar
bą toliau.

Britų tikslas, pažymėjo A. Eden, sudaryti tarptautinę or
ganizaciją, kuri tvarkytų kanalo funkcionavimą ir garantuotų 
jo paslaugas kiekvienam kraštui. Britai nenorį šio klausimo 
spręsti jėga, tačiau “mes negalime sutikti”, kad apiplėšimo veiks
mas būtų pripažintas.

Taigi, visos kalbos detalės sudėjus į vieną visumą, išreiškia 
nusistatymą, kad, jėi prez. Nasser atmes tarptautinės kontrolės 
pasiūlymą, D. Britanija prieš jį panaudos karines pajėgas.

Min. A. Eden taipgi leido suprasti, kad prez. Nasser dau
giau negalima pasitikėti: tarp jo, kuris sulaužė tiek sutarčių 
(vieną jų A. Eden parodė televizijos žiūrėtojams), ir britų vy
riausybės daugiau nebegali būti rimtos kalbos.

LAUKIAMA TARPTAUTINES KONFERENCIJOS
D. Britanija, JAV Ir Prancūzija po savo užsienio reikalų 

ministerių konferencijos pakvietė 23 valstybes dalyvauti Lon
dono konferencijoje rugpjūčio 16 d. Ligi šio laiko jau atsiliepė 
19 valstybių vyriausybės, kurios sutiko minimoje konferencijoje 
dalyvauti.

Rugpjūčio 8 d. paskelbė konferencijoje dalyvausianti ir 
Sovietų Rusija. Graikija, su kuria santykiai dėl Kipro salos yra 
įsitempę, savo atsakyme siūlė konferenciją atidėti tolimesniam 
laikui ir ją šaukti kur kitur, bet ne Londone.

Tačiau joki pasiūlymai nebus priimami ir konferencija įvyks 
numatytu laiku. Tik britų užsienio reikalų ministerijos kalbėto
jas pareiškė, jog dalyvavimas konferencijoje nebūtinai turi reikš
ti apriorinio sutikimo su trijų didžiųjų numatyta programa.

Kaip pranešama iš Paryžiaus, sovietų užsienio reikalų min. 
Šepilov, susitikęs su prancūzų ir britų ambasadoriais, pareiškė, 
kad jo nuomone reikėtų kviesti daugiau valstybių. Kartu būk 
tai jis kvestionavo Londono konferencijos kompetenciją spręsti 
Suezo klausimą.

Se abejo, galima šį klausimą kelti JT organizacijoje, nors 
D. Britanija nėra tam priešinga. Tokią galimybę svarstė Egip
tas kartu su Sovietų Rusija.

NUOTAIKOS
Iš D. Britanijos uostu jau keli lėktuvnešiai išplaukė į Vi

duržemio jūrą. Kasdien spaudoje skelbiami nauji pasirengi
mai: dalinė mobilizacija, laivų sekvestravimas, anglų šeimų 
evakuavimas iš Egipto ir pan.

Visi anglai Suezo klausimu vieningi: jie gerai supranta, kad 
šis kanalas yra gyvybinis jų reikalas. Tačiau panikos nėra. Tie
sa, uostų darbininkai atsisakė krauti į egiptiečių laivus ginklus, 
nes jie> būsią nukreipti prieš. juos. Tačiau iš antros pusės visi 
laukia, kuo viša tai baigsis. Niekas nenorėtų karo, bet nuo jo 
ir neatsisako. J. Kuzmionis

LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI
Iškraipo vietovių vardus

i
Amerikos ukrainiečiai ir lietu

viai ne be pagrindo nusiskun
džia, kad didžioji Amerikos 
spauda nuolat iškraipo Ukrai
nos ir Lietuvos vardus ir pava
dinimus. “The Ukrainian Quar>- 
terly” redaktorius Nicholas D,
Chubaty nusiskundžia, kad ame
rikiečiai LViv vadina "Lvov”,
Kryvyi Rih — “Krivoy Rog” iri 
t.t.

New Yorko lietuvius kiekvie
ną kartą gi suerzina “The New 
Yorki Times”, kuris įsidėdamas

asmuo, gyvenąs Amerikoje, laiš-
Į ke iš Lietuvos buvo paprašytas j 

vių Sąjunga išsiuntinėjo demo-' užsakyti jam žurnalą "Ameri-1 
kratų ir respublikonų partijoms ka”( kurį JAV leis Maskvoje. Į 
memorandumus, kuriuose prašė Girdi, jis nenorįs nieko deu- 
rinkimincse platformose užtarti gjau — nei siuntinių, nei vais- 
Pabaltijo ir Latvijos bylą. Lat- tų — tik žurnalo, kuris (jis gir- 
vių žurnalistai dabar informuo-į dėjęs per “Amerikos Bilsą”) ne 
ja, jog šiomis dienomis iš demo- trukus pradėsiąs eiti Maskvoje.
kratų politiko J. MacCormack, 
platforfms ir rezoliucijų komi-

Gavęą šitokį prašymą, Ameri
kos lietuvis krepėsi į Washing-

sijos pirmininko, buvo gautas, tono įstaigas, iš kur po ilgesnės
laiškas. Am. Latvių Sąjungos 
pirm. prof. Peter Lejinš pa
kviestas dalyvauti demokratų 
partijos veikėjų posėdyje Chica
goje. Latviai taip pat buvo pa
prašyti pristatyti papildomai

Pabaltijo srities žemėlapius Vii/ 150 nuorašų memorandumo, ku-
nių vadina vokiškai — žydišku 
"Vilna”, o Klaipėdą — “Memel”.
Šis įtakingasis Amerikos dien
raštis neseniai įdėjo sovietišką bet tu
memorandumą Valstybės Deparj užsiangažavo. A. L. Sąjunga

ri jie pasiuntė partijoms Pa
baltijo bylos reikalu. Respubli
konai pranešė gavę latvių laiš
ką, bet tjuo reikalu plačiau ne-

Šviesa iš anapus
VYSK. V. BRIZGYS

Žmogui mirus, gyvieji pamini 
jį laikraščiuose, kartais labai iš
kilmingai palaidoja, kaikuriuos 
eilę metų pamini mirimo meti
nėse, o paskui seka amžina tyla. 
Tiesa, k,aikuriuos istorijos rašy
tojai, bet ne visuomenė, vadina 
amžinai nepamirštamais.

Yra asmenų, kurie mirė be
veik nepalikę matomų darbų, 
kad jie gyveno. Tik jų dvasios 
kilnumas liko vieno kito atmin
tyje. Tačiau tas atminimas pa
mažu plinta, stiprėja ligi pamal
dumo į mirusįjį. Susikuria tam 
tikras ryšys, nepagaunamas nei 
radijo, nei kitais techniniais j- 
rankiais, tarp seniai mirusio ir 
po jo gyvenančių kartų. Labai 
įdomiu ir įspūdingu keliu priei
nama iki to, kad seniai gyvenusį 
žmogų Katalikų Bažnyčia skel
bia šventuoju ir tas asmuo gy
vųjų protuose ir širdyse nušvin
ta kokia tai šviesa iš anapus, 
kuria jis nespindėjo čia gyven
damas. Taip vyko per šimtme
čius, taip vyksta ir dabar. Scho
lastika, Klara, Katarina Latoou 
re, Gemma Galgani yra skirtin 
gų šimtmečių asmenys. Gyven
damos ir mirdamos niekam ne
žinomos, jos tampa žinomomis 
ir garbinamomis praėjus gana ii 
gam laikui po jų mirties.

Ligšiol labiausiai žmonių iš
gyventi yra du vaizdai. Kristaus 
užžengimas ir Marijos paSmi-

gus, lygiai tokios pat prigimties, 
kaip mes esame.

Su švč. Marija yra įvykęs tas 
pat, ką minėjau apie anaa bū
dingas šventąsias. Ir gyvenda
ma, ir mirdama Švč. Marija ne
turėjo apie save žmonių tarpe 
jokio ypatingo žemiško garso. 
Tik po jos mirties ten, kur skel
biama Evangelija, kartu plinta 
ir Marijos garbės ir didybės 
gandas, didesnis už kada nors gy 
venusių žmonių garbę. Marijos 
garbės ir didybės paslaptis yra 
jos vieną kartą ištartame žody
je: “Tebūnie man taip, kaip tu 
pasakei”. Jeigu Marija nebūtų 
įstengusi ištarti to žodžio, su 
jos mirtimi būtų greitai ją pa
miršę jos giminės, kaimynai ir 
platus pasaulis. Ir sekančios 
kartos būtų niekad neišgirdę, 
kad Palestinoje karaliumi esant 
Erodui gyveno kokia tai mote
ris, vardu Marija.

Tas žodis buvo nepaprastos 
galios ne tik Marijai. Į mūsų 
gyvenimo pagrindus ir rūmą 
mes sukrauname daug visokių 
akmenų, tikėdamiesi sukurti ant 
jų ką nors gražaus mūsų asme
niui ir gyvenimui. Daug ten pa
tenka vertingų dalykų, per ku
riuos žmogus pasiekia daug ge
ro sau ir kitiems. O tačiau kaip 
greitai viskas sudūžta ir į dul
kes pavirsta, užmarštin nu- 
grimsta, jeigu žmogus gyvenda-

tamentui, kur Vilnius rašomas 
tiksliai, betgi “The New York 
Times” rado reikalinga pažymė
ti, kad tai “Vilna” (!). Būdin
ga, kad estų Tillin nevadinamas 
“Rėvai”, o ir Karaliaučįus va
dinamas ne “Koenigsberg”, bet 
“Kaliningrad”.

New Yorke spėliojama, kas 
turėtų pasirūpinti, kad J. Ąnd- 
riaus naujasis Lietuvos žemėla
pis pasiektų “The New York 
Times” žemėlapių braižytojus?

