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TRYS PREMJERAI VĖL SUSITIKO LONDONE
Pabaltijo valstybių klausimas 

švedų rinkiminiuose debatuose
JUOZAS LINGĮ S 

Mūsų bendradarbis Švedijoje
STOCKHOLMAS. — Švedų karinio laivyno svečiavimasis 

Rygoje gal būt nevienam sudarė įspūdį, kad švedų tauta iškilmin
gai pademonstravo savo galutinį nusistatymą Pabaltijo atžvilgiu 
bei pripažino dabartinį tų kraštų statusą ir kad Pabaltijo valsty
bių klausimas švedams visai jau neberūpi.

Kad taip nėra, buvo jau nekar
tą įrodyta tiek paklausimuose 
švedų parlamente, tiek spaudoje, 
tiek viešuose mitinguose. Šis lai
vyno viešėjimas Rygoje, kurį vi
sa švedų demokratinė spauda, 
išskyrus socialdemokratų, pa
smerkė ir laikė labai neskonin
gu ir nedraugišku žestu už lais
vę kovojantiems pabaltiečiams ir

ti, kad Švedija nori, kad Pabal
tijo valstybės atgautų laisvę ir 
kad tuo būtų išsklaidytas tas ne
susipratimas, atsiradęs švedų ka 
ro laivynui beviešint Rygoje. 
""Ministeris pirmininkas per- 
pyko ir mosikuodamas rankomis 
vietoje kad atsakytų, ėmė pats 
klausti liberalų partijos vadą, ką

neseniai susektas šnipinėjimas,'šved^ vyriausybė turinti daryti, 
kurio akstinu buvo vietų amba- j kaa turėtų išvaduoti Pabaltijo 
sados Stockholme globojamasj kraštus, ar prof. Ohlinas turįs 
prekybinis skyrius, išduodant so I konkrečių pasiūlymų, ar jis ma-
vietams švedų radarų gamybą ir 
konstrukcijas, šį klausimą dar 
labiau pagyvino.

Komunistų vadas priremtas 
prie sienos x

Š. m. rugsėjo 16 d. švedai ren
ka atstovus į antruosius parla
mento rūmus. Dešiniųjų ir libe
ralų partijų atstovai bei vadai 
įtraukia ir Pabaltijo klausimą į 
savo partinius debatus. Prieš rin
kimus, kaip demokratiniame 
krašte kad pridera, leidžiama 
kiekvienos partijos vadui per ra- 
diją*paliaupsinti savo partiją, iš
dėstyti jos programą, o kas svar 
biausia atsakyti į kitų partijų at
stovų paklausimus tiek vidaus, 
tiek užsienio politikos klausi
mais. Kaip rugpjūčio 30 d. per 
šerengą buvo varomas komunis
tų vadas Hagbergas, jis nepajė
gė patenkinamai atsakyti nė į 
vieną klausimą, o visą laiką me
lavo ir išsisukinėjo.

Dešiniųjų partijos atstovė p-lė 
Wallerius paklausė Hagbergo, ar 
jis norėtų, kad Pabaltijo kraštai 
atgautų savo laisvę ir nepriklau
somybę. Čia komunistų vadas 
kategoriškai pareiškė, kad jis 
nenorįs Pabaltijo kraštams lais
vės ir nepriklausomybės toje for 
moję, kurią jie turėjo prieš sovie
tams jas prarijus, kada žmonės, 
esą, vilko kapitalistų ir dvarinin
kų jungą ir kentėjo nuo fašisti
nio režimo.

Be to jis iškilmingai pridūrė 
Kremliaus nuvalkiotą melą, kad 
Pabaltijo valstybės dabar nau
dojasi didesne laisve, negu jos 
kada nors yra turėjusios ir kad, 
pagaliau, jos pačios teisėtai nu-i 
balsavo prisijungti prie Sovietų 
Sąjungos. Panelei Wallerius pa
klausus, ar tas balsavimas buvo 
kieno nors kontroliuojamas ir le
galus, komunistų vadas į tai ne
atsakė nieko, nors šiaip melo ir 
įžūlumo jo posakiuose netruko.

Priešrinkiminė kova vyksta ne

nąs pradėti kokią nors kovą... 
Prof. Ohlinas jam šaltai ir sar
kastiškai atkirto ir dar kartą pa
klausė, ar jis nenorėtų pasauliui 
pareikšti ir pasisakyti už paverg 
tų tautų išlaisvinimą, o pasisa
kymas apie Pabaltijo valstybių 
išlaisvinimą būtų itin reikšmin
gas, apie kokią nors kovą jis ne- 
galvojąs.

Ir tik prispaustas prie sienos 
švedų ministeris pirmininkas pa 
reiškė, jog savaime aišku, kad 
švedų tauta ir vyriausybė npri, 
kad kiekviena tauta vystytų sa
vo gyvenimą laisvėje gyvenda
ma.

Ant rytojaus tiek dešiniųjų, 
tiek liberalų spauda savo įžangi
niuose ryšiumi su tuo abiejų par 
tijų vadų „dvikova“ dar kartą 
pabrėžė, kad Pabaltijo tautų lais 
vė rūpi švedų tautai ir kad sve

Mirė prelatas 
Starkus

BAYONNE, N. J., rūgs. 10. — 
Iš Bayonne telegrama praneša
ma, kad šiandien (rūgs. 10 d.) 
mirė prelatas Ignas Starkus. Lai 
dojamas rugsėjo 14 d. Iškilmin
gos gedulo pamaldos bus rugsėjo 
14 d. 10:30 vai. ryto Šv. Mykolo 
parapijos bažnyčioje, Bayonne, 
N. J.

Velionis buvo ilgametis Šakių 
gimnazijos direktorius ir Virba
lio klebonas bei dekanas. Trem
tyje Vokietijoje ėjo įvairias pa
reigas ir buvo Šv. Tėvo pagerb
tas monsinjoro titulu. Velionis 
paskutiniu laiku gyveno pas sa
vo brolį kun. Joną Starkų.

A. a. prel. I. Starkus gimė 1888 
metais.

Trečioji audra
MIAMI, rūgs. 10. — Trečioji 

tropikinė audra pasuko į šiaurės 
rytų Atlantiką 550 mylių nuo 
Cape Hatteras, N. C.

Sir Humphrey T^evelyan, Britani
jos ambasadorius Egipte, nusiminęs 
išeina iš Australijos ambasados Kai
re, kai sužinojo, kad Egipto prez. 
Nasseris atmetė Vakari} pasiūlymą 
sutarptautinti Sueiti kanalą. (INS)

Alžirijos sukilėliai nacionalistai
1

neduoda ramumo prancūzams
ALŽIRAS, Alžirija, rūgs. 10. — Alžirijos sukilėliai nacionalis- nOs šuezo kanalo tarybos 

tai vakarų Alžirijos trijose vietose vakar išvystė karinius veiks- Į
mus prieš prancūzų kariuomenę. , Nasserio pasiūlymas

Po nepasisekusių Suezo kanalo 
derybų, kas lieka toliau

LONDONAS, rūgs. 10. — Didžioji Britanija vakar apsvarstė 
galimybę kreiptis į Jungtines Tautas, kad jos sudarytų laikiną 
tarybą, kuri tvarkytų Suezo kanalą.

Tuo reikalu Britanija gali 
kreiptis pagal Jungtinių Tautų 
čarterio 40 paragrafą. Ir saugu
mo taryba gali imtis priemonių, 
kad nesusidarytų dar pavojin
gesnė situacija.

Didž. Britanijos premjeras 
Edenas abejoja, ar JT saugumo 
tarybos nariai galės būti įtikinti, 
kad jie sudarytų Suezo kanalo 
laikiną tarybą.

JT Saugumo taryboje raudo
nieji turi du balsus. Iš vienuoli
kos saugumo tarybos narių de
vyni gali palankiai pažiūrėti į 
sudarymą kanalo tarybos. Tai 
Britanija, Prancūzija, Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Australija,
Iranas, Kuba, Peru, Belgija ir 
nacionalistinė Kinija.

Prancūzijos premjeras Mollet 
savo kalboje nepažymėjo, ar jo 
kraštas kreipsis į Jungtines Tau
tas Suezo kanalo klausimo rei
kalu.

Sovietų Rusija ir Jugoslavija 
bus priešingos sudarymui laiki-

Apšaude prancūzus
Kipro saloje

NICOSIA, Kipras, rūgs. 10. — 
Graikų kipriečių pogrindis (EO- 
KA) vakar slapta užpuolė ir ap
šaudė prancūzų kareivius, va
žiuojančius Famagusta — Nico- 
sia keliu. Prancūzai kareiviai va
žiavo į kareivines. Prancūzai at
sišaudė ir apylinkėje (dvi mylios 
nuo Famagusta) tuojau pradėjo 
jieškoti užpuolikus, bet nepasi
sekė surasti. Nei sužeistų, nei už
muštų nebuvo.

• Jordano keleivinis lėktuvas, 
skridęs iš Amman į Kuwait, su
dužo netoli Amman. 48 keleiviai 
buvo sužeisti.

širdies specialistų
gydytojų kongresas

STOCKHOLMAS, rūgs. 10. — 
Dr. Paul Dudley White, gydęs 
prezidentą Eisenhowerį, vakar 
atvyko iš Maskvos į Stockholmą, 
grįždamas į JAV. Jis pareiškė, 
jog prez. Eisenhowerio sveikata 
yra gerame stovyje.

Dr. White, širdies specialistas, 
su kitais penkiais gydytojais, 
lankėsi Sov. Rusijoje, o dabar da 
lyvauja Stockholme Europos gy
dytojų širdies specialistų kon
grese.