Adas klaidingai informuoja

Amerikos ukrainiečių leidžia
mas žurnalas “The Ukrainian 
Quarterly” piktinasi, jog šiame 
pasaulinio masto leidinyje klai
dingai informuojama apie lietu
vius. Neseniai Oxford Universi
ty Press, Londone, išleido “Qx- 
ford Regionai Economic Atlas, 
The USSR and Eastern Euro- 
pe”. Atlasą paruošė Clarendono 
leidyklos kartografijos skyrius, 
bendradarbiaudamas su “The 
Economist” tyrinėtojais. Tai tė
ra dalis leidyklos planuojamo vi 
so pasaulio atlaso. Dr. Chuba- 
baty žurnale pastebi, kad pirmu 
kartu jame moksliškai naudoja
mas terminas “Eastern Euro- 
pe”, aptariant “Rytų — Cent
rinę Europą”. Ukrainietis moks 
lininkas ir žurnalistas randa, 
jog silpniausia atlaso vieta yra 
tautų etnografinės kilmės ap
tarimas. Dr. Chubaty piktinasi, 
kad atlase ukrainiečiai vadina
mi “mažaisiais rusais”, gudai — 
"vakariniais rusais”, kurie am- Į 

j žiu bėgyje buvo lenkų ir lietuvių 
įtaigoti. Ukrainiečiai teigia, kad 
tai yra “tipiška sovietinių rusų 
intervencija”.

Dr. Chubaty piktinasi, kad 
šiame Oxfordo atlase trys Pa
baltijo tautos — lietuviai, lat
viai ir estai aptariami kaip "pa
likuonys” slavų, kurie atsikėlė į 
Baltijos sritį dar prieš skanda
vus ir rusus”.

kiek anksčiau kreipėsi Į visus 
savo skyrius, prašydama spaus
ti vietos politikus Latvijos rei
kalu. Iš jų atsakymų skyriai 
turi susidaryti latviams palan
kiausių JAV politikų sąrašus.

Ar gerai perdidelė reklatna?

Neseniai teko skaityti žinutę, 
kad toki ir toki daro žygių at
siimti sta v o senutę motiną, šiuo 
reikalu abiejose geležinės uždan
gos pusėse siaučia daugybė, ir 
dažnai nepagrįstų, gandų. Pats 
faktas, kad Sovietų Sąjungoje 
tebėra totalistinė sistema, ver
čia mus būti ko atsargiausiais, 
kad neatsitiktų kaip latviui A- 
dolfs Grinbergs Švedijoje. Kai 
ministerio Volkov vadovaujama 
SSSR “deputatų” delegacija lan 
kėši Stockholme, jiems suruoš
tame specialiame operos spek
taklyje Grinbergs atsistojęs bai 
šiai kreipėsi į sovietus, prašyda
mas grąžinti jam jo žmoną, ku
ri, nervinio priepuolio pasekmė
je, be jo žinios buvo pati sugrį
žusi Latvijon, švedai jį arešta
vo ir vėliau patyrė, kad grįžusi

namo” žmona netrukus pradėjo 
vyrą maldauti ją atsiimti. Ne
seniai Adolfs Grinbergs gavo 
trumpą pranešimą, jog jo žmo
nos nėra tarp gyvųjų. 

Nepataria užsakyti “Amerikos” 

Prieš keletą mėnesių vienas

pertraukos gavo šitokį atsaky-1 
mą: ...“Žurnalas ‘Amerika’ dar 
nėra platinamas. Žurnalas bus 
pardavinėjamas sovietinės vals
tybinės leidykos. Savaime aiš
ku, kad JAV ambasada Mask
voje turės savo žinioje atlieka
mų ‘Amerikos’ numerių, tačiauĮ 
nemanome, jog būtų protinga, 
kad JAV įstaiga be jokios ypa
tingos priežasties, pradėtų siun
tinėti ‘Ameriką’ privatiems as
menims okupuotoje Lietuvoje. 
Bijome, kad tai galėtų gavėjams 
sudaryti sunkumų aiškinantis 
su sovietinėmis įstaigomis minė
tame krašte. Jeigu norėtumėte 
minimu reikalu daugiau infor
macijų, prašome kreiptis į ‘Un
ited States Information Agen- 
cy’, Washington 25, D. C.”.

“Amerika” žurnalas pateiks 
Amerikos gyvenimo būdinguo
sius bruožus ir bus leidžiamas 
Maskvoje, suteikiant teisę so
vietams leisti panašų žurnalą 
Amerikoje, kuris bus laisvai par 
davinėjamas kioskuose.

Naudoja anglišką Eltą 
Vliko leidžiamą Eltos angliš

kąjį biuletenį prieš porą savai
čių, kaip teko patirti New Yor
ke, panaudojo “The New York 
Herald Tribūne”, rašydamas a- 
pie švietimo įstaigų darbą Lie
tuvoje, o pastarosiomis dieno
mis pšsinaudojo Toronte lei
džiamas “Latvija — Amerika”.

Alinus

RESPUBLIKONAI DISKUTUOJA RINKIMINES PLATFORMOS 
UŽSIENIO POLITIKOS PAGRINDUS

Respublikonų Partijos Centro Komiteto Tautybių Patariamasis Komi
tetas svarsto su senatoriumi Prescott Bush, Respublikonų Rinkiminės 
Platformos Komiteto Pirmininku, ir Prezidento padėjėju, gubernato
rium Howard Pyle, 1956 metų rinkiminės platformos užsienio politi
kos pagrindus.

TS kn^’ės į dešinę sėdi aplink stalų: tValt.er • •ebui, Philadelphia, 
Pa., Nicholas Stepanovieh, Kast Chicago, Ind., gubernatorius Pyle, 
senatorius Bush, Herman, tVilIiain T. Kvetkas, Wilkes-Barre, Pa., dr. 
Lev Dohriansky, Alexandria, Va., JOseph Jnekovies, New York, N. Y.

Stovi iš kairės į dešinę: pulk. Leon Nieolai, San Franeisco, Calif., 
teisėjas BlaiV Gunther, Pittsburgh, Pa., Williaht/ DuRose, Betliesda, 
Maryland, Methoil M. Baleo, New York, N. Y., TYilbur W. lf. l’yn, 
New York, N. Y., Stephen J. Skubik, Alexandria, Va., Dymtro lla'y- 
eliyn, Jrtrscy City, N. .T., Stephen Gobozy, Cbjvelnnd, Oliio.

ją straipsnių, kuriuose buvo 
galima susirasti atsakymus į 
pirmo laikraščio klausimus.' To 
laikraščio tiražas labai pakilo, 
6 klausimus skelbęs laikraštis 
.........-------------------------------------------

turėjo nuostolių, nes reikėjo 
daug premijų išdalyti. Dabar 
pirmasis laikraštis apskundė 
antrąjį teismui. Ir teisininkai 
suka galvas.
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D"1'1 4038 Archer Avenue
AUGUST SALDUKAS Pr«ild«n»

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ 
• <

Tel. LA3-671P . ;

Amerikos latviai ruošiasi 
rinkimams

Sekdama Amerikoj Lietuvių 
Tarybos veiklą, Amerikos Lat-

ELE MAZALAITĖ.

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON - DIXIE
Pagarsėję 

MATRACAI 
vietoje $89.50

dabar pirksite už:1

Teisininkai suka galvas
Vienas Olandijos moterų lai

kraštis paskelbė klausimus; už 
teisingus atsakymus pažadėjo 
premijas. Klausimai buvo gana 
sunkūs iš ūkinio, socialinio gy
venimo ir iš istorijos. Kitas 
moterų laikraštis, konkuren
tas, tada ėmė spausdinti seri-
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JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

2310 W. Rocsevdl Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

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

Pradėkit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti* šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiękvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad.. antrad., penktad. lr 
išA tad. • vai. ryto lkl 4:30 p.p.

Trečiad. » ryto Iki 13 vai.. 
Ketvlrtad. • vai. Iki t vaL vak.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

Tęsinys 40
Jis girdėjo, matė motina, gal iki pat gelmių, 

kaip ji troško, nes jie niūriai ištarė:
— Kaip sugebėjai ją atversti? Vadinas, ir ją atė

mei iš mano rankų. Man atrodo, kad neturiu stipres
nio priešo, kaip------------

Už durų pasigirdo mažas girgždesys ir daug 
žingsnių, ir tarytum daug balsų, bet kai įėjo, buvo 
tiktai du — Jonas ir mažasis. Jis vilko paskui save 
medinius ratelius, ir Mykolas pažino juos — tai bu
vo jo, ir anksčiau Kazimiero, ir vėliau Jono — jie 
buvo stiprūs, tėvo daryti. Jis mėgo juos, jis vadino 
tiktai: mano. Ir dabar šiame vežime gulėjo du maži 
šuniukai, ir jų dišlių traūkė berniukas.

Mykolas pamatė, kad jis stovi prie ežero ir pa
linkęs žiūri į vandenį, rodo pirštu ir sako „Mikutis!“
— Tai ežeras, šitas mažas veidas, tai aš jame,.— ir 
žiūrėdamas žemyn į vaiką sako:

— Kaip tu vadiniesi?
Iš ežero atsiliepia:
— Mikutis. O kas-------------Jis norėjo paklausti:

— Kas tu, bet pasisuko į senelę ir tarė: — Kas jis?
Mykolas pakėlė akis ir pažvelgė į motiną, ir ji-

— Aš tavo tėvas. — Jis norėjo pasilenkti ir pa
imti vaiką į rankas, ir sustojo nuo berniuko' žodžių 
— tai vėl į senelę jis kreipėsi:

— Ar tikrai jis tėtis? Tas, kur labai toli?
Ir vėl motina ir atvažiavęs sūnus, ir jo vaikas, 

visi susižiūrėjo tarp savęs, ir motina, pasakė:
— Tavo tėvelis parkeliavo iš labai toli.
Nepaleisdamas dišliaus, berniokas žiūrėjo atsi

lenkęs augštyn, bet jis nesugalvojo ką reiktų da
ryti su tokiu nauju daiktu, kaip tėtis. Jis neužmiršo 
ką pasakojo mamytė, kad tėvelis labai gražus, kad 
jis pareis ir parneš kažinką, ko ir ji nežinojo, tiktai

sas yra toks išdidus, kai kalba apie savo nuosavybę, 
ir nors jie stovi vietoje, jo motinai atrodo, kad mažy
tis yra nešamas kažkur, kur nebus galima atrasti. 