Nauja vyriausybė
Aukso Krante

AUKSO KRANTAS, Vid. Af
rika. — Į naująją Aukso Kranto 
vyriausybę įeina 8 katalikai. Ka
talikams buvo pavestos Sveika
tos, Švietimo, Prekybos ir Dar
bo ministerijos. Iš 5 milionų 
Aukso Kranto gyventojų 525 
tūkstančiai yra katalikai.

Dvylika asmenų krito kovoje, 
įskaitant aštuonis europiečius.

Dvylika kitų buvo
Prancūzų kariuomenė suatip- 

sužeista r*no savo kontraataką prieš su- 
Mostagonem apylinkėje, pakran- kilėlius ir juos nuvijo į kalnus, 
tėję tarp Alžiro ir Oran. Anksti vakar rytą Relizane už

miestyje sukilėliai užpuolė kar- 
navalą, suruoštą prie plaukioji
mo vietos. Du prancūzų kareiviai 
buvo užmušti ir 11 civilių sužeis
ti.

sukilėliai nukirto pakrantės vieš 
kelį tarp Oran ir Mostaganem, 
šaudydami į civilius automobi
lius. šeši europiečiai, įskaitant 

dų vyriausybės šunuodegavimas v*en^ moterį, žuvo nuo kulkosvy 
sovietams yra nusižengimas tiek džio kulkU; Sukilėlių kulkos nu- 
prieš tautinę, tiek prieš politinę
laisvę.

tilo, kai atvyko Prancūzijos ka
reiviai.

Du vaikai: 9 metų mergaitė ir 
5 metų jos broliukas pabėgo į 
smėlyną iš savo tėvų automobi
lio, kai kulkos pradėjo švilpti, 

goslavijos komunistinė vyriau-[Abu vaikai buvo surasti nesu- 
sybė Belgrado tribunolo išleistu! žeisti vakar anksti rytą, dar vis 
bendro pobūdžio nutarimu aštuo( besislepiant smėlyne. Jų tėvai 
neriems metams uždarė Split vys, krito nuo suklėlių kulkų. Vaikai 
kupijos seminariją. I nuvežti pas jų tetulę.

VELIAUSIŲŽINIŲ SANTRAUKA
— Egiptas vakar pasiūlė Vakarams naują Suezo kanalo planą 

Jungtinių Tautų dvasioje“, bet Britaniją jį atmetė. Washisngtone 
pareigūnai pareiškė, jog Jungtinės Amerikos Valstybės nori rim
tai apsvarstyti Egipto pasiūlymą, bet jie nepasakė, ar JAV palai
kys Egipto planą.

Uždarė seminarijų
BELGRADAS, rūgs. 10. — Ju

Susišaudymas
prie pasienio

BERLYNAS, rūgs. 10. — Ry. 
tų Vokietijos laikraštis „Nęues 
Deutschland“ parašė vakar, kad 
du JAV kareiviai apšaudė Rytų 
Vokietijos pasienio, sargybinį iš 
Vakarų Vokietijos pasienio. La i k 
raštis rašo, kad kareiviai priar
tėjo prie pasienio ir iš automati
nio šautuvo paleido kulkas į po
licininką, stovintį 650 yardų Ry
tų Vokietijos teritorijos viduje. 
Šūviai nepataikę.

Prieš agresijų
KAIRAS, Egiptas, rūgs. 10.— 

Penkios arabų valstybės susita
rė

LONDONAS, rūgs. 10.—Egip
tas šiandien pasiūlė naujas tarp
tautines derybas ir baigti Suezo 

[kanalo krizę, kad būtų išvengta 
'karo. Pakvietimas išsiųstas 45 
valstybėms, kurios naudojasi 
Suezo kanalu, įskaitant Sovietų 
Rusija ir Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Trijų premjerų posėdis

LONDONAS, rūgs. 10. — Di
džiosios Britanijos premjeras 
Edenas, Prancūzijos premjeras 
Mollet ir Australijos premjeras 
Menzies šiandien susitiko Lon
done nutarti, kokį žingsnį dabar 
tenka daryti Suezo kanalo krizė
je.

Prancūzijos premj. Guy Mol
let ir užsienio reikalų ministeris 
Christian Pineau atskrido iš Pa
ryžiaus į Londoną, kai Australi
jos premjeras buvo pakeliui į 
Londoną iš Kairo po nepasise
kusių derybų su Nasseriu.

Bolševikai išcenzūravo Indijos 
viceprez. Radhakrišnan kalbas

INDIJA. — Laisvojo pasaulio spauda paskelbė kai kurias 
Indijos viceprezidento Radhakrišnan kalbų vietas, kurias komu
nistinė cenzūra buvo neleidusi spausdinti sovietiniuose laikraš
čiuose.

Iš sovietinės cenzūzos išbrauk
tų kalbos vietų matyti, kad In
dijos viceprezidentas, lankyda
masis Sovietų Sąjungoj ir sate
litiniuose kraštuose, savo atvi
rumu yra padaręs kojnunisti- 
niams pareigūnams nemaža ne
malonumų. Ypač įdomi yra Rad
hakrišnan kalba pasakyta ko
munistinės Rumunijos tautinėje 
liaudies asamblėjoje. „Žmogaus 
asmens kilnumas ir šventumas 
sudaro pagrindinį kiekvienos de
mokratinės konstitucijos pagrin 
dą, — kalbėjo Indijos viceprezi
dentas. — Tai turėtų visuomet 
prisiminti tie, kurie kalba apie 
demokratinę vyriausybę. Mūsų 
giliu įsitikinimu, yra būtina pa
likti pilną žodžio ir spaudos lais
vę mažumoms ir opozicijos parti
joms.

„Mes baudžiame žmones už jų 
kriminalinius nusikaltimus, o ne

Jaunimas meldės už savo kraštą, 
dabar persekiojamą komunistų

sustiprinti Jordano pasienį
JAV oro jėgų štabas vakar pranešė iš Tokio miesto, jog prieš galimą Izraelio agresiją.

Amerikos bombonešis, su 16 pareigūnų, dingo virš Japonijos jūros. Susitarusios valstybės yra Egip- grėsė „Katholikentag“, kuris pasibaigė užpraėjusį sekmadienį 
tas, Lebanas, Saudi Arabija, Si-, Koelno mieste, dalyvavo taip pat kelios dešimtys tūkstančių jau- 
rija ir Irakas. nimo iš sovietų valdomos Rytų Vokietijos.

Oras Chicagoje Daugumą jų sudarė studentai,
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje — rytoj da
linai apsiniaukę ir šilčiau.

— Jordano armijos pranešėjas pasakė: šeši Izraelio kareiviai 
vakar buvo užmušti ir vienas jordanietis sužeistas, kai 100 izrae
litų įsibrovė į Jordaną.

— Egiptas vakar pasiūlė sudaryti Suezo kanalo komitetą, 
kuris turėtų peržiūrėti 1888 m. Konstantinopolio sutartis. Kons- 

tik per radiją, spaudą, bet ir vie-’ tantinopolio konvencija pažadėjo visoms valstybėms navigacijos 
šose „dvikovose, kur du partijos totavę Suezo kanalu karo ar taikos metu. ,

nariai išeina vienas prieš antrą j — Penkių valstybių Suezo kanalo kom isijai nesusitarus su 
ir turi atsakyti į vienas antro pa- Egipto prezidentu Nasseriu, diplomatai mano, jog liko šios gali

mybės: 1. Vakarai turi atsisakyti savo pasiūlymų dėl Suezo su- 
tarptautinimo. 2. Visą Suezo ginčą tuojau perkelti į Jungtinių 
Tautų saugumo tarybą. 8. Karas.

klausimus

Politikų „dvikova“

Daugiausia dėmesio tiek spau. 
doje, tiek šiaip viešai, sukėlė 
„dvikova“ tarp dabartinės švedų 
vyriausybės ministerio pirminin 
ko ir socialdemokratų partijos 
vado Erlanderio ir liberalų par
tijos vado nącionalekonomisto 
prof. Ohlino. Paatakavęs minis
terį pirmininką, kodėl sovietų 
šnipai .neturį diplomatinio imu
niteto, ne8uimami ir neteisiami 
pagal švedų įstatymus, o tik pa
prašo sovietų ambasados Stook- 
holme, kad jie išsinešdintų iš 
krašto, prof. Ohlinas paklausė 
jį, ar jis nenorėtų viešai pareikš-

— Egipto pareigūnai praneša, jog Nasseris aiškiai pasakė, 
kad Egiptas yra pasiruošęs kovoti už Egipte savistovumą.

— Egiptas nurodo, jog Suezo kanalu laisvos navigacijos, ka
nalo pagerinimo ir geresnių įrankių klausimo sprendimas nepažei
džia Egipto nepriklausomybę.

— Sovietų Rusija vakar pranešė, kad ji vėl išbandė atominį 
ginklą. Tai bene bus ketvirtas bandymas dviejų savaičių laiko
tarpyje.

— Britai išleido 85 asmenų sąrašą. Tuos asmenis britai ko 
greičiausiai nori pagauti, mat, jie vadovauja graikų kipriečių po
grindžiui.

— Leipcigo mugę Rytų Vokietijoje aplankė 27j,097 asmenys, 
9,01/0 buvo iš užsienio ir 15,057 ii Vakarų Vokietijos.

Pfc. Arthur O. Bordua, 19 metų, 
vienas iš vienuolikos marinų, kurie 
nuskendo Okinawo» salos pakrantė- 
je, kai juos pagavo povandeninė sro
vė, (INS)

KOĖLNAS, Vokietija. — 77-jame Vokietijos katalikų kon.

amatininkai, žemės ūkio ir fab
rikų darbininkai, tarnautojai, vy 
rai ir mergaitės nuo 16 iki 25 me 
tų amžiaus. Beveik visiems ke
lionė į laisvąją Vakarų Vokieti
ją buvo surišta su didele rizika.

Jie buvo „Katholikentag“ da
lyvių dėmesio centre, savo rim
tumu, drąsumu ir pamaldumu pa 

Įdarydami gražų įspūdį. Vos at
vykę į Koelną, jie nesiskubino 
lankyti krautuves ir net prisista
tyti registracijos punktuose.

Pirmasis jų rūpestis buvo ap
lankyti katedrą ir pasimelsti 
Švč. Sakramento koplyčioje už 
savo šeimas, už draugus ir už vi
są komunistų persekiojamą kraš 
tą.

Atvažiavome visų pirma mels
tis, — sakė viena mergaitė tau
tiniais Drezdctno srities drabu
žiais. Visi reiškė savo džiaugs
mą, kad gali dalyvauti laksvose 
ir didingose iškilmėse Dievo gar
bei.

Vis tai komunistine 
taktika

VARŠUVA, rūgs. 10. — Iš 
Lenkijos pasiekė žinia, kad len
kų katalikų kunigai gali būti nuo Maskvos, 
baudžiami, jei atsisako teikti re
liginius patarnavimus, kaip vai. 
džios potvarkyje sakoma, dėl po 
litinių motyvų. Bausmė nustaty
ta nuo 6 mėnesių iki 5 metų ka
lėjimo. Naujasis potvarkis yra

už jų nuomones, — kalbėjo to
liau Radhakrišnan. — Kol tiesa 
turi laisvę kovoti su klaida, tol 
klaida nėra užgniaužiama prie
vartos pagalba. Tai yra parla
mentarinė sistema, kuri paken
čia opozicijos nuomonę“.

Ir Maskvoje Indijos viceprezi
dento pasakytas kalbas sovieti
nė cenzūra žymiai sutrumpino. 
Maskvos spauda išleido Radhak
rišnan pastabas apie „griežtą 
kontrolę Rusijos viduje“, apie 
„koncentracijos stovyklas“, apie 
„tikros demokratijos“ reikalą ir 
11.

Trumpai iš visur
• Didžiulis uraganas pietry

čių Japonijoje 19 asmenų užmu
šė ir 93 sužeidė.

• Senatorius Mundt (R., S.D.) 
vėl paklausė Adlai E. Stevenso
no, ar jis sutinkąs su buv. pre
zidento Trumano pareiškimu, 
kad Alger Hiss nebuvo komunis
tų šnipu. Mundt paklausė Ste
vensono praėjusį ketvirtadienį, 
ar jis sutinkąs su Trumanu. 
Mundt dar negavęs atsakymo iš 
demokratų prezidentinio kandi
dato.

• 5 mil. vokiečių, išvarytų iš 
Oderio — Neissės teritorijos n 
Pasauk karo pabaigoje, vadai 
priėmė draugiškesnį toną komu
nistinės Lenkijos atžvilgiu. Nau
jas vokiečių tonas remiamas įsi
tikinimu, kad komunistinis Var
šuvos režimas norįs būti toliau

• „The Mail“ ir „The Times“, 
Kipro du laikraščiai spaųsdiha- 
mi anglų kalba, dabar pasauli
nes žinias spausdina ir prancūzų 
kalba, stovint Prancūzijos ka-

nukreiptas prieš tuos kunigus, nams ‘P110 8 °i*- 
kurie atsisako teikti religinius j • AFL—CIO unijų 1}5 vadai 
patamavimtis aktyviems komu- rytoj Chicagoje balsuos, ar pri- 
nistams. tarti ar atmesti AFL—CIO tary

bos indorsavimą Stevensono — 
• Aktorius ir dainininkas Bing Kefauverio sąrašą.

• švietimo pagalba Afghanis- 
tanui. Iš New Yorko Columbia

Crosby ruošiasi susituokti.

Kalendorius

šv. Protas ir
universiteto, mokytojų kolegijos

drTu^-V^ auklėjimo specialistai
draugai, lietuviam. Gintautas ir į Afghanistaną, kad jie
Sungailė.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:10. nę sistemą.
ten pagelbėtų pagerinti mokykli-
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Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGIS TURTAS
4342 Archer Ave.. Chicago, 32 »1

i

D1KNRAS (is DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Atsakymas V. G. — Išgaubti 
nagai gali reikėti kokią nors Ii 
gą: džiovą arba kokią nors krau 
jo ligą ir t.t. Vien tik iš nagų 1 
išvaizdos, be kitų duomenų, nie
kas negali nustatyti diagnozo.

Antradienis, rugsėjo U, 1956

9L I. 1. SIMONAITIS
P.&J. JOKUBKA. Naujas adresas: 4255 V. 63rd St, 
rV, DEIMANTAI IR ĮAIKKOOZIA) ’

Pardavimas lr Taisymas 
4077 So. Archer Ave.

Chicago 32, 111. — Tel. LA 3-8617

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Oflao (eL KUIsik* 6-4410 
Resid. telef. GRovehUl 6-0617 

Valandos: 1-8 p. m. lr 0-8 p. m. 
Penktad. tik po pietą. 

Trečlad. tr šeštad. pagal sutarti

sa tai turi atidžiai ištirti dak
taras ir nurodyti, ką ligonis tu
ri daryti, kad sėkmingiau nuo 
“seborrhea capitis” pasigydytų 
ir išvengtų praplikimo bei su
stiprintų viso kūno sveikatą.

Baisiausią klaidą daro tie. ku Pastebėjus kokius nors nenor- 
rie gavę "seborrhsa capitis" kai- malins reiškinius kad ir keistą 
....r pakaušį prieš saulę. Nuo ”>?* lSva‘^ą. reikia nedelsiant
to dar labiau aliejus iš sebacinių cl 1 Pas a arą________________
liaukų sunksis. Ir blogesnio to
kiai padėčiai dalyko nėra, kaip

dinti su pakaušio odos liga, va
dinama “seborrhea sicca” (sau
sasis galvos pleiskanojimas), 
kurios kaltininku yra mikroor

kos dėl kaikurių priežasčių su- ^na pakaušį prieš saulę.
Seborrhea capitis

Skaitytojai jau buvo supažin
krinka, tuomet žmogaus syei 
katą ir net viso gyvenimo eigą 
gali iškreipti iš normalių takų.
Odoje yra daugybė tokių ma- °dos m? sanavimas. Nuo tryni- 

ganizmai, kuriais užsikrečiama žyčių liaukučių, kurios gamina mo masažo, sebacinės liau- 
per nešvarias šukas nesanitariš- tokį aliejų, kad odą apsaugotų kūtės dar labiau gamins aliejų, 
koše kirpyklose ir t.t. nuo suskirdimo, nuo sutrūkinė- *r tik pagreitins praplikimą.

Dabar reikia skaitytojus su- jimo ir nuo kenksmingų mikro- “Seborrhea capitis” pagydyti 
pažindinti su riebiuoju galvos bų. Tos liaukutės odoje vadi- ngra lengvas dalykas. Reikia 
pleiskanojimu, kurį medikai va- narnos “sebacinėmis liaukutė- ,j]gO sistemingo, kantraus ir 
dina “seborrhea capitis”. mis”. Kai sebacinės liaukutės nuolatinio gydymo, kol žmogus

Riebaus galvos pleiskanojimo į pradeda gaminti perdaug alie-' pasveįksta įr įggelbsti savo plau 
kus nuo nuslmkimo. Kas tiki 
tik į tepalus ir į nieką kitą, tai

kaltininku yra ne mikroorganiz- jaus, tuomet oda pasidaro per
mai, bet koki nors trūkumai Į daug riebi, ir tokią padėtį vadi- 
žmogaus kūne ar kokia nors name “seborrhea”.
sisteminė liga. Tą faktą kiek- Pirma, negu pakaušio oda pa- 
vienam labai svarbu įsisąmo- sidaro riebi, tai paprastai paste- 
ninti. Kodėl? Na gi, jei “sebor- bima, kad apie nosį ir kaktos o- 
rhea capitis” gydysi taip, kaip i da nuolat yra taukuota. Bet ga- 
gydoma “seborrhea sicca”, tai | Ii būti ir atvirkščiai — pirma

I tik save apgaudinėja.

DAKTARO ATSAKYMAI Į

Klausia S. M. — 1) Prašau 
kiek galimaman paaiškinti, kas

liga pablogės ir tik pagreitinsi , pakaušis, o paskui kakta ir oda t Y1a “carcinoma in situ” ir iš
apie nosį pasidaro perdaug rie-! v^so aPie tą ligą. 2) Ar kūdikis, 
baluota. Dažnai sebacinės liau- S*męs iš motinos sergančios car 
kūtės, perdaug gamindamos a- į cinoma, jau yra paveldėjęs tą li- 
liejaus, pavargsta ir staiga su-Sft? 3) Ar tiesa, kad moteris 
stoja visiškai veikti kelioms sa- P° “hiysterectomy” operacijos 
vaitėms, paskui ir vėl pradeda Jahai sustorėja, o taip pat ir jos 
perdaug veikti. Kai sebacinės balsas ?
liaukos apmiršta, oda pasidaro Aatsakymas S. M.: 1) “Carci- 
perdaug sausa, tuomet ir daug noma» reiškia tam tikrog fū_ 
pleiskanų atsiranda galvoje; §jes yggj: Carcinoma yra per- 
bet, kai sebacinės liaukos var- pjati tema, kad būtų galima ke- 
vina aliejų, tai tas pleiskanas įįais sakįnįaįs išaiškinti. Juo 
taip sualiejuoja ir sucementuo- anksčiau gydytojas carcinomą 
ja, kad pasidaro ant galvos keis atpažįsta ir juo greičiau vėžys 
tas luobas, kurį nelengva iššu- pašalinamas,' juo daugiau yra 
kuoti ar kitokiu būdu pašalinti. vnties žmogui gyvybę išgelbėti 