Bei tuo metu Mikutis šūkterėjo:
— Skauda! — Ir tuojau suriko išsigandęs: — Oi! 
Tai jis tebelaikė vis rankoje dišlių, ir taip buvo 

pakeltas drauge ir vežimėlis, ir abu šuniukai išsirito, 
minkštai ungztelėdami. Mikutis žiūrėjo žemyn į juos 
su rūpesčiu, ir paskui vėl pažvelgė į tėvą, ir pirštu 
parodė žvaigždę ant krūtinės:

— Šitas duria.
Mykolas paleido jį ant aslos ir nusišluostė kak-

begalo nuostabaus, ir ji kalbėjo tai, kad jie buvo tą, ir Jonas pasakė niūriai:

mas į dangų. Mums ypatingai! mas ** širdies nekartojo Kris- - - . .. Tnnn akis aštrias
įdomus yra Svč.. Marijos p.M- t*“’ »“» palikto "Te- "»■ ‘•ur4J° 1 «• lr > Ju‘° brol,° Jono ak“'

mas į dangų, nes ji buvo tik fano esie Tavo valia* I ir nedraugiškas, ir tari mažąjam:

vieni du, ir jam visai nebuvo aišku, kaip tėtis atro
do, ir ką parneš. Senelė gi sakė kas vakaras: — Pa
simelsk už tėtuliuką, jis labai pavargęs, — šitai 
jam buvo suprantama, nes jau artėdamas prie lovy
tės, jis pats krisdavo iš nuovargio. Ir, štai, kai rei
kia, mamytės nėra, o tiktai ji viena težino, ko reik
tų klausti tėčio, ar jis atnešė. Įr tas tėtis yra toks 
baisiai didelis, ir visai nepavargęs. Ką reikia daryti?

Jis žiūri ir akys vis labiau mėlynuoja, ir tyloje, 
kai tiktai vieni kitą stebi, Mykolas pajunta atsida
rius dar vieną pasaulį, kitaip jis neaptaria, toks di
delis ir nepažįstamas yra tas, kas jį gaubia iš vaiko 
žiūrėjimo — jis pagriebia mažąjį į rankas taip sku
biai ir kietai, lyg traukdamas iš gaisro, ir prispau
džia prie savęs, kartodamas savyje, ir garsiai:

__ Tu mano sūnau, mano, mano, mano sūnau.
Viena puse akies jis mato, kad jo motina žiūri 

su baime, ir jos rankos juda, lyg ji nori atimti prie
varta ii aavo sūnaus jo sūnų. Jis nejuto, kad jo bal-

’ — Jūs nemokat nė žingsnio pažengti, kad ne-
skaudintumėt.

Motina stovėjo vietoje — visi jie tebebuvo prie 
durų, pagalvojo ji — ir gal geriau, kad tas vienas ir 
atsisuktų į jas ir išeitų, tuojau pat, net neparagavęs 
tėviškės duonos.

Mikutis tupėjo asloje, jis susirinko į glėbį abu 
savo auklėtinius, nieko jiems nebuvo atsitikę, matė 
jis ir nusiramino — jis vėl atkėlė akis į viršų, ir su
sižiūrėjo su tėvu — dabar jis jau buvo priėmęs jį, 
kaip tikrą dalyką, ir draugiškai tarė:

— Ar tu gali pasilenkti? Matai, jeigu tu mus 
visus pakelsi augštyn, tai katras nors galim iškristi. 
O jie labai maži — kaip mano ranka. Bet jie užaugs, 
pamatysi, aš žinau, taip buvo ir Murziui — viskas 
auga, ir uodegytė, ir dantys. Jie galės išvaryti ir 
vagis, Jonas sako.
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Nuomones ir pastabos

VOKIETIJAI IR VĖL ĮSIGALINT
ANIS RŪKAS, Chicago, III,

l’o Pirmojo Pusauliuio karo, nu-1 Iki šiol mandriausieji karo ginklai 
galėjus karingųjų Vokietijų, kaiku- vokiečių išgalvoti. Todėl kas gali sa
rtų valstybininkų buvo išsitarta apie ' kyt, kad jie susivieniję, sustiprėję 
jos visiškų išdalinimų, taip kad jos medžiagiškai, neišgalvos geresnius 
galia būtų amžiams pažeista, kad “priešo” žudymui ginklus? 
bandytų gretimas, ir atokias šalis
pasiglemžt. Bet tai užmiršta. Vokie
tijai atleista ir dar duota pinigų jai 
atsistatyt, prisikelt, nors jos mies
tai liko sveiki.

Ir kų? Vokiečiai nors ir prižiūri
mi, ir saugojami, kad nesiginkluotų, 
atsistatymui paskolų panaudojo slap 
tam ginklavimuisi, atseit rengiamasi 
antram karui. Amerikos paskola jai 
gerai pagelbėjo. Ji turėjo ginklų dirb 
tuves keliose gretimose valstybėse. 
Ji prisigamino ginklų, ir dar geres
nių, negu kad jų nugalėjusieji kai
mynai turi. Greitu laiku atsiėmė Sa
mų, Ruhrą, Sudetus iš Čekijos, Kiai 
pėdų iš Lietuvos, ir ėmė grobt vienų 
po kitos^gretimas šalis, ir jai sekėsi. 
Palygint trumpu laiku nuėjo net iki 
Volgos Rusijoj. Užėmė Prancūziją, 
1 talijų ir net Šiaurės Afrikų. Iki sų

••priešo

Apie Vokietijos suvienijimų, ir 
sustiprinimų net ir lietuvių laikraš
čiuose retkarčiais matomo išsita
riant, lyg prijaučiant jiems, kad jie 
susivienytų ir sutvirtėtų.'

Kad maskoliški bolševikai didžiau 
si tautų priešai iV žmonių žudikai — 
žinome, bet kad vokiečiai hitlerinės 
.grobimo dvasios ncatsižadėjo, ilgi 
turime žinot ir budėt. Nuo suvieny
tos Vokietijos pavojus bus ne tik 
tokiai gruoboniškai Lenkijai, bet ir 
tvirtom valstybėm, o apie Pabaltijo 
•valstybes netenka daug galvot, kad 
jos taį« pirmoji auka, ir niekas ne
pajudins piršto už jas užsistot, at
seit — nešimos j karų dėl jų.

Mes lietuviai, kaip ir dvi kitos 
Pabaltijo valstybėlės, nedaug tegali
me. Bet turtine būt tiek atsargūs,

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Stanley Dargis ............ $1.00
'Bronius V. Galinis .... 3.00
A Dundulis ...................... 3.00
P. Giedraitis ..................2.00
Algis Gardis ........................50
Ona Petrys ...................... 2.00

Ačiū geradariams.
“Draugo” administracija

PAJIEŠKOJIMAI
MYKOLAS PETRAVIČIUS, sū- 

nūs Vinco. Jieško Adolfas Petra
vičius, 1526 S. 48th Oourt, Cice
ro 50, III.

PRANAS KALVAITIS, sūnus 
Jono, gimęs Lukšių valsč., Liepa
lotų kaime. Jieško Kazys Kalvai
tis, Šakių rajonas, Burbų kaimas, 
Ilguvos paštas, Lithuania.

Jieškomas. Stepas Skobeika. Yra 
laiškus iš Lietuvos. Kreiptis — A.
Balčiūnas, 948 E. 55th St., Chicago, 
III. Tek MI 3-4517.

jungininkai susiprato ir susigraibstė, kam pri,jaust, ar nuoširdumų rodyt, 
vokiečiai jautėsi nendgalimi. [kiek nūnai esame atsargus ir įsisų-

vokiečiai jautėsi nenugalimi, 
susiprast, ir amžiams nutildyt vokie 
čius, išdalin. kaimynėms valstybėm: 
Lietuvai, Lenkijai, Čekijai, Prancū
zijai, Liuksemburgui, Belgijai, Olan
dijai, Danijai ir net Norvegijai, taip 
kad ji nebegalėtų ne tik ginkluotis, 
kaimynes šalis gąsdint, bet ir vokiš
kai pradėtų silpnėt — nykt.

Pei karo amerikiečių širdys tiek 
suminkštėjo, kad jie nugalėtiems vo- 
kiečianis visai prijautė; Vakarinę 
Vokietijų ne tik visaip šelpė atsis
tatymui, bet ir apginklavi.ro tikslu, 
kad vokiečiai reikale su vakarais 
dėtųsi, jei tektų kariauti su Rusija.

Ar ateina bent Yienam valstybi
ninkui į galvų mintis, kad suvienyta 
Vokietija atbus ir jausdamųsi stipri 
pirmiausiai puls nūdienos gerada
rius: Angliju ir Ameriką? Ji nepuls 
Rusijos, o pažiūrės į Vakarus, kaipo 
jos stipriausius nugalėtojus, ir, la
bai, galimas dalykas, kad ji susidės 
Su Rusija, jei ilgiau išliks grobuo
niška kokia dabar yra.

Ar ne taip buvo prieš antrųjį ka
rų? Vokietijų gausiai rėmė ir net 
tada, kada vokiečiai ėmė grobt kai
mynes šalis., jos gelbėtojos Amerika 
ir Anglija tylėjo, mat jos manė, kad 
Vokietija sustiprinus karų prieš Ru
siją, tikėjo, kad ji liks jų draugė. 
Bet vokiečiai atsigrįžo ir prieš Va
karus, kaip kad ir .prieš Rytus, su
darydami su rusais sąjungų. Vokie
čiai perėjo kaip per vortinklius pran 
cūzų įtvirtinimo sienų, ir bematant 
visų Prancūziją užėmė. Ko vokie
čiai neatsiekė pirmame kare, tų ne
sunkiai paėmė antrame.

Ar dabar vokiečius remiant, sie- 
lojantis dėl Vokietijos uo tas pats 
ateis? Labai galimas dalykas, kad 
ateis skaudesnis smūgis Anglijai ir 
Amerikai*nuo jos auklėtinės, sustip
rintos, suvienytos Vokietijos. Suvie
nyta Vokietija mokės ne tik sustip
rėt kūniškai, medžiagiškai, o ir dva
siniai sumandrėt tiek, kad Angliją 
virinu užsimojimu imlios, o gal pa
sieks ir JAV, kurios jier du karu, 
apart gelbėjimo Europos, nebuvo pa 
liestos. Nė vienas pastatas, nė na
mas nuo vokiečių nenukentėjo, nes 
jie neturėjo galimybės tokį tolį pa
siekt, bet kad ateity jie nca]>galės 
tolio, ir kitas kliūtis — nėr tokio 
drąsuolio, kas taip tvirtint galėtų. 
Vokiočiai, kiek jie karingi ir gruo- 
boniški, tiek apdairūs ir sumanūs.

kiek nūnai esame atsargūs 
Į moninę su Rusija.

jsisų-

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, HL

P.&J. JOKIJBKA
rv, deimantai m iaikboduai 

Pardavimas lr Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chieago 32, 111. — Tel. LA 3-8617 
ss-gji

ALL MAKES 
COLORED 

T. V.’s

Air
Conditioners

Sn-

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

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

CLASSIF1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAS

!k

Gerai ir pigiai pirkaite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Ui “Draugu” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

A. Baltramaitienė .... $1.00
Mrs. V. Jančius ................1.00
Jule Kulps ...................... 1.00
E. Tamošiūnas ............ 1.00
V. Pagirys ...................... 1.00
Vincas Keršys ................. 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

OI BŪS DAR KARŠTA! — 
įsigyk oro vėsintuvą pigiausia 
kaina: nuolaida net ligi 35% 
pas Gradinską, J. G. Television 
Co., 2512 W. 47th Str., FR 
1998.

llllllllilimillllllllllllNlllllllllllltlIlIlHIIH
VASARVIETfi “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll

Skelbkitčs "praiige”
- 1 -.................. ........... *' —

J ieškoma Ona Eidukevičiūtė-Kot- 
kienė, kilusi iš Bartiinkų miestelio, 
Amerikon išvykusi prieš I-jį pasau
linį karų. Jieško Julija Brazienč- 
Stačiokaitė, 4432 S. Talman Avė., 
Chicago'32, IU.