Seborrhea capitis , jei tin- 2) Nėra jokių įrodymų, kad car 
karnai negydoma, tai sebacinis cįnoma būtų paveldima liga. 3) 
aliejus ir skretenos galvoje ga- Tiesa, jei sykiu su gimdos iš- 

kiems neva filosofams, kurie lutinai uždusina ir užmuša plau- pj.9Vimu (hysterectomy) paša- 
dažnokai su pasigardžiavimu kų pašaknes, ir tuomet plaukai nnainos jr 0Varinės liaukos

pradeda slinkti. Tuomet jau ga-i _ ________________________________
Ii būti pervėlu, ir žmogus gali,
visiškai nū'ptifitiT ‘ ’ 1 j L

Visas priežastis, kddėl seksu-i 
alinės liaukos veikia ar krikdo,

galvos praplikimą.
Būdinga, kad jauni vaikai if

seni žmonės, kuriems “jau nebe
gieda vieversys”, ilasvi nuo rie
biojo galvos pleiskanojimo. Rie
busis galvos pleiskanojimas daž 
niausiai kamuoja žmones atrp 
15 ir 20 metų amžiaus, pačiame 
jų gyvenimo žydėjime. Jautrūs, 
nervingi, aistringi, poezijas ku
riantieji ir kažko trokštantieji 
individai dažnai turi kovoti ne 
tik su šėlstančiomis jų širdyje 
audromis, bet ir su ta gaivalin
ga baime, kad peranksti nepra
pliktų, kai iš jų pakaušio odos 
liejasi aliejus ir jų plaukučiai 
jau plonėja ir retėja. Čia pat 
tenka padaryti pastabą ir to-

su
praplikusių pakaušius knisinėja 
ir celibatizmą prie praplikįmo 
scginėja, o iš tiesų <tai* lietuvių 
tarpe yra daug daugiau-prapli
kusių civilių, kurie tikriausiai 
celibatiškai negyvena. Taigi sa- sebacines liaukas odoje ir visas 
distinės pašaipos gyvenimo tik- kitas priežastis, kodėl skalpo o- 
rovėje dažnai “rekošetuoja”. Bet da pasidaro aliejumi permirku- 
filosofija yra filosofija, o medi- sį ir sušvinkusi, čia neįmanoma 
eina yra medicina. . išvardinti nei abibūdinti. Kar-

Kai žmogaus kūne liaukos vei tais liaukas krikdo stoka kūnui 
kia normaliai ir darniai, tai vis- kaikurių medžiagų ar maisto, 
kas gerai. Bet, kai tūlos liau-, ar kartais perdaug ko nors. Vė

Mielus

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIU FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #28-0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVĖ) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Ncllie Bertulis ir Erliv Raudonis,

savininkai
j .

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

Nijolę ir Albertą VENGRIUS, 
didžio skausmo valandoje, mirus jy sūneliui 
DARIUKUI, giliai užjaučia ir drauge liūdi

Sofija ir Adolfas Januškevičiai

Tunu naują dideli b un.K vežinų 
ii apdraudas

ISIS W. 91st St. Chicago, HL 
Tol. PRescott 9-2781

re,, ofiso HK 4-«e«r». rez. PR. 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—# 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. VVestern Avenae
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku .usltarua 

Ofiso telefonus: PR 8-3229 
Re. telef. WAlbrook 6-6070

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. lr 
šež*ad.

Res. tel. GRovehUl 6-5603

DR. YL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos lr Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
frečiad. lr kitu laiku pagal sutartj.

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
_____ Rez.: VVAlbrook 5-3048
Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. paga) sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

#317 South Westen Avenae
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Tėfofonkd .RA.pubHc 7-4900 \

Rezidencija:' GRovchill 0-8101

Savo buvusį bendradarbį
ALBERTĄ VENGRĮ IR PONIĄ

jy didelio skausmo valandoje, mirus jy sū
neliui, nuoširdžiai užjaučiame.

LAURINAVIČIUS IR PAKALNIŠKIS

NIJOLEI IR ALBERTUI 
VENGRIAMS,

jų sūnui mirus, reiškiame užuojautą.

Valerija ir Kostas Vaičaičiai

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurge) 

B.CD1K1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI ST8

T1M Sonth W e steni AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1108
Ree. tcL U Albrook 6-3706

TeL ofiso YA. 7-6557, rea. RE. 7-4900

DR. FRANK C. KWINN
(KVIKCINSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Strert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

Tel. ofiso PRospeet 0-2240
PRospeet 6-4732

DR, A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS
- 5700 S. VVood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
' GYDYTOJA IR CHIRURGl ’ 
i Office: 10748 South Michigan Ave. 
Buto: 1653 VV. 103 St., Bevcrly HUls 

! Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. V., 
Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 5-0700 
Buto — BEverly 8-3940

OfLso HEmloek 4-5815
Rcz. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS UGOfl 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

*253 S. WLipple Street
(Arti Archer Ave.) 

Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

J.Afilyctte 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7 780

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutart)
Ofiso tek Virginia 7-0030

Bezldencijos tek BEverlv 8-8244
Tek ofiso Vi. 7-0600, rez. RE. 7-0807

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

4655 Archer Ave.
Kampas Archer tr California Av*. 

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

Ofiso t>ief. Y Artis 7-1,00 
Bezldencijos — STevvart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
'kampas Halsted ir 85-ta gatvB) 

VAL Į—4 ir 0:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstant) 1957 m. sausio mėnesį. • A >4 »

' * . t

Oflao tel. CLiffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. ALBINA PRUNSKIS . 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—6 vai. vak/

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

Ofteo telefonJta — Bl^bop 7-2626
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

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

(Civio Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
5002 VVest 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tek TOvvnhall 3-0959 

Kitu laiku lr trečiad. susitarus 
Itezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst St. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5571 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečlad. Ir Penktad. <-9 vai. vak. 18

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Aveniu 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 0-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 Soutb Halsted Street
Vai. i tkl 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak.

šeštadieniais 1—4 v n. n..

Tek ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenne

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct. OIoer*
Kaadien 10-12 vai ryto lr 8-8 rah 

vak. šeštadieniais 19-2, 
Trečiad. uždaryta

lr buto tel. OLymplo 2-1881

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

▼AL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak
Trfičiad. it šeštad. nagai sutartj 
Atostogose nuo rugsėjo 5 Iki 12 d.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

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

keičia stiklus lr rėmus.
4455 So. Oalifornia Ave., Ohicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 0 iki 9; šeštad 

10 vai. ryto iki 4: trečiad. Ir ■•kmad. 
tik susitarus

' (f-.-
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dividendą,

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 šitokias ap
draudimus yra vienodai 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 taupytojai, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius 
ir teikia peiningesnius ir naudingesnius patarimas.

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 Soutb Wcstem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY ~ AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Tel. ofiso PR. 8-8838, rez, RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 63rd Street

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

Telefonas GRovehlU 0-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTB

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

■usttarima išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet. 0:30—8:10 nk 
Trečlad. pagal sutarti 

Tel. ofiso Ir buto OLymplo 2-416C
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero 

Kaad 1.n 1—S v. lr 8—8 ▼. vakare. 
Išskyrus trečiadienius 

B n (jis 1520 So. 49tb Ave. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-2216, Jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzte 1-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA TR CHIRURGl 

4146 S. Archer Ava
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak pirm., antr., ketvlrt. 8-8:80 v. 

T»«či*d,anJ tik sualtarus

Tel. oflao YA 7-4787, re*. PR 0-l9S>

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. III)
nuo 2—4 ir 0—8; trečiai., *eš 1 

sekmad. tik pagal sutartj. |

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted 'lr 81-mos gatvtq| 

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

Tcl. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-6661

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halslod Straot

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0059 
Rezid? 6600 S. Arteslan Ava 

VAL. 11 V. r. Iki 3 p. p.; 0—9 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAM 

Virš 26 metų patyrimo
Tcl. Y Artis 7-1820 
Pritaiko akinloa 
Kreivas akla J 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrhtuvš 
756 Mest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 8 iki 8, trs- 
čiad. nuo 10-12, penktadieni lS-z U 
»e»»ndieniais 10-2 vai, popiet.

virs zo

Vai
tad. lr

Jeigu neatsilieps vtrštninStl telefonai 
šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlsta. 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagallia kojon,

(Arch Hupporta) tr AU
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

2850 W. 03rd SU Chicago 29, Hl. 
Tel. PRospeet 0-6084.

¥
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SAMBŪVIS TIESOJE
Kaip prieš keletą dienų mūsų dienraštyje jau buvo pra

nešta, popiežius Pijus XII per radiją pasakė kalbą Koelno mieste 
įvykusio 77-jo Vokietijos katalikų kongreso "Katholikentag” 
dalyviams ir visiems katalikams.