Janina ir Algis Levickai 
savo tėvelio Stasio Levicko, 
liepti: J. ir A. Levickai, Tauragės 
m., Mičiurino g-vė 89, Lithuania.

jieško
Atsi-

Steponas Šliažas, Adomo sūn., gi
męs 1902 m. ir iš Šiaulių išvykęs į 
Kanadą 1927 m., ir Adomas Šliažas, 
Adomo sūn., gimęs 1907 m. ir iš 
Šiaulių išvykęs į Kanadą 1^28 m., 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: Ka
rolina Šliažienė, Aukštabadių g. 6, 
Šiauliai, Lithuania.

Puikus pirkinys! Marąuette Parke 
6 kamb. mūr. bungalovv. 3 kamb. 
butas rūsyj, $18 pajamų J savaitę. 
Aut. karšto vandens-alyvos šildymas. 
Dvigubas garažas. $18,500. A. Rėk
laitis. a „

Jūsų svajonė išsipildė! štai Jums 
mūr. 4 kamb. namas Marąuette Par
ke. Tik $10,000! Nepraleiskite šio 
puikaus pirkinio! A. I.l nas.,

$4,000 met. pajamų t Mūr. 2 augš
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios ir virtuvės. Sklypas 60 pėdų. 
Bargenas geram pirkėjui. {mokėti 
$8.000. K. Volodkevičius.

Naujas mūrinis 1 įxį augšto namas
Marąuette Parke. Pirmam augšte 3 
miegamieji, antram — du. Abi vo
nios išklotos plytelėmis. Turtingai ir 
gražiai Įrengta. $25,000. J. šaulys.

Naujoje apylinkėje netoli 105-tos 
ir S. Kedzie 5 kamb. mūr., 2 auto 
garažas, aut. šildymas gazu. $18,500. 
A. Sirutis.

Jaukus 5 kamb. mūr. bungaTow 
su dvigubu garažu Marąuette Parke. 
$14,600. K. Juknis.

r
Adelę Šukienę-Sabaliauskaitę, Ka

zio dukterį, prašo atsiliepti jos se
suo Marija Naumavičienė-Sabaliausi 
kaitė, Lietuva, Kazlų Rūdos miestas, 

29.Vytauto g
Visi

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunk vr žirnis su (Jllna ap
drauda. Pigiu ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4640 S. Wood St., Chicago O,

Ulinota, tel. VI 7-2972

TELEVIZIJA‘ RADIJAS’ ,
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs aato specialistas

<FURNnUR.E-CAfcPETING‘APPI.»ANCtS«TELEVISIOM
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MARQUETTE PARKE: Naujas 
mmūrinis 7 kamb. (5 mieg.) 

GAGE PARKE: Mūrinis, 8 butai
po 3J/> kamb.

BRIGHTON PARKE:
Medinis — 6 kamb. 100 pėdų 

sklypas.
Mūrinis — 2 butai po 4 kamb. 

ir rūbų valykla. 50 pėdų sklypas.
Mūrinis — 2 po/5 kamb.
Medinis — 2 po 4 ir 5 kamb. at

skirame name.
Medinis — 3 namai, 5 butai. 

$200 pajamų ir savininkui butas.
Mūrinis — 2 po 4 kamb. arti 

mokyklos.
Mūrinis — 8 butai, $120 pajamų.
Turime namų visose liet. apy

linkėse. Esame lietuvių kolonijų 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksles informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladas Šimaitis,
Viktoras Šimaitis, Povilas 2um- 
bakis, Justas Strimaitis, Jonas 
Sakas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St
GLifside 4-2390

MOTOR CARRIER RATE 
CLERK

who is familiar with all territories. 
Hours 6 A. M. to 3 P. M. Salary 
open.

Tel. CRawfoid 7-7500

HELP U ANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE 
POSITION

Available for 
High School Graduate As

CLERK
See MR. KOSOBUD

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK 

I9D0 Blue Island Avė.
HAy markei 1-2090

ENPERIENCED BARBĖK
$70.00 a Week Guarantee, Plūs 
Conm. Glosed on Wed. BI 8-2100.

BELMONT HOTEL 
BARBER SHOP 

3172 Sheridan Rd.
“SHINGLE” NA

MAS. Kaip naujas. 5 kamb. ir 3 
kamb. pastogėje išnuom. už $80 į 
mėn. Automatiškai “alyva apšild. 2 
autom, garažas. $13,500; Įmokėti 

VVAlbrook 5-6015 $4,500. Specialus pirkinys. Svoboda, 
3739 W.^6th St. LAwndale 1-7038.
------------------------ y— ... .... . -

Parduodama — 19 akrų žemės 
galima pirkti visų ar 

dalį. Tinka bizniui arba statyboms. 
Arti Chestcrton, U. S. 20. Tel. 8280 
Chesterton, Ind., po 5 vai. vak.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 71st Street 
telefonai:

2-ji{ BUTŲ
R

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N O R V I L A-K U R8 I U S 

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANK0VIČIUS
REAL ĖST. ir INSVR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St 

Ph. DAnnbe 6-«7i»
Padeda ptrklti - parduoti aamoa 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarkr 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—T.

MARQUETE PARKE 
Mūrinis, kampinis, 12 butų. Centr. 

šildymas. Garažas.' Puikus namas. 
Kaina $78,000.

Mūrinis 4 butų — 2 po 5 kamb. ir 
2 po 4 kamb.

BRIGHTON PARKE
Labai gružus kampinis. šviesių 

plytų. Platus sklypas. Mūrinis gara
žas. 6, 4 ir 3 kamb.

Mūrinis — 2 po 4 kamb. 2 boile
riai. Gražus rūsys ir pastogė.

Mūrinis—3 po 5 kamb. (3 mieg.). 
Geros pajamos.

2 i«o 4 kamb. Medinis su rūsių. 
Centr. šildymas.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881 
Trečiad. uždaryta

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre
ditus. Skafrnbinti vak.; VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis — 

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, ING. 
2523 W. «!> st. Chicago 28, IU., 

PRospeckt 8-3792 
A. GTNTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedWa* 
I.ietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus.
• Įrengia aluminijatfs 

duris.
langus Ii
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ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Streei

BUILDING CONIBACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senuB. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
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GENERAL HOUSE WtXRK 
Plain Cooking 

5 '/2 days.
Own Itoom with bath;

3 adults: 
Experienced; • 

Englisb speaking;
$60.

North ghore;
Call Mrs. Cartsen

v Kcniluorth 2280 
Reverse charges

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIEJ. APDRAUDU AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Vaistyk 
bfts patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltuC 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5M1

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
6108 S. Ashland Avė., Chicago 36, IU

ŠILDYMAS
A. Stančiausbas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 ». 49th GOUKT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal- 
remonto darbus, skubiai,

6-2783 nuo 8 vai. 
vai. vakaro.
5121 nuo 6 vai. , 

vai. vakaro.

į S patarimai nemokamai.
Parduodamas 50x125 pėdų skly- i SS Kreiptis šiuo adresu:

pas — 2105 W. 67th Plaoe. Kai
na $4,000. Kreiptis į sav. Telef.
SPring 4-5927.
------ 1-------------------------------------------------

AUTOMOBILEb — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO21UOS 
UetavtfkJKjfazolino stotis Ir aato 

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. tVESTERN AVĖ. PR 8-8533

Atlieka planavimo ir staty- = 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. »

Namų įkainavimas ir (vairūs =
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7 KAMB. T^A.MAS. Gazu apšild. 
40 pėdų sklypas. Geroj apylinkė
je. Tuojau galima užimti. $15,500. 
RĘliancc 5-2293.

V "
CICERO. 2-jų butų mūrinis bun- 

galow — 6 ir 3 kamb. Nuomos $60 
j mėn. Karštu vamleniu-alyva apšil. 
$24,500. Svoboda, 6013 Cermak Rd. 
Bl hop 2-2162. •

JIEŠKO NUOMUOTI

REIKALINGA 1 ASMENIUI 

(moteriai) EDIDELIS NE AP

STATYTAS BUTAS. Siūlyti pra

šau šiuo telef. PR 6-9801.
Prašau skambinti po 7 vai. vak.

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorub-ka.s) 
Kilio S. 48TH CT.. CICERO 50, ILL. 
Tel. OLyinpic 2-7381; TO 3-4236

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojų!, visada Išmokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningcsnius ir naudingesnius patarimus. *

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo J 924 m. pcr daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai telkia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant seimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

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

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

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.
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Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recensljoje 

apie š) romanų taip rašo: P. Kesiū
no romanas ‘"Tarp žalsvų palapinių” 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu
mų, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lįstų vos partiza
nas, tų idealizmų, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuontollua 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl A) romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim) 
žygiai žavės jaunimų Ir kęls Jo dva
sių. šis romanas, atskleidž.iųs mūsų 
hsrolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 

Į ugdyme.

206 puL Kaina $3.00

! Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, IllinoisX-

D ft M E S I O !

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvalriui 
perkraustymua ir pervežimui 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. Bl. 7-7075 arba 
PR 8-9842-

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

(š WORfl stoties — Banga 1189
NUO PIRMAD. IKI PKNKTAD. 

8:46 iki 8:80 vai. ryts 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:10 ryta

PIRMADIENN1O vak. nuo 7—8 v
SEKAD. H S K-9:80 jr. r. iš stotie.

WOPA — 1490 kU.
’-blcago 19, .41. HEmlock 4-9418

7191 Ro. ROCKWELL BT

IANUOMUOJAMA

Išnuoiu. (i kniub. butas. Karštu 
vand. apšild. Su baldais ar be. 732 
W. O'rinak Rd., Chicago. Telef.
OLympic 2-0205.

PROGOS — OPPORTUNITIKS

Parduodama TAVERNA su visais 
įrengimais. $1,000.

TeL T0wnhall 3-7518

apginklavi.ro


)
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Antradienis, rugpjūčio 14, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOI8

JEI BOČIAU JAUNESNIS 10 METŲ, 
SPRUKČIAU Į VAKARUS... 

Kostenkos\ispčjąs pavyzdys

Visi žino, kad iš Vokietijos, 
kas nori, gali laisvai visur iš
vykti. Niekam nedraudžiama, 
jei tik nori, vykti ir j Sov. Są
jungą. Visdėlto bolševikai sten
giasi savo leidiniuose vaizduoti, 
lyg Vakarų Vokietijoje būtų ta
riamai “persekiojami tie tary
biniai piliečiai, kurie nori grįžti 
iį tėvynę”... O tuos tariamus 
“persekiojimus” ne tik leidžian
ti, bet ir skatinanti Vakarų Vo
kietijos vyriausybė. Grubesnio 
melo greičiausiai negalima nė 
išgalvoti.

Tačiau, nepaisant to, bolševi
kinės “Izvestijos” ir kiti laik
raščiai stengiasi įrodinėti, jog 
Vak. Vokietijos.vyriausybė "ne- 
tesinti savo pažadų”, neduodanti 
bolševikams Vakarų Vokietijoje 
gyvenančių pabėgėlių sąrašų, 
taip pat nesuteikianti sovietinės 
ambasados “bendradarbiams ga 
limyb'ės aplankyti TSRS pilie
čius”, nepadedanti, kaip to no
rėtų bolševikai, “organizuoti am 
basados bendradarbių susitik- 
mus su tarybiniais piliečiais” ir 
pan. Esą, toki “kandidatai, no
rį grįžti”, sumušami, emigraci
nės organizacijos (“persekiojan
čios” apsisprendusius grįžti ir t. 
t. Net ir karikatūrose ar pa
veiksluose vaizduojama, kaip 
tremtiniai ir vokiečių policinin
kai mušą ar suimą. “norinčius 
grįžti namo”, kurie “visokiais 
keliais tiesiog veržiasi ii gimti
nę”...

* Visi, kurie žino, kaip yra iš 
tikro, negali atsistebėti, jog taip 
būtų per akis meluojama.

Bolševikų agentai

Vokiečių vyriausybė nauja no 
ta Sovietų Rusijos vyriausybei 
atmetė tuos pareikštus kaltini
mus, jog Vak. Vokietijoje Bon- 
nos trukdoma grįžti “į tėvynę 
Civiliams rusų piliečiams”. Tos 
rūšies kaltinimai Vokietijos fe- 
deralinei vyriausybei buvo pa
reikšti š. m. gegužės 14 ir 19 
dienomis sovietinėse notose. Vo
kietijos federalinė vyriausybė 
savo atsakyme pabrėžia, jog nė
ra nė mažiausio įrodymo, kad 
sovietiniai pabėgėliai būtų prieš 
savo valią sulaikomi Federalinė- 
je Vokietijos Respublikoje. So
vietų vyriausybės įteiktieji no
rinčių grįžti sąrašai nustatytą
ja tvarka patikrinami.

Rytiniame Berlyne įsikūręs ži 
nomasis Michailovo komitetas, 
kaip rašoma vokiečių spaudoj, 
stengiasi savo veiklą suintensy
vinti. Šiuo metu ypač rūpina
masi juo daugiau bolševįkinių 
agentų infiltruoti tarp pabėgė
lių organizacijų ir išgauti dar 
daugiau sąrašų. Pagal “Sniego 
operacijos” direktyvas buvo iš
siųstas į Vakarų Vokietiją buv. 
Maskvos universiteto profeso
rius Dubikovas, bet jį Vokietijo
je suėmė. Tada Michailovas vi
siškai jo išsigynė. Tik jo orga-

Michailovo komitetas adresus 
išsirenka iš laiškų

Rytiniame Berlyno sektoriuje, 
Behrenstrasse Nr. 56, netoli So
vietų Rusijos ambasados, veikia 
žinomasis Michailovo komitetas, 
kurio kartotekose yra dešimtys 
tūkstančių įvairiausių adresų. 
Bolševikams nereikia nė daugy
bės šnipų Vakarų pasaulyje: no
rimus žmonių adresus jie išsiren 
ka iš laiškų, pastaruoju metu 
ypač suaktyvinus “susirašinėji
mą” tarp Vakarų ir Rytų', juos 
išgauna iš “repatriantų” arba 
pagaliau išsivagia iš įvairių e- 
migrantų būstų. Ne tik atski
rais laiškais, spauda, bet ir ra
dijo pranešimais emigrantai vi
liojami, kad “grįžtų atgal”, ypkč 
siunčiant jiems pritaikytas tran

11 METŲ GELEŽINIUOS PLAUČIUOS

1945 m. apsirgusi polijo liga Helen Magee apsupta savo artimųjų Phi
ladelphijos General ligoninėj, lr j»o.ir m. utrodo nėra vilties išeiti as 
geležinių plaučių. (INS)

mą. Aš norėčiau dabar susitik- į konienė 'su sūnumis, gerų žmo- 
sliacijas, kuriose ne kartą išgirs- ti bent vieną iš tų, \urie yra | nių gelbstima, atsirado Vokieti 

tamos ir tokios patriotinės dai- mane suvedžioję... •
nos ar melodijos, kaip senaisiais Kostenko teigia: jo istorija

dijuoti. Jo brolis Saulius, kuris 
irgi kartu su juo mokėsi, šiuo 
metu yra Dėdės Šamo kariuo
menėje. Kadangi prieš pat ves
tuves buvo sužinota, jog Lietu
voje yra tragiškai mirę Kęstučio 
dėdės ir taipgi neseniai patirta, 
jog Sibire miręs ir jo tėvelis, tai 
buvo atsisakyta rengti bet ko
kias vestuvių iškilmes, o ir jau
noji, pagerbdama savo busimojo 
vyro tėvo atminimą, jungtuvių 
metu dėvėjo juodus drabužius.

Jaunuosius po sutuoktuvių 
pasveikino ir tėviškai palaimino 
jaunosios tėvo dėdė kun. Juozas 
šeštokas, New Yorko Aušros 
Vartų parapijos įkūrėjas. Jauno 
sios tėvai šeštokai yra kilę iš 
Suvalkijos ir Philadelphijoje gy
vena nuo pat atvykimo į JAV 
prieš keletą metų. Philadelphi
jos jaunimas surengė kuklias vai 
šes prieš vestuves, palinkėdami 
pažįstamais ir pasivaišinti gra

sioje vietoje ir tyrame ore.
Laukiami chicagiečiai, kurie 

pamatys gražias Melrose Park

jauniesiems laimės. Vestuvių 
dieną iš Deroito buvo atvykusi 
Šeštokienės sesuo Rugienienė su 
vyru ir sūnumis. Iš New Yorko 
buvo atvykusi žurnalistė Salo- 
mėje Narkėliūnaitė, kuri Vokie
tijoje su Pliuškoniais yra kartu 
gyvenusi.

Melrose Park, III
Balfo gegužinė

Balfo 117 skyriaus metinė ge
gužinė įvyks rugpjūčio 19 d. 1 
vai. p. p. Mayvvood Grove Nr. 3 
(Lake Str. ir lst Avė. kampas).

Bus įvairūs laimėjimai, norin
tieji galės pasišokti, susitikti su

Prašome visus atsilankyti ir 
paremti mūsų šalpos darbą.

Balio Skyriaus Vaidyba

Duoną Ir (vairias skoningas 
btilkutce kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.' 

TeL Oliffside 4-6370
Prjstatome J visas krautuves 
lr restoranus, taip pat 14- 
slunčia ( visus artimuosius 

miestus.

laisvės metais. “Grįžkite na
mo — jums niekęi neatsitiks. 
Kas buvo praeity — viskas už
miršta. Tėvynė visiems dova« 
noja ir visus kviečia namo. Vi
siems užteks duonos ir darbo”. 
Tokiais ir panašiais pareiški
mais viliojami tremtiniai susi
gundyti ir pagalvoti: gal gi iš 
tikro jau pasikeitė laikai ir ten 
ne taip jau bloga...

Betgi retas kuris iš Vakaruo
se gyvenančių žino, kad toki pa
reiškimai, tariamai patriotinės 
dainos ir melodijos dažniausiai 
siunčiami ne iš jų tėvynių, kur 
tokių melodijų ir dabar niekas 
negirdi, bet iš raudonajai armi
jai priklausančio siųstuvo “Vol
ga”, veikiančio Rytų Vokieti
joje. Per jį Michailovo komite
tas kaip tik ir siunčia šios rūšies 
transliacijas. Taip ir Kostenko, 
išgirdęs panašius viliojimus, pa
sijuto ilgiau nebeištversiąs ir... 
tarėsi bent grįšiąs j savo gim
tąją žemę numirti.

Vokietis tik galvą pakraipė.
Kaip tarė, taip ir padarė: pri

sistatė Bonnoje. Ten pareikala
vo palikti tris fotografijas ir 
laukti tolimesnių patvarkymų, 
kada “iš ten bus tiesiai persiųs
tas į Sovietų Sąjungą”. Iškvies
tas į Bonną, jau išsyk pastebėjo, 
kad pasiuntinybės konsularinia- 
me skyriuje toli gražu nėra tų 
nuotaikų, kurios buvo skleidžia
mos radijo transliacijomis. Ten 
jis š. m. gegužės 31 d. tegavo 
tik savo “dokumentus” — ge
ležinkelio biletą ir du sumušti
nius. “Tik du?” — “Taip, tik 
du — ten gausi ir taip visko už
tenkamai...”, pastebėjo valdinin
kas. Ambasados automobiliu 
buvo nugabentas į geležinkelio 
stotį. Įsėdęs į traukinį, tuoj pa
matė kažkokį vyrą, sėdėjusį ne
toliese jo ir visą laiką jj sekusį. 
Stepanui tuoj mušė į galvą, kad 
“ir dabar niekas ligšiol dar ne
pasikeitė”...