Priminęs, kiek nepaprastai daug yra davusi Bažnyčia so
cialinio gyvenimo išsivystymui ir patobulinimui, Šv. Tėvas toliau 
kalbėjo: “Jūsų didingas kongresas negali tylomis praeiti pro 
faktą, kad Bažnyčia jau ištisus dešimtmečius, o ypač pastarųjų 
dešimties metų laikotarpyje, yra ištikta vieno didžiausių ir pa
vojingiausių persekiojimų, kurie yra pažįstami istorijoje. Reli
giniai persekiojimai visuomet reiškia mistinio Kristaus Kūno 
dalyvavimą Išganytojo kančiose, ir Bažnyčia čia turi pilną pa
grindą didžiuotis, kad jai tenka atremti stiprų susidūrimą su 
sistema, kuri remiasi ateizmu, Dievo paneigimu. Ji pati turi 
kentėti drauge su visais tais, kurie d'ėl tikėjimo buvo ir tebėra 
žiauriai persekiojaifti. Negana to, Bažnyčia turi rūpintis ateiti
mi tų plačių teritorijų, kuriose persekiojimai vyksta, nes totalis- 
tinės valstybės prievarta ir psichiniai žmogaus, o ypač jaunimo 
ir vaikų nuolatinio veikimo metodai šiandien priešui teikia to
kias priemones, kokių neturėdavo Bažnyčios persekiotojai pra
eityje”. ‘

“Bažnyčia ragina laisvojo pasaulio katalikus”, tęsė toliau 
Pijus XII, “pažinti pavojų, kuris gresia iš šio priešo pusės ir 
juos dar kartą įspėja nesileisti apgaunamiems netikro sambūvio 
miražais, lyg tarsi tarp katalikų tikėjimo, tarp katalikiškojo vi
suotinumo ir anos sistemos būtų galimas susiderinimas ar vi
dinis suartėjimas. Mums yra žinomas “sambūvis tiesoje”. Apie 
tai esame kalbėję ankstesnėmis progomis ir prie to, kas buvo 
pasakyta, šį kartą norėtume štai ką pridėti: Katalikų Bažny
čia neverčia nė vieno jai priklausyti. Bet ji reikalauja sau lais
vės gyventi valstybėje taip, kaip reikalauja jos prigimtis ir jos 
įstatymai, rūpindamasi savo tikinčiasiais ir laisvai skelbdama 
Jėzaus Kristaus Evangeliją. Be abejonės, tai yra pagrindinė, 
neužginčijama sąlyga kiekvienam nuoširdžiam sambūviui. Baž
nyčia tuo tarpu ir toliau tebekovoja ne politinėmis ir ekonomi
nėmis priemonėmis, kaip ne kartą jai be pagrindo yra priekaiš
taujama, bet jai priklausančiais ginklais: savo tikinčiųjų ištver
me, malda, tiesa ir meile. Persekiojimų kančias ji aukoja net 
už pačių persekiotojų atsivertimą, už atsivertimą kraštų ir tautų, 
kur jai yra kliudoma atlikti savo dieviškąją misiją”.

Toliau Šv. Tėvas ragino Vokietijos katalikus grąžinti Dievui 
priklausančią pirmąją vietą šių laikų pasaulyje. “Esate katali
kai augštai supramoninto krašto”, kalbėjo Jo Šventenybė”. “Jums 
tenka didelis uždavinys suteikti šiam naujam pramonės pasau
liui, jo dirbtuvėms ir įstaigoms, jo fabrikams ir visai jo sudė
tingai organizacijai krikščionišką formą ir krikščionišką išvaiz
dą. Pramonės pasaulis tai nėra gamta. Tačiau jis, kaip ir pati 
gamta, sudaro Dievo Karalystės dalį. Ir jame žmogus pilnai 
priklauso nuo Dievo tvariniuose įdiegtų dėsnių veikimo. Kristus, 
Pasaulio Viešpats, per kurį viskas buvo sutverta, yra Vieš
pats taip pat ir pramonės pasaulio. Ir šis pasaulis yra pašauktas 
būti krikščionišku pasauliu. Nuo jūsų priklauso j6 persunkimas 
krikščioniška dvasia. Šiandien viso pasaulio žmonių likimas yra 
visiems labiau bendras negu kada nors. Pavojai yra daug di
desni, kai tarp žmonių, taip labai besiskiriančių rasės, išsiauklė
jimo, istorinio išsivystymo ir interesų, ypač ekonominių, atžvil
giu, kyla priešingumai ir nesusipratimai. Viso pasaulio kata
likai, vienydajniesi tikėjime ir Bažnyčioje, gali sudaryti milži
nišką jėgą visokios taikos ir socialinio gyvenimo užtikrinimui. 
Reikia tik, kad juose visuomet bųtų gyva jų vieningumo sąmo
nė. Visi ugdykite šią sąmonę”, ragino popiežius Pijus XII. “Pa
sauliui, kuris pats vienas nesugeba pasiekti taikos, Kristus nori 
duoti savąją taiką, tačiau šios taikos jis siekia per jus, ne be 
jūsų pastangų ir darbo”. *

SUEZE TAIKA AR KARAS?
ST. DAUNYS, Chicago, III.

Kai rugsėjo 3 d. Australijos 
min. pirm. Robert G. Menzies 
su kitais komisijos nariais iš 
Londono atskrido į Egipto sos
tinę Kairo, kad perdavus Egip
to kietajam vyrui Nasser 22 
tautų Londono konferencijos 18 
balsų priimtus nutarimus dėl 
Suezo vandens kelio pavedimo 
tarptautinei kontrolei, tuo pa
čiu metu Anglija siuntė naujus 
kariuomenės dalinius į Vidur
žemio jūrą ir Prancūzijos pa
rašiutininkai kėlėsi anglų valdo 
moję Kipro saloje, esančioje tik 
apie 250 mylių nuo Egipto kran 
tų, kad parodžius, jog Anglijai 
ir Prancūzijai Suezas gyvybinis 
klausimas ir bus kariaujama, jei 
Egiptas pasiūlymus atmes.

Nasser visu diplomatiniu gud 
rumu ir mandagumu komisiją 
šiltai sutiko, derybų metu links
mai šypsojosi, vaišino, bet atsa
kė ne. Suezas yra Egipto žemė
je ir yra visiška Egipto nuosa
vybė. Egiptas visom tautom už
tikrina Suezo kanalu plaukioji
mo laisvę, kaip ligi šiol buvo 
užtikrinta 7 valstybių 1888 m. 
Konstantinopolio sutartimi. Nas 
ser parodė dar vieną politinę 
gudrybę. Londono konferencijos 
nutarimus jis ištisai atmetė, 
bet pasiūlė savąjį planą, kuriuo 
siūlo Jungtinėm Tautom suda
ryti komisiją, kuri patartų E- 
giptui ir visiems kitiems iškilus 
nesusipratimams dėl Suezo ka
nalo. Egiptas veda vakariečius 
į naujas derybas, kurios reikštų 
laiko nudelsimą ir visišką Egip
to pergalę. Jungtinėse Tautose 
atsidūrusi Suezo byla tęstųsi ne 
mėnesiais, bet metais. Anglijai 
ir Prancūzijai nebūtų patogu 
pavartoti ginklo jėga, kai dery
bos, nors ir beviltiškos, yra ei
goje. Anglijai ir Prancūzijai E- 
gipto siūlymas nepriimtinas. 
Bet Amerika rinkiminiais me
tais negali pritarti Anglijos ka
riniam žygiui, kai ir ploniausias 
pasiūlymų siūlas naujom dery
bom nėra galutinai nutrauktas. 
Karinis žygis į Egiptą ne tik 
sovietuose" ir jų satelituose, bet 
visoje Afrikoje ir Azijoj būtų 
apšauktas vakariečių nauju ko-

KOKS LIETUVIŲ PROCEN
TAS STUDIJUOJA?

Po puošnia nuotrauka lietu
vių studijuojančio jaunimo de
legacijos pas JAV vicepreziden
tą Nixoną, žurnalas “Lietuvių 
Dienos” (rugsėjo nr.) deda sa
vo įžanginį straipsnį — prof. 
K. Pakšto apskaičiavimus — 
koks kur lietuvių jaunimo pro
centas studijuoja. Pagal prof. 
K. Pakštą, “1,000 gyventojų į 
augštuosius mokslus leidžia štai 
kuriuos jaunimo skaičius:

Liet. tremt. Vokietijoje, 1946 
m. — 33.3;

Neprikl. Lietuvoje 1938 m. — 
2.4;

Naujoji liet. išeivija JAV ir 
Kanadoje 1956 m. — 20.0;

Senoji liet. išeivija JAV 1956 
m. — 0.6;

Sovietų okupuotoji Lietuva 
1955 m. — 5.4;

Visa Sovietų Sąjunga 1955 m. 
— 8.0;

JAV 1955 m. — 14,6;
Kanada 1955 m. — 5.4;
Šveicarija 1950 m. — 3.1;
Vakarų Vokietija 1950 m. — 

2.1;
Prancūzija 1951 m. — 3.5;
Estija 1939 m. — 4.0”.
Estija 1939 m. — 4.0.

LIETUVOS BYLA I JUNGT. 
TAUTAS

Vliko pirmininkas Jonas Ma
tulionis, “Lietuvių Dienų” ben
dradarbiui A. šalčiui duotame 
pasikalbėjime pabrėžia reikalą, 
jog atėjo laikas Lietuvos bylą

iškelti Jungtinėse Tautose: “I- 
ki šiol, neskaitant eilės memo
randumų, laisvieji lietuviai neiš
naudojo Jungtinių Tautų pasau
lio forumo savo bylai išgarsinti. 
Priėjimas prie didžiojo parla- 
merfto nebus lengvas. Bet ne
paneigiamas faktas, kad sulau
žęs visas priesaikas ir pažadus 
sovietinis okupantas tebelaiko 
lietuvių tautą ir valstybę, buvu
sį Tautų Sąjungos narį, neiš
vengiamai Jungtinėms Tautoms 
uždeda atsakomybę; juo labiau, 
kai kaltinamasis yra Jungtinių 
Tautų atsakingas narys... Ši by
la atskleistų Maskvos skelbia
mos koegzistencijos tikrąjį po
būdį. Bylos ruošimas, procedūra 
ir pagaliau jos svarstymas bei 
rezoliucijos Jungtinėse Tautose 
neišvengiamai priverstų žmoniją 
persvarstyti susidariusią padė
tį”.
KAT. FEDERACIJAI 50 M..