Pakeliui į Berlyną jis pastebė

tum įspėti visus, kurie pasiryžtų 
pasekti jo pėdomis. Nors dar
bas, gerovė ir laisvė dar negali 
atstoti tikrosios tėvynės, kurios 
visą laiką ilgisi širdis, tačiau 
bolševikai iš esmės nėra pasi
keitę.

Philadelphia, Pa.
Nauja pora

Kęstutis Pliuškonis, vietos 
jaunimo ateitininkų veikėjas ir 
ilgametis jų valdybos narys, lie
pos 28 d. sukūrė šeimą su Lai
mute šeštbkaite. Jungtuvės į- 
vyko Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje. Jungtuvių apeigas 
atliko kun. Pranas Bajerčius, ta 
.proga pasakydamas gražų pa
mokslą. Pamaldų metu solo gie
dojo operos solistė Juzė Augai- 
tytė, nuotaikingai atlikdama 
Schuberto “Avė Maria”, Mar- 
candante — “Malda”, Frande — 
“Panis Angelicus” ir Hamme- 
le — “Motin, štai prie Tavo ko- 
ju”.

Kęstutis yra operos solistės 
Augaitytės sesers Kazimieros 
Pliuškonienės sūnus. Bolševikų 
išvežtas 1941 m. Kęstučio tė
velis yra miręs Sibire, o Pliuš-

joje, o paskui ir Amerikoje, kur apylinkes ir pailsės nuo miesto 
jiems daug padėjo ‘jų pusbrolis triukšmo. .
Jonas Švedas. Kęstutis yra bai- Visas gegužinės pelnas skiria- 
gęs elektroinžineriją vietos mo- mas Vokietijoje likusiems lietu- 
kykloj ir dabar ketina toliau stu v^ams šelpti.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcresf 3-6335

nas pasigyrė, kad “patriotinių ;jojO) kad Rytų Vokietijoje javai 
žygių dėka” biiviisi išgali ta svar toiį gražll nėra toki gražŪ8) 

Ikaip Vakarų Vokietijoje. Jam,bi kartoteka.

Pabėgėliai yra. pasiilgę savo 
tėvynes

Visi pabėgėliai yra pasiilgę sa 
vojo krašto, gimtosios žemės. 
Tai geęai žino ir bolševikai, ku
rie, spekuliuodami šiais pabėgė
lių jausmais ir savosios tėvynės 
meile, stengiasi juos visokiais 
būdais suvilioti...

Be visos eilės kitų, štai ukrai
niečio Stepano Kostenkos pa
vyzdys, rodąs, kas laukia “ap
sisprendusių grįžti į tėvynę re
patriantų”, Kostenko visą savo 
gyvenimą tik dirbo ir dirbo, o 
šviesesnių valandų veik nema
tė. Jam teko dirbti darbo kuo
pose, belgų akmens anglių ka
syklose, prie vbkiečių ūkininkų, 
žemės ūkyje ir kitur. Tėvas se
niai miręs, o apie seserį ir vy
resnį brolį neturi jokių žinių. 
Taip ir jis, kaip daugelis kitų, 
pateko į sovietinės žvalgybos 
pinkles.

JIEVA MARCINKEVIČIENE 
(Malzinskaitė)

Gyveno 2003 S. Halsted St. 
Daugelį met. gyveno Cicero, III.

Mirė rugp. 12 d.. 1950, su
laukus 7 8 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje..
Amerikoje išgyveno 00 m.
I’asiliko dideliame nuliūdime 

brolio sūnus Harry Malzinskas, 
jo žmona Adcline, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas' pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje. 1410 So. 
50th Avė., Cicero, Iii.

T-aidotuvės įvyks trečiad., 
rugp. 15 d., iš koplyčios 9:30 v,

|. ryto, bus nulydėta į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Giminės.

Laidotuvių direktorius 
Petkus. Tel. TO. 3r2109. ..

A.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GRIJNYČIA
Geriausios gglčs dSl vestuvių, banke
tų. laidotuvių lr kitų papuošimų.

244S WEST OSRD STREET 
TeL PRoepect 8-0833 lr PR 8-0834

LJODĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•840 So. Westera Ava. Air Condltioned koplyAa 
BEpnbUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vMa

TtMua kuri* gyvena kitose miestą dalyse;
koplyčia arčiau JOsų aamų.

Illllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||ll!!!l|l

8TATYBAI
IR NAMŲ
PATAISYMUlI
PRISTATOM
Visokių RūSių
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINaS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tol. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

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

Illllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllltllll

ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVĖS MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS.
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, I1L

JOHN POVVILAUSKAS 
POVVELL

Gyveno 2149 Coultcr St.
Tel. FRontier 6-1456 V

Mirė rugpiflčio 11 d., 1956, 9:30 
vai. ryte, sulaukęs 48 m. amžiaus. 
Gimė Indiana Harbor, Ind.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolis Antanas, brolienė Adcline ir 
jų vaikai — Ronald, Terrcnce ir 
Sylvia; ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.'

Kūnas pašarvotas Laekavvicz koply
čioje, 2314 AVest 23 PI.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
rugp. 16 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtai į 
Šv. Kazimiero' kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gi
mines, draugūs ir (pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Brolienė ir jų 
vaikai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Steponas 
Lackavviez, Tel. Virginia 7-6672.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: Vlrglnla 7-6640.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ 'DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

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

ūkininko sūnui, tai buvo naujas 
ženklas dar daugiau apsisvars- 
tyti. O kada senas vokietis, su
žinojęs iš jo, kad jis pasiryžęs 
savo noru grįžti į Sov. Sąjungą, 
tik pakraipė galvą — Kostenkai 
dfcr daugiau kilo įtarimo.. Vo
kietis pastebėjo: “Jei aš būčiau 
bent 10 metų jaunesnis, tai nie
ko nelaukdamas apnikčiau į 
Vakarus, o jūs — už mane ko
kius 30 metų jaunesnis. Gerai 
apsisvarstykite”. Taip Kosten
ko netoli Zoo stoties ir padarė. 
Jo “šešėlis”, jį sekęs visą laiką, 
taip pat išlipo prie tos stoties ir 
tik pagrasino kumštimis, bet nie 
ko nedarė.

Kostenko nuėjo tiesiai prie po 
licininko ir pasiprašė, kad jį nu
gabentų į pabėgėlių stovyklą.

— Man rodos, mums visiems 
Vakaruose yra gera gyventi, tik 
mes tai užmirštame, — sako 
Kostenko. — Ką ne visi mes ga 
lime iškęsti, tai tėvynės pasiilgi-

NUU UŽS2SENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT 

▼IRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdfiti tr naktimi, 
miegoti, nes Jų užsiflonfiJusiOR žaizdos • 
niežti lr skauda. Kad pasalinti tą l 
niežfijliSą Ir skaudėjimą senų atvi- ' 
rų tr skaudžių žaizdų, uždėkite [ 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudfijl- I 

lr ralSstte ramiai tn ligoti nak- , 
t|. Vartokite Jų taipgi nuo skau- i 
lžlų nudegimų. Ji taipg1 pašalina J 
nležfijhną Ilgos vadinamos\ P8ORIA- 
818. Taipgi paftallna peržfijlmą ligos j 
radi na mos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir pe^pIySImą 
tarppirščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlflstančlos. suskilusios odos , dedlr- 
vtnlų, odos iAbfirlmų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
■Įrodo skaudus ISbfirlmae nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo_ Uį 
virtinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 1f> 
ot., fl.25, ir (ISO.
Pirkite valstlnčssChl 
cagoj Ir apyllnktee— 
lfllwaukee, Wiec.,Oa 
ry. Ind.lr Detroit Ml- 
oblgan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
ney črder |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Ohleago 84, OL

Netekus brangios žmonos ir motinos,
A. j* A.

NATALIJOS LAVICKIENĖS,
velionės vyrui STEPONUI LAVICKUI, dukterims — 
IRENAI KARALIENEI ir HALINAI MOLIEJIENEI bei 
jų šeimoms ir sūnui LEONUI, gilią užuojautą reiš
kiame ir kartu liūdime.

Juodėnų šeima ir A. Mcckapetrienė

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mee turime koplyčias
▼tanas dieną lr nak- viaoae Chicagos lr
t|. Reikale laukite Roselando dalyse lr
mua. "uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVE. Tek LAfayette 3-3572

Brangiai mamytei, uošvei ir močiutei
, A. | A.

NATALIJAI LAVICKIENEI mirus, 
Karalių šeimai gilių užuojautų reiškiame ir ' 
kartu liūdme.

Kriščiūnų, šparkeviciu ir Norvaišų šeimos

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ''

V. Adamkcvičiaua apianka 
UBaakymus su pinigais siųskite:

2fi6 pak, kaina 12.56 
DRAI.'OAH, 21*4 8. Oakley Am,

Gbinagn 8, PI

Šio. nuostabios tr nepaprastos kny 
ros personažus kitaip Įvertina rą
žyto Jas Gliaudą: "...Wr.tsas — pa
niekintas niekintojas, bet turį. 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—«esuprantantl sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgę, 
skaistumo lr nesuvokiąs Jo eemfia.

drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprutfijlmo procese '

3307 S. LITUANICA AVE.
ANTANAS NI. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET \ Tel. YArds 7-1911,

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2223,

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVE. Tek Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
IMS 8. SOth AVE., CICERO, DL Tel. OLymplo J-1003

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

STEPONAS G. LACKAlNICZ
2424 W. OOtk STREET 
8914 W. MM PLACE

ILK.pubiie 7-12131

I
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įtaisė, kuri nuolat ekrane dele
gatams rodo jų kandidato gy-' 
venimą.

Paradas

Kentucky valstybės delegatai 
suruošė paradą, kurio priešaky 
žygiavo šv. Ritos mokyklos 
orkestras. Be kitų buvo ųieša- 
mas plakatas: “Mamie (reiškia 
Eisenhovverienę) Movė Out — 
Mama Movė In.”

Harrimanas stiprina savo vil
tis, teigdamas, kad Trumano 
palankumas jam duosiąs apie 
100 naujų šalininkų tarp dele
gatų. Chicagos meras Daley 
tvirtina, kad Illinois delegacija 
konvencijoje stipriai palaikys 
Stevensoną, nors žinovai tvir
tina, kad apie 12 Chicagos de
legacijos narių yra prieš jį.

Detektyvai jieško bombos

Prie konvencijos priskirta 53 
detektyvai, kurie vilkėdami pa
prastus drabužius prižiūrės 
tvarką. Net 47 detektyvai bu
vo pasiųsti išžiūrėti kiekvieną 
salės gretimų patalpų plotą, 
kad nebūtų padėta kokios bom
bos.

Jauniausias delegatas kon
vencijoje yra Don D. Wright, 
iš Seattle. Jis turi 21 m. am
žiaus ir pasisako už Stevenso
ną.

IŠ ARTI IR TOLI
X Laiškai iš Lietuvos Drau

ge yra:

Onutei Klimaitei — nuo Ma
rijos Išganaitytės iš Jurbarko; 
Povilui Krupeliui — nuo Myko
lo Kruptlio iš Kupiškio, Norto
nų k.; Antanui Ližaičiui — be 
siuntėjo adreso; Antanui Man- 
kieliui, Pranciškaus sūn. — nuo 
Marcelės Išganaitienės, Anta-

X Lietuvių Golfo diena. Tre
čiadienį, rugpjūčio 15 dieną 
Southmoor Country Club lau-

131-mos gatvės ir;no dųkt., iš Gelgaudiškio; Ankuose prie 
Southwest 
Park, III.,

Highway, Palos , tanui Manleikai — nuo Marce- 
įvyks Lithuanian lės Išganaitienės iš Gelgaudiš- 

Chamber of Commerce of Illi-,kio; Juozui Merkiui — nuo bro- 
nois organizuojama Lietuvių n0 Vinco iš Sibiro; Vincui Po- 
Golfo diena. Ligi šiol golfą Į ciui, jono sūn., — nuo Anelės 
žaisti užsiregistravo 234 golfi-'Kisnerienės iš Jurbarko; Jonui 
ninkai. Lietuviu Prekybos Rū-jRyckiui — nuo Adelės Pet
in ai golfo žaidynių laimėtojui rauskienės iš Kybartų; Onai
paskyrė labai gražią ir vertingą Mikaliūnienei Šabliauekaitei
dovaną. Paskirti prizai taip'— nuo Stefanijos Kontrimavi- 
pat ir kitiems atskirų grupių — Į gįenėa iš Kauno-; Kaziui Narbu- 
vyrų, moterų golfo laimėto- (tui — be siuntėjo adreso; Leo' 
jams. Visi lietuviai kviečiami Podžiūnui — nuo Anelės Valiu- 
atvykti į Southmoor Country konaitės iš Kauno; P. š. Sny- , 
Club pasižiūrėti golfo žaidynių, der — nuo Bronės Morkvėme- 
Lietuvis golfininkas profesio- į nės iš Kauno; Juozui Vėrėm

Elizabeth, Xe\v Jersey — Šv. Petro ir Povilo parapijos gražus atžalynas, baigęs astuonių skyrių pra
džios mokyklų, su savo nuoširdžiu ir energingu kun. kleb. M. Kemėžiu. Mokyklai vadovauja prityrusios 
pranciškones seserys, lietuvių kalbų dėsto ir vikarau ja kun. J. Pragulbiekas, neseniai atšventęs savo sidab
rines primicijas; toje pačioje parapijoje, vikarauja kun. V. Karalevieins, žinomas vyčių veikėjas. z-

12,000 žmonių

Atidarant konvenciją šian
dien International Amphi- 
theatre patalpose bus apie 12,- 
000 žmonių. Balsavimai, nomi
nuojant kandidatą, bus ketvir
tadienį, o penktadienį pasiro
dys nominuotasai. Delegatų yra 
suvažiavusių 2,447 iš 48 vals
tybių, ir dar 1,850 jų pakaita
lų. Konvencijos eiga bus per
duodama per televiziją, radiją. 
Konvencijos pirmininko Cle
ment kalba jau sekmadienį 
Conrad Hilton viešbuty buvo 
nufilmuota televizijai, tik tele
vizijos tarnautojams uždrausta 
iš anksto prasižioti kas toje 
kalboje pasakyta.

Viceprezidento nominacija, 
pagal numatytą tvarką, turės 
būti penktadienį.

Lietuviai nors konvencija do
misi, bet didelio susijaudinimo 
nerodo. — J. Pr.

nalas Stanley C. Tranas sutiko 
norintiems pademonstruoti gol
fo žaidimo techniką ir duoti 
paaiškinimus apie golfą.

bergui — nuo Aldonos Kalet- 
kienės iš Jurbarko; Alex Vit
kauskui — nuo Malvinos Ra- 

, maškevičienės iš Merkinės ir 
i Jonui Valukui — nuo Pranciš-

Vakare klubo patalpose vi- Į kos Pikčiūnienės iš Jurbarko, 
sie.ms golfo žaidynių dalyviams
ir svečiams ruošiama vakarie
nė, kurios metu bus įteikti lai
mėtojams prizai, o taip pat iš
dalintos dovanos svečiams. Lie
tuviai biznieriai golfo dienai 
paskyrė labai daug vertingų 
dovanų, kurias laimėti gali 
kiekvienas į golfo dieną atsi
lankęs svečias. Be jau minėtų 
spaudoje aukotojų, Lietuvių

X Lietuvos proistorijos ir 
numizmatikos rinkiniai bus iš
statyti didžiulėje parodoje per 
Amerikos Numizmatikų Susi
vienijimo konvenciją, kuri 

i įvyks Chicagoje rugpjūčio 22— 
Į 25 d. Congress Hotel didžiulėse 
salėse, 520 So. Michigan Ave. 
Parodos salės atidaros kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 11 vai. va-

, . karo. Įėjimas nemokamai ir vi-Golfo dienai dovanų paskyrė1
dar šie lietuviai biznieriai; Stan
ley P. Balzekas $25, Dan Ku
raitis $25, Jųstin Mackievich 
$25, Augustas Saldukas $25,
John Pakel $25. Labai vertingu 
daiktų paskyrė Felix A. Raudo
nis, Roosevelt Furniture krau
tuvės saVininkas.

• Vakarienė, prizų įteikimas 
dr dovanų paskirstymas prasi
dės vakare 6 vai. 30 min. To
dėl kas trečiadienį dirba ir die
nos metu negali Golfo dienoje 
dalyvauti, prašomas atvykti į 
vakarienę. Bus muzika ir šo
kiai. Dėl rezervacijų prašome 
skambinti Golfo Dienos komi
teto nariams: Julius Kuzas, tel.
WA 5^8744 arba Algird Piva- 
ronas tel. FR 6-4622. *

X Ralfo Centre liepos mėn. 
gauta aukų 1,237.60 dol. Dau
giausia suaukojo Illinois vals
tybės lietuviai — 604.6 dol.
Vasario 16 d. gimnazijai gauta 
1,553.50 dol/ Daugiausia aukų 
gauta taip iš Illinois valstybės 
— 603 dol. Drabužių ir maisto 
gauta 6,076 svarai. Daugiausia 
suaukojo Massachusetts vals
tybė — 4,467 svarus. Balfo 
centro adresas yra: 105 Grand
st., Brooklyn 11, N. Y. y Emilija Jautokiene po

X Kristaaus Karaliaus Lai- sunkios vidurių operacijos guli 
vo naujam numery randame Southtown ligoninėje dr.^ Ma
žiuos straipsnius: Užmirštasis
ačiū, Šventoji Germaną, Pa
sauliečių maldos už kunigus,

si -yra kviečiami pamatyti mi- 
lioninės vertės viso pasaulio ir 
visų amžių pinigų.

X Chicagos Krikščionių De
mokratų studijų klubas turėjo 
išvažiavimą Springfielde ir ta 
proga aplankė Linkolno pa
minklą. Jie Springieldo lietuvių 
buvo labai svetingai priimti. S. 
Lapinsko viloje prie ežero 
jiems buvo suruošta vakarienė 
su šokiais, kur 'jie suėjo į kon
taktą su šen. Amerikos lietuvių 
jaunimu. Petras Spetyla vaka
rienės metu pasakė labai nuo
širdžią kalbą. Chicagiečiai yra 
giliai dėkingi P. Spetyl a i, S. 
Lapinskui, A. Kelertui ir vi
siems Springfieldo lietuviams 
už gražų priėmimą.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių 35 sk. Brighton Park 
rugsėjo 23 d. ruošia avies kepi
mą Tėvų Marijonų Seminarijos 
sode, Clarendon Hills, III. Pel
nas skiriamas Tėvų Marijonų 
statybos naudai.

X šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje Švč. P. ' Marijos į 
Dangų Paėmimo šventės proga 
šv. mišios bus atnašaujamos 
rugpjūčio 15 d. 7:30 vai. vak.

IŠ ARTI IR TOLI .
1. A. VALSTYBĖSE

— Min. Vaclovas Sidzikaus
kas, Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas, įvykstančiame J. 
A. V. ir Kanados Lietuvių 
Fronto suvažiavime rugsėjo 
1—2 dienomis Windsore, Kana
doje, padarys aktualų politin} 
pranešimą tema: “Politinė pa
dėtis ir laisvinimo darbai’’.

Min. V. Sidzikausko figūra 
viena iš pačių stambiausių Lie
tuvos politiniame ir diplomati
niame gyvenime. Nuo pat jau
nystės jis politikas ir diploma
tas. Gerai pažįstamas jam ir 
rezistencinis gyvenimas, kurian 
aktyviai įsijungė okupacijų me
tais. Rezistencinis darbas jį nu
vedė į Dachau koncentracijos 
stovyklą. Išsilaisvinęs įsijungė 
į VLIKo darbą, buvo Vykdo
mosios Tarybos pirmininku ir 
užsienių tarnybos valdytoju. 
Dabar sėkmingai vadovauja 
Lietuvos Laisvės Komitetui. 
Kiekvienais metais aplanko Eu
ropą, dalyvaudamas įvairiuose 
tarptautiniuose suvažiavimuo
se. Jam vienodai gerai žinomos 
dabartinės politinės nuotaikos 
Amerikoje ir Europoje. Jo po
litinis pranešimas visų fronti
ninkų maloniai laukiamas.

DEMOKRATŲ KONVENCIJA

Ar Marija mirė? Kūno turtas 
ir dvasios neturtas, Katalikų 
teisininkų pareiškimas, Jonas 
ir Marijona Šlickiai ir kt. Yra 
Balio Sruogos eilėraštis Didis 
Viešpatie galybių. Žurnalą re
daguoja kun. A. Ignotas, MIC.

X Paulina Žilinskaite, gyve
nanti Marijampolėje, Alyvų Nr. 
1, praneša giminėms, kad jos 
sesuo Ona Žilinškaitė-Gustai- 
tienė yra mirusi 1951 m. vasa

ciuno priežiūroje- Kambarys 
201. Antras augštas.

X Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje rugpjūčio 15 d., Ma
rijos Dangum ėmimo šventėje, 
šv. mišios bus 6, 7, 9 vai. ryto, 
12 vai. vidudienį ir 7:30 vai. 
vakare.

KAS KĄ IR KUR
— Vyč’ų sendraugių dėmesbū. Už,

savaitės Chieagoj įvyks Lietuvos 
Vyčių metinis suvažiaviinas-seimns, 

( kuris prasidės atstovų priėmimo-su-
oo j • , -j i. ■»» ! siuažinimo vakaru rugpjūčio 2.3 d.no men. 28 d. ir palaidota Ma-; H'va| vakarp> Vv,ių 0 sei|Ili.

rijampolės kapinėse.
Ji laukianti žinių iš brolio

Stasio ir sesers Valerijos.

X Amerikos karo veteranų
4-to distrikto vadovybėje 
1956-57 m. randamos šios lie
tuviškos* pavardės: Pauline Ku
baitis ir Stella Karalaitis. To 
paties distrikto junjorių vado
vybėje yra Joyce Gedzius.

uis balius-šokiai įvyks šeštadienį, 
rugpjūčio 25 d. Sherman viešbutyj.

Šeinio Rengimo komisija sendrau
gių kuojMii yra paskyrus kvotų bile- 
tų: penkis biletus (po $1.00) j at
stovų priėmimo vakarų ir 10 biletų 
(po $2.50) šeiminiam baliui-šokiams.

Kurie sendraugių yra nutarę da
lyvauti ir vienam ir kitam vakare, 
prašomi biletus įsigyti pas kuopos 
pirmininkų Ign. Sakalų, Draugo ad
resu arba namų adresu 7.350 Soutb 
Campbell Ave. Tel. OR 0-4095.

— Prof. J, Brazaitis, Lietu
vių Fronto Centro Valdybos 
pirmininkas, Lietuvių Fronto 
suvažiavimo metu darys pra
nešimą “Rezistencijai 15 ftie- 
tų”. Šiais metais prof. J. Bra
zaitis aplankė LF skyrius Ka
nadoje, Waterburyje, Philadel- 
phijoj, Chicagoje, Clevelande ir 
kitur. Savo pranešime LF 
Centro Valdybos pirmininkas 
padarys lietuvių rezistencinės 
veiklos apžvalgą, jos skirtingu
mą nuo politinių partijų ir pa
siūlys receptus lietuviškai re
zistencijai plėtotis svetimuose 
kraštuose šių dienų sąlygose.

—- Juzė Augaitytė, Lietuvos 
operos solistė, liepos 27 d. Phi
ladelphijoje koncertavo šv. 
Juozapo vienuolyno akademi
jos mokytojoms. Akompanuo
jant Marco Farnese, jį‘dideliu 
pasisekimu, tautiniais drabu
žiais pasipuošusi, sudainavo vi
są eilę dainų ir net tris kartus 
buvo iškviesta pakartoti. Pa
staruoju metu Augaitytė tapo 
pakviesta nare į The Matinee 
Musical CluD'of Philadelphia. 
Tam klubui priklauso daug žy.' 
mių muzikos ir meno pasaulio 
atstovų. /

— Žiemelis Bronius su šei
ma, prieš metus persikėlęs gy- 

įventi iš Detroito į Califomiją, 
nusipirko rūbų skalbyklą, šiuo 
bizniu verčiasi sėkmingai. Žie
melių adresas: 327 Pier Ave., 

Hermosa Beach, Calif.

Vakar Chicagoje, Interna
tional Aiųphitheatre patalpose, 
prasidėjo demokratų konvenci
ja. Jau šeštadienį ir sekmadie
nį, prieš konvencijos pradžią, 
Chicagoje smarkiai darbavosi 
demokratų vadovaujantieji po
litikai. Trumanas, paskelbęs, 
kad jo pasirinktas kandidatas 
yra New Yorko gubernatorius 
Harriman, sekmadienį lankė 
įvairių šio krašto valstybių at
stovus, įtikinėdamas, kad jie 
palaikytų Harrimaną. Ja.m tal
kino W. M. Boyle, Gr. McKin- 
ney ir kiti, tačiau nebuvo jau
čiama, kad labai stambesniais 
skaičiais vyktų atkritimas dele
gatų nuo Steyensono. ,

Stevenson ir Harriman
Rooseveltienė taipgi aktlvi 

Chicagoje. Dienraščių pirmuo
se puslapiuose dedamos jos 
nuotraukos su Stevėnsonu, ro
dant jos palankumą šiam kan
didatui. Ji net prasitarė, jog 
Trumąnas stengiasi sustabdyti 
Stevensono prasiveržimą, kad 
galėtų vėliau iškišti kandidatū
rą Missouri senatoriaus Stuart 
Symington. Tiesa, po šio Roose- 
veltienės pareiškimo Trumanas 
pusryčiavo su Symingtonu, bet 
jie vėliau abudu paneigė Roose- 
veltienės įtarimus.

Nominavimui į kandidatus 
prezidento rinkimams reikalin-

KANADOJ
— Wasagoje, lietuvių vasar

vietėje, kur vasaros metu susi
renka daug lietuvių, rugpjūčio 
12 d. lankėsi vysk. V. Brizgys. 
Svečias sekmadienį 11 vai. lie
tuviams laikė pamalda^, o po 
to dalyvavo šv. Jono parapijos 
liet. kat. moterų Draugijos Žo
linės tradicinėse iškilmėse, ku- 

1 sios taip pat buvo švenčiamos 
' vasarvietėje.

— Tabako ūkininkai prie 
Simcoe-Delhi apylinkėse Kana
doje pradeda tabako skynimą. 
Esant gana lietingai vasarai, 
tabakas užaugo labai gerai. 
Lietuviai ūkininkai deja nusi
skundžia stoka darbininkų, o ir 
pasamdyti yra labai brangūs:

' į dieną tabako akinėjai prašo 
iki 13—15 dol., kada valdžios 
tabako supirkimo įstaigos dėl 
gero tabako derliaus pranašau
ja mažas tabako kainas.

— Dr. Jonas Maurukas su 
šeima atostogauja Kanadoje 
ponų Meilių-Valių ūkyje. Dr. 
Maurukas ilgesnį laiką gyven
damas Toronte, Kanadoje, To
ronto universitete įgijo chemi
jos daktaro laipsnį ir nuo pra
ėjusios žiemos persikėlė į USA 
prie Clevelando kaip specialis
tas darbuotis vienoje ligoninė
je. Dalia Maurukienė yra teat
ro dramos artistė.

ga 6861/2 balso. Stevensonas 
garsinasi jau turįs 600 garan
tuotų balsų, net gal kiek dau
giau. Visų apskaičiavimu, Har
rimanas tarp atstovų turįs ma
žiau šalininkų.

Harrimanas nori laimėti kuo 
daugiau negrų balsų, dėl to jo 
ir jo šalininkų pasiūlytai stip
riai užakcentuoja teisių sulygi
nimo reikalavimą, taipgi reika
lavimą gyvenime pravesti Aug- 
ščiausiojo teismo nutarimą apie 
panaikinimą rasinės segregaci
jos mokyklose ir susisiekimo 
priemonėse. Jie taipgi siūlo su
daryti specialią federalinę ko
misiją, kuri prižiūrėtų, kad tei
sių sulyginimas būtų pravestas. 
Harrimanas pasisakė prieš Ki
nijos priėmimą į Jungt. Tau
tas, prieš komunistų kolonia
lizmą — norą įsistiprinti oku
puotuose kraštuose.

Rinkiminė platforma

Demokratų rinkiminės plat
formos paruošimas vyksta visu 
atsidėjimu. Sudaryta penkioli
kos žmonių pakomisija, kuri 
antradienį turi baigti platfor
mos projekto paruošimą. Tada 
tas projektas bus duotas pa
tvirtinti .108 platformos komisi
jos bariams, o jau vėlai vaka
re trečiadienį numatytoji rinki
minė platforma bus referuota 
konvencijoje.

Aooseveltienė už Stevensoną

Eleanor Rooseveltienė aiškiai 
agituoja už Stevensoną. Spau
dos konferencijoje Conrad Hil- 
ton viešbutyje sekmadienį ji 
pabrėžė, kar Stevensonas esąs 
geriausias kandidatas nomi
nuoti. Ji net padarė sugestijas, 
kad palaikymas Harrimano ga
li konvenciją nuvaryti į akli- 
gatvį ir, balsams susiskirsčius, 
gali iškilti koks naujas žmo
gus, kaip šen. Symington.

Konvencijos dienos Chicagoje 
linksmos. Atvykstantieji dele
gatai, gal koks tūkstantis jų, 
paraduodami iš stoties, iš aero
dromo vyko į viešbutį — Con- 
rad Hilton, su plakatais ir 
triukšmu.

Klounas C. Hilton į viešbutį 
atvedė demokratų partijos 
“simbolį“ — asilą įregistruoti, 
bet jam kambario klerkas ne
davė... Pačiame viešbutyje de
legatai grupavosi, tarėsi, rinko 
daugiau pritarimo savo kandi
datams.

Viešbučio trečiame augšte 
apsigyvenę Harriman ir Ste
venson, tik pro koridorių nuo 
kits kito. Ir vienas ir kitas tu
rėjo, kaip sakoma, atvėręs du
ris atstovams — lankytojams. 
Atrodo, kad Stevensonas pri
traukia daugiau žmonių, nors 
Harrimano šalininkai net filmą

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

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

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šald ytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jewelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

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

Budrike Radio Valanda iš WHTC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro. "

t

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PREflN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• Radijo aparatus
• Hi f i fonografus

• Rekordo vlmo mnšlnhs 
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuval

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai

• Iaild.vklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

Dflinfl.
_ TCLEVISIOn

(sales - Service)
Sav. Inž. A. SEMĖNAS 

3321 S. Halsted — CLlffside 4-5063

iii
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artinų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
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NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUMMO
B-VIŲ LYGOS.,KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
l lt

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
______ Lengvomis Sąlygomis_________

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

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, QL

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

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

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

““justas rnnuutmSP
ii TOLI IR ARTI 'M

NAUJI OIUILI TAOKAI- NAUJAUSI KMUSTTKfO (AAHKIAI 
ll£lį METŲ MTY/MAS-PI6US IKSĄtlKIK6AS AATAANMMAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIU>elt 3-9209