Dr. Adolfas -Damušis “Lietu
vių Dienų” naujausiame nume
ryje primena auksinę Amer. 
Liet. R. Katalikų federacijos su
kaktį. Profesorius visų pirma 
pabrėžia religijos svarbą. Re
ligija yra “ne tarų, kad tik sek
madienį praturtintų žmogaus 
dvasios pasaulį, bet tam, kad 
formuotų kasdieninę žmogaus 
sąžinę krikščionybės principais, 
kurie atsispindėtų žmogaus pro 
fesinėje, visuomeninėje, sociali
nėje Veikloje... Tai viso gyveni
mo pagrindas”.

Federacija, pasirinkusi savo 
uždaviniu religinių idealų pra-

vedimą gyvenime, mums daro
si itin reikšminga. Anot prof. 
Damušio: “Federacijos religinė 
pasaulėžiūrinė plotmė yra labai 
plati bazė visiems lietuviams, 
kuriuos saisto krikščioniškoji 
sąžinė. Kartu tai yra tvirta at
rama mūsų kovoje už tautinį iš
silaikymą”.

Ir prof. Damušis skatina: “Vi 
si, kurie gyvena katalikybės-lie 
tuvybės idealais, yra kviečiami 
jsiungti į šiuos Federacijos ka
talikiškosios akcijos darbus”. 
Iš tų darbų ypač suminima jau
nimo stovyklavietės įkūrimas, 
bendradarbiavimas su lietuvai
tėmis mokytojomis Lietuvaičių 
Seserų institute, rėmimas jauni
mo spaudos ir kt. — Dr. J. Dgl.

lonialiniu karu. O tai būtų labai 
nepopularu.

Anglija pralaimėjo per 24 vai.

Amerikos spaudos 'politinis 
korespondentas Peter Lisagor 
rašo, jog Suezo kanalo mūšį E- 
giptas laimėjo per 24 vai. jį na
cionalizavus. Būtų buvusi kito
kia padėtis, jei Anglija ir Pran
cūzija būtų pavartoję ginklo jė
gą per 24 valandas po vienaša
liško Suezo nacionalizavimo. An 
glija tada toje erdvėje neturėjo 
pakankamai jėgos ir susvyravo. 
Ji nuėjo konferencijų keliu. Da
bar viešoji opinija nebėra Ang
lijos pusėj. Dabar pradėti karą 
yra didelė rizika, nes jau susi
organizavo arabai partizaniniam 
karui ir sovietai pažadėjo 100, 
000 musulmonų “savanorių”. 
Konferencijos veda Angliją į 
pralaimėjimą. Karo ir pokario 
metais tarptautinėse konferen
cijose Anglija atnešė daug ne
laimių mažosiom tautom, kurios 
pateko į sovietinę vergiją, dabar 
konferencijų nelaimės pradeda 
griūti ant Anglijos pečių. 

Kariauti ar eiti į Jungt. Tautas
Diplomatinis korespondentas 

iš Londono Ernie Hill rašo, jog 
Anglijai tėra likę du keliai: ka
riauti ar eiti -į Jungtines Tau
tas. Anglijos min. pirm. Edenas 
savo ilgoje politinėje veikloje 
nėra padaręs sunkesnio apsis
prendimo. Edenas yra karo ša
lininkas. Jį stipriai remia kaiku 
rie jo ministeriai ir dalis spau
dos. Tačiau kabinetas nėra vie
ningas. Užsienio reik. min. Sel- 
wyn Lloyd, R. A. Butler ir karo 
min. Walter Monckton linkę ne
kariauti ir Suezo bylą perkelti 
į Jungtines Tautas. Neabejoja-' 
ma, jog Anglija ir Prancūzija 
tuojau kariautų, jei gautų Ame
rikos moralinį ir karinį pritari
mą. Spaudos korespondentai ne
mano, jog Amerika paremtų 

• Anglijos karinį bandymą. Vie
na Anglija su Prancūzija kari
nio žygio prieš Egiptą, nepra
dės.

Anglijos karinį žygį stabdo, 
ne tik Amerikos nepritarimas, 
bet ir kiti motyvai. Indija ir 
Ceilonas pareiškė, jog jie išsto
tų iš Anglijos Commonvvealth, 
jei Anglija ryžtųsi ginklo jė
ga užpulti Egiptą. Anglijai drau 
giškas Pakistanas palaiko Egip 
to pusę. Anglijos darbo unijos 
su 8 milionais narių pataria ei
ti į Jungtines Tautas. Darbiečių 
opozicija taipgi pasisako už 
Jungtines Tautas. Padėčiai ap
svarstyti trečiadienį Edenas šau 
kia nepaprastą parlamento se
siją.

Edenas ir kiti karo šalinin
kai sako, jei Anglija ir vaka
riečiai dabar nusileis dė Suezo, 
tai artimiausioje ateityje ara
bai nacionalizuos visus naftos 
laukus, valdomus Anglijos ir 
Amerikos. Tada reikės kariauti, 
kai būsime iš ten išstumti.' Tad

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
PASISAKYMAS

Rugsėjo 1-2 d.d. Wind»ore| gas. O kol tai bus pasiekta, kon 
(Kanadoje) jvyko JAV ir Ka- ferencija pasisakė, kad LFB vie 
nados LFB konferencija. Rug-’ nodai teigiamai vertina ir ver- 
sėio 1 d. konferencija išklausė, tins visų organizacijų bei insti- 
LFB Valdybos ir LFB sambūrių) tuciju Lietuvos laisvinimui ir 
atstovų pranešimus apie LFB išeivijos lietuvybei naudingas 
veiklą ir santykius su kitais lais; pastangas ir pozityvius žygius.
vinimo veiksniais. Po diskusijų 
konferencija priėmė visą eilę 
nutarimų, kurių turinys toks:

Pareikšta padėka LFB Val
dybai už darbą ir visiems LF Bi 
čiuliams, aktyviai besireiškian- 
tiems Įvairiose visuomeninio bei 
kultūrinio gyvenimo srityse, y- 
pač Lietuvių Bendruomenės veik 
loję.

Pritarta LFB Valdybos poli
tinei linijai santykiuose su Vil
ku ir kitomis organizacijomis 
bei institucijomis. Konferenci
ja pakartojo LFB pasisakymą 
už vieningą bendrą laisvinimo 
kovos vadovybę, kuri demokra
tiniu būdu sutelktų visas gy
vąsias lietuvių visuomenės jė-

geriau kariauti dabar, kol dar 
ten esame. Antroji baimė, jei 
Suezo bus perkelta į Jungtines 
Tautas, jos laimėti nebus gali
ma. Ji gali tęstis metų metus.

Taikos ar karo raktas dėl Su
ezo yra Amerikos rankose. Jei 
Amerika karo žygiui pritars, 
Anglija ir Prancūzija pradės 
kariauti. Jei Amerika nepritars, 
Suezo byla ilgiems laikams at
sidurs Jungtinėse Tautose. Bai
su prarasti Suezo kanalo kont
rolę. Praradimas skaudžiai pa
žeistų Anglijos garbę ir galią. 
Dėl Suezo gali kristi Anglijos 
vyriausybė. Bet baisu ir paleisti 
pirmąjį šūvį, nes dėl Suezo ir 
arabų naftos laukų gali kilti 
pasaulinis karas.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų speeialybS
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Sąžiningas ir garantuotas darbas 
1C. RIMKUS, 4617 8. Sawyer SL 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8087

ELĖ MAZALAITĖ'* i'eA/fRA Vau,/*.-

PJŪTIES METAS
ROMANAS

62 tęsinys
Šitą kartą jis ne tik tikėjo, jis žinojo — jis šyp

sojosi vairuodamas ir galvojo, jog šitaip tvirtai prie 
savo laivo vairo stovėjo didieji jieškotojai, jie buvo 
blaškomi jūrose mėnesiais, tačiau vieną kartą jie ga
lėjo išvesti į naują žemę savo įgulą ir iškelti vėliavą.

Jis turi daugiau: ką reiškia Amerikos prieš 
žmogaus sielą? Ir įdėtą į tokius rėmus! Juk tai ne
buvo bereikalo, kad Mikutis buvo pasiėmęs tiktai tė
vo panašuumą, nieko iš kitos rasės, nieko iš jo paties 
giminės paprastumo. Ir nebe reikšmės yra, kad mo
tina paskyrė vaikui tėvo vardą. — Jis atėjo pats pas 
mane, vos tiktai buvo paliktas vienas, — galvojo jis, 
— mano sūnus pats atėjo, neviliojamas. — Jeigu ne
būtų buvę to, kaip turėjo būti ilgi ir neprotiškai niū
rūs metai, siena, kurioje nėra jokio plyšio, lėtas la
šų kritimas iš augštumos skaudžiau negu į ištiestą 
delną. Jam atrodė nuolat, kad nervai sutrūkinės, kaip 
deginamos mašinos ašis, tačiau tarytum išgelbstin- 
tis tepalas yra jo laukimas, jieškojimas, viltis ir mei
lė. Jis nėra vienas, jie du — šitaip galima išlaikyti 
laivų sudužimus, kelionė į kalnus tiktai ne vienam, 
ir stovėti prieš grožio didybę, ir prie prarajos — 
dviem, Tuo negalėjo būti jokia mylimoji, tuo nenorė

Konferencija pakartotinai pri 
minė LFB nusistatymą, kad bū 
tų sudarytos palankios sąlygos 
Lietuvos laisvinimo darbe bei 
organizacijoje pasireikšti jauni
mui.

Konferencija pabrėžė reikalą 
visuomeniniame gyvenime tarpu 
savinius santykius grįsti teise 
bei teisingumu ir asmenis bei 
institucijas vertinti pagal jų at
liktą darbą bei reiškimosi dva-

(Nukelta į 4 pSl.)

— ČIA GAUNAMA: —
• Admiral

• Dūmon!
• General F.lertrir

• Gruending - Majestic 
• Koerting

• Motorola 
• Olyinpir

• RCA Victor 
• Sunbcam

• Zenilh ir kt.
šių geriausių firmų

— IŠDIRBINIAI —
• TELEVIZIJOS • RADIJAI

• Ui - Fi fonografai • Ri kordavimo 
aparatai • Elektriniai namų apyvokos 
reikmenys.

Nuolaidos — Garantijos•dai na-
TELtVISIOn

(sales - serviče)
Sav. Inž. A. SEMCNAS 

3321 S. Halsted — CLIffsJile 4-50(15

ĮHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų lr 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

CRANE SAVINGS A™"’AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

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

NARIAI LIETUVIU TAUP. IK SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS!

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
__________ Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, DL

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

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

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, Hl.

jo būti jo motina, ir sūnus yra tas.
Kartais jį apimdavo desperatiška mintis, kad

vaikas mirė ir tuojau žinojo, kad to negalėjo būti: 
jau vien tiktai, kad jis buvo skirtas būti jo antruoju 
— aš pats — neleido jam žūti. Ir motina būtų pasa
kius, jau nors todėl, kad paliktų ramybėje ją ir pats 
nurimtų. Ar jisai nusiramintų? Jis netikėtų. Net jei
gu būtų atvestas prie kapo, ir žemė būtų atverta, ir 
karstelis atkeltas — jis netikėtų. Tačiau buvo visai 
tikra, kad Mikutis negali mirti!

— Kaip tave sutinka motina, man įdomu? — sa
ko Olga. Iki šiol ji nebuvo klaususi jo, nei pati gal
vojus. — Ar ji tavęs nebijo? Pas mus, taip jokie tė
vai nedrįstų daryti, — ji galvojo apie rankraštį kita
me kambaryje ir pasakė šypsodama: — Juk yra prie
monių.

'— Mūsų žmonės yra kitokie, jeigu nori žinoti, — 
sako jis, ir ji girdi, kad tai yra pasididžiavimas ką 
jis sako, ir tai perveria ją: štai kaip, kitokie!

— Tai ką gi jūs kalbėjote šiandien? «— sako ji 
nekantriai, — ką motina sako dėl vaiko?

— Ji nemano, kad žmonės galima valdiškai nu
savinti, — sako jis juokdamas. — Matai, senieji pri
siriša prie vaikaičių daugiau negu prie tikrų savo 
vaikų. Juk tu žinai, — sako jis piktai, — kad ji ne
nori atiduoti man — bedieviui ir bolševikui.

Jis nesako:
kad jis jaučiasi blogiau įeidamas į 

savo tėviškę, negu jie priimdami. Jonas nesikalba, 
tiesa, bet klausiamas trūktelėja pačiais ar pakrato 
galvą, ir nebūna troboje, kol brolis neišvažiuoja. Bet

| motina nėra ištarusi pikto žodžio, ir neišleidžia jo al
kano, jeigu tiktai jis sėda prie stalo, tačiau ji nėra 

j susvyravus tame viename taške, kur jis laukia ją 
palūžtant. Ji pati pasako, kad Mikutis sveikas, dau
giau nieko. Ir į gresinimus tesako: — „Tu žinai, kad 
bereikalo kalbi.“ — Daugiau ji nesiaiškina, kiek pik
tų žodžių jis besakytų.

Šiandieną buvo kitaip, ir jį iš 'karto apėmė noras 
mažo žaidimo, jis prabilo geruoju, jis paėmė jos ran
ką ir pratarė: — „Artu žinai, kiek aš kenčiu, motin ?‘,‘
— tai yra tiesa, štai kodėl jis supranta, kad motina 
gailisi jo, neg jos pirštai drebėjo, ir jis kalbėjo jų ne
paliesdamas: — „Aš apsigalvojau, mama, tegu Miku
tis būna pas jus, aš nesivešiu jo Kaunan, augink jį...“
— Jis regėjo, kaip sušvito jos akys, pasinėrusios rauk
šlėse, ir ūmai jis pamatė, kokia ji nusenusi ir sumen
kus, ir liguista, tarytum medis, kurio šerdis ištrauk
ta, tiktai žievė laikosi tvirta, ir jis sunerimo, kad ji 
gali numirti ir visiems laikams pasimti raktą nuo 
paslėptų durų. Jis beveik sudejavo: — „Aš turiu jį ma
tyti!“ — ir susigriebė, — „tu tiktai parsivesk jį na
mo, aš retkarčiais atvažiuočiau pasidžiaugti“. — Mo
tina pasižiūrėjo į jį, ir jis skubiai pasakė: — „Aš ne
imsiu, prisiekiu.“ — „Kaip tu gali prisiekti?“ — ta
rė, — „ar tu žinai, kas yra priesaika?“ — Ji žiūrėjo 
kas kartas vis giliau nusileisdama į jo vidų, ir užge
susiu balsu tarė: — „Tu meluoji.“ — Jis susijuokė, 
staiga jam pasidarė gera, kad jis buvo laisvas ir sti
prus, jis pasakė: — „Aš meluoju. Bet tu vistiek ma
nęs paklausysi.“

(Bua daugiau) r



t
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NUO UŽS1SENĖJUSIŲ
SKAUDANČIŲ zAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali

lr
ramiai sėdėti lr naktimis

miegoti, nea Jų užslse nėjusios žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pabalinti tų 
niežėjimų lr akaudėjlmų senų atvi
rų tr . skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipg* padalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
B1S. Taipgi pafiallna perėėjlmų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyžlmų 
tarpplržčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio*, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus lBberlmaa nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nno tt- 
vlršlnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 11.25, lr »«.6O.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj lr apylinkėse—
MU waukee, Wlec., Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Mi
chigan arba rąžyki
te lr atsiųskite Mo
ney order |

HARRV SUTINKA JOE PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Kazimierus Rudis, 

kilęs ii Meškuičių ar Rupeikių km. 
Atvažiavęs į Amerikų 1913 m. JieŽ-
ko Jaus Rudis, 5912 Turner Str., 
Philadelphia, Pa.

Jieškomi Milšteinai iš Prienų. Yra 
žinių iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo ad
resu :DRAUGAS - BOx 0416, 2334 
S. Oakley Avė., Chicago 8, IU.

Jieškomas Edvardas Degutis, 
sūn. Zigmo. Yra žinių nuo jo mo
tinos Petronėlės Degutienės iš 
Mažeikių. Kreiptis: Kufemija Tu- 
kis, 6421 So. Lockwood Avė., Chi
cago 38, Iii.

Jieškoma Uršulė Kromelaitė 
Jakštienė Zavecki^nė, kilusi iš 
Užbudupio kaimo, Pagramančio 
parap.. Prieš išvykstant j Ameri
ką gyv. pas Joną Uksą. Turėjo 
dukras Oną ir Veroniką ir sūnus 
Joną ir Juozą. 1938 m. gyveno 
Chicagoje ar Springfielde. Ji pati 
arba apie ją žiną prašom atsiliep
ti šiuo adresu: Juozas Uosis, 335 
Parke St., Pasadena 4. California.

LEGULO, Department D. 
5618 YV. Eddy SL Chlcago 84, DL

Washingtone buv. prez. Truman 
pasitinka Joe Smith, fiktyvus as
muo sukėlęs per respublikonų kon 
venciją daug juoko, kai buvo pa
statytas nominuoti į viceprezi
dentus. (INS)

tiiimimiiiimiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiuiuiu

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MED2IAG4

ranką. Paskiau jam pavyko 
pačiam išsivaduoti. Šoferis ne
pamatė, kad jo 
įkliuvusi.

ranka buvo

IS ARTI IR TOLI ĘALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir aųžininga* 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4»4« S. Wood St., Chicago t,

Illinois, tel. VI 7-2972

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASY8 LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1278
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nno 

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

Illllllllllllllllllllllllllltlllliuillt'.llllllllll*

Duonų lr (vairias skoningas 
bul kūtes kepa

BRUHO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

TeL Oliffside 4-6376 
Pristatome ( visas krautuves 
lr restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

Autobusas vilko 40 pėdų
Jesse Hologaugh, 60 m. am

žiaus verslininkas, autobuso 
buvo vilktas per 40 pėdų tarpą, 
kai mašinos durys pagavo jo

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

Chartered & Supervised 
by the U. S. Government

I

MARŲUETTE PARKE:
Mūr. 2 po 5 kamb. (3 miegami), 

centr. šild. ablems butams, 2 boile
riai. graži vieta. '

Mūr. S but. po 3 H kamb. Gražus 
namas, geros pajamos; (mokėti 
221.000.—.
BRIGHTON PARKE:

Mūr. 2 po ii kamb. Centr. šild. 
Gražūs, labaį švarūs lr moderniški 
butai. ;

Mūr. 2 po 4 kamb. lr rūbų valyk
la. Platus sklypas, garažas.

3 namai, 5 butai. 2250.— pajamų. 
KITUR:

Gražus med. su 3 miegam. 45 lr 
Keating apyl. 40 pėdų sklypas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2787 West 48 St 
CLiffside 4-2390

Pirmų kartų siūloma parduoti —
Oak Lawn apylinkėje — 50 pėdų 
sklypas, arti naujos katal. mokyk
los. Taip pat pard. moderniškas mū
ro bimgalow, arti Maria High 
School, apylinkėje 64th ir Francisco. 
Pilnas rūsys. Kaina $17,900.

J. R. Kuhnle, VIncennes 6-0024

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite,

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 YVest 51 St 
YVAlbrook 5-5030 

PBospect 8-8579 (vak. b sekmad.)

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5434

Naujas puikiai (rengtaa 4% kamb. 
'mūr. bungalow Gage Parke. Tiktai

$3,000 jmokėdami pirksite moder- ! U 7,000. šaulys, 
niškų mūrinį namų — 2 butai 5 ir 5 > Marąuette Parke 10 apartm. mūr. 
kamb. Rūsys. Garažas. Tuojau ga
lima užimti. 2 blokai nuo Westem 
Electric. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

Skclbkitės "Drauge”

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

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

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN l

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pree.

Chartered ir Snpervisod by the United States dovernmeat

8 kamb. rezidencija, 2 autom, ga
ražas. Karštu oru, alyva pašild. Arti 
67th ir 8. Union. Bargenas — 29,750; 
(mokėti 23,500. WKntworth 6-0577.

P. STANKOVIČIUS
KKAL ĖST. te INSUR. BROKSKD 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8188 So. Halsted St 

Pk. DAaabe 6-8798
Padeda plrkltl - parduoti 
ūkius, \ bizniu*. Parūpina

namas
paskolas

draudimus lr darų vertimus. Tvarko 
tmlgracljo* dokumentua Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—t.

BRIGHTON PARKE

$3,000 jmokėti. Vieno augšto me
dinis namas su rūsiu. 2 butai po’ 4 
kambarius. Centrinis gazu apšildy
mas. 2551 W. 47th St.

. LAfayette 3-1083.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

HELP YVANTED VYRAI

MACHINE
OPERATORS

Experienced on Automatic Ma

chines other than Punch Press or 

Drill Press. All Shifts. $1.92 per 

Hour to Start. Steady, Good 
Working Conditions and Liberal 

Benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

I namas geram stovyj prie puikios 
transportacljos. Pajamų į metus virš 
211,000. Savininkas įduoda morgičių. 
Kaina 284,000. A. Rėklaitis.

Nepaprastai nupigintas 2 po 5 km. 
med. namas netoli Marąuetris Parko. 
Yta rūsys. A. Sirutis.

Geras 2-jų augštų po 7 kamb. mū
ras su 2 kamb. ir vonia rūsyj, Mar
ąuette Parke. Komb. alium. langai ir 
sieteliai. Teisingai (kainuota. K. Vo- 
lodkevičius.

3 puikūs, šviesūs butai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
68th. 235,000. K. Juknis.

Gerų plytų 2 butų (5 ir 6 kamb.) 
namas j rytus nuo Marąuette Parko. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas. Tik 223.000. A. Linas.

R LEONAS
REAL ESTATE

2735 YVest 71st Street 
Visi telefonai: YVAlbrook 5-6015

MARŲVETTE PARKE arti gero 
susisiekimo, krautuvių ir mokyklos 
parduodamas augštas pajamas, 
218,000 J metus, nešantis apartmen- 
tinis namas. Kaina tik 285,000.

VENTA
REAL ESTATE 

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

PARDUODAMAS MAŽAS TKIS — 
TINKAMAS PENSININKAMS. 35
akrų žemės, 8 kamb. namas, centri
nis apšild., šiltas ir šaltas vanduo, 
tualetas viduje, 2 barnes, vištidė, sod
nas — pačiame mieste, tarpe 2-jų 
kelių — vieškelio 32 ir kelio “T”, ir 
600 pėdų pagal ežero pakrantės, 7 9 
mylios į šiaure nuo Green Bay, high- 
way 32. Savininkas išvyksta apsigy
venti Floridoje. Kaina $7,500. AGNĖS 
AND STEVE’S RESORT, Tounsend, 
ŽVIsoansin.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius lr komerclnlut 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422D 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, ING. 
1623 W. 6» st. Chieago 21, IU.,

FRospeckt 8-37D2 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėja*
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• (rengia aluminljaus langus b 

duris.

iiiiiiimmHiiMiiiimiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiii

ŠNTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West Tilt Skėti

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

Tel. — HEmloek 4-5881 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinituiiiniiiiHMiim*!*

Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais auo 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuc 9 vaL ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniai* visai neatidaromą ,

1 — - ~ — —• *....... — ~ . ■)1 ..

“Įsipilk sau šypsenos 

kaimyne

— tai Sunny Broofe Yvhisfeey!

turtinga kaip tyrinėtojo svajonė,
t

g ra kaip žmogaus žodis ' _

geriausia iš gerųjų Kentueky uhiskių!

M
!

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

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5010 S. Western Avė.
REp. 7-0080 arba HEm. 4-7085

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

TOOL AND DIE 
MAKERS

Experienced. Nite Shifts.

$2.92 per Hours plūs 
Shift Premium.

Steady, Good Working 
Conditions and Liberal 

Benefits.
I

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

MACHINISTS
All around job shop 

experience

Day work. Overtime 
Year around work

H. & K. MFG. CO. 
4646 S. Westem Avė.giiliiiimiiiimiimimiiimiiiiiiiiiiiimii ’g 

LIETUVIŲ STATYBOS 
BE21DROVB

MORAS |
Builders, Gen. Contractors
Atlieka planavimo ir staty- “ 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
venaniųjų ir viešųjų pastatų. S

Namų įkainavimas ir (vairūs — 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

1IONAS STANKUS !
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
Tel. PRospeet 8-24)13 

= 6800 SO. CAMPBELL AVE, =
Chicago 29, Illinois 

ŪIIIHIIIIIIUIHIIIIIIIHUHUIHHHihiii.im

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contraetlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Sknrrbskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL. 
Tel. OLympio 2-7381; TO 3-4236

”~aŪtOMOBILF>~ ” TRU CM 
Automobiliai — Sunkvežtmlal

VIKTORO KOŽIOOS 
lietu Tiška gazolino stoti* Ir Mto 

taisymas '
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai lr keičiamos daly*

CALL-ME-MOTORS C0.
575# R. UESTERN AVE. PR 8-9583

DĘMESIO
CALF SKINNERS 

VEAL BONERS
Augščiausias atlyginimas. Nuola

tinis tlarbas tinkamiems vyrams.
P. J. HARTE & SONS 

856 W. Fulton CHesapeake 3-6499

= HELP YVANTED — MOTERYS

G I R L S 
W 0 M E N

STOUFFEB’S PRUDENTIAL 
BLDG. RESTAURANT

and other loop locations ncarby aro 
now hiring
Waitresses 

Cook-Bager Trainecs
I’antry Girls

Sonic reading of English reųuircd 
Expcricnce unncccssary 
Guarantce eamings 
Full or part timo 
Training given 
3 meals and uniforma 
Paid vacations 
Advanceinent opportunitiea 
No Sunday’s or Holidays

APPLY NO\V
STOUFFEB’S PRUDENTIAL 

BLDG. RESTAURANT
(RANDOLPH AT MICHIGAN)

or
24 W. MADISON STR.

LIET. APDRAUDŲ AGE7STFRA
Vigų rSSlų apdraudoa. Automobl 

llų flnanaavlmaa Notarlata*. Valaty 
bū* patvirtinto* kalno*.

Prieš darydami apdraudaa kitai 
oa.lt.lraukitę paa mu*.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 6-5671 

INTERSTATE INSURANCE AGENGY 
6108 S. Afililand AVe., Chieago 36, III

Also Avallable
BO'PrLED IN BON D 

100 Proof

g W W KZNTVCKY* BLtNDBD

Sunny Brook Wniskey
Cheerful as its Name!

•«*.. A
fHE 0^0 SUNNY BROOK COMPANY, DIVISION 0F NATIONAL OISTILLERS PRODUCTS CORPORATION, L 0 U IS VI L L E, 

giUį01A ............................................................ .

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas inatoliuoja vi

sų geriausią Amerikos firmų gazu 
ir alyvą kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 8. 49th OOURT, CICEIU 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

_________OLymple 2-6758

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

• 1442 8. 48th Ct, Cicero 50, UI.
Statome naujus namn* ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnuhe 6-2713 nno • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Ttl. OLymple 2-5121 nuo • vaL

»*karo lkl 11 v^U. vakaro. 

____  ISNUOMUOJAMA

IŠNUOMOJAMAS 6 kmb. butas.
Garu apšildomas.

3231 So. Emerald Avė.

Jai turite parduoti ar linuomo- 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite parduoki 
telefonu: Virginia 7-6640.

PROGOS OPPORTUNITIES

RŪBŲ VALYKLA—Skalbykla — 
abažiūrų valykla. Vienintelė abažiū- 
nj (lam|*sha<le) valykla pietinėj 
miesto daly. Išmokysime. Kampas 
31st St. ir Union Avė. Tel. CAlumet 
6-5306.

e

IEAKO NUOMUOTI

Reikalingas kambarys nedirban
čiam asmeniui, prie mažos, ramios 
šeimos, su galimybe naudotis virtu
ve. Tel. GRoveliill 6-6331,

REIKALINGA moteris nuolati
niam namų darbui, virimui lr t. t- 
Kamb., išlaikymas, gerus atlygini
mas. Taip put reikalinga moteris va
lymo darbui 3 d. j sav.: geras atly« 
ginimas. North Bidėj.

Tel. YVHlteliall 4-1188

Remkite dien. Draugą!
HELP YVANTED — MALĖ

REIKALINGI DARBININKAI 
PIENINĖJE

Nuolatinii visų metų darbas. Atlyginimas — $2.29 iki $2.97 į 
valandą. Bonus už naktinį darbą. Bonus už sekmadienįnį darbą. 

Patyrimas nebūtinas, imsime sąžiningus darbininkus 
Daug priedų darbininkams. Kreiptis į

SIDNEY WANZER & SONS, INC.
130 W. UARP1ELD ĮSTEIGTA 1857
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Sukakties Išpardavimas
Mes apvaikšciojame savo didžiausią 

44 Mėty Sukakties Išpardavimą
Pristatant jums įvairias vertes. Tai mūsų būdas pasakyti jums ačiū. 

Namų reikmenys, prietaisai, TV, brangenybčs didžiau iomis
sutaupomis ir lengviausiomis išmokėjimo sąlygomis.

Visiškai nauji, švieži baldai: Lovoms reikmenų, Grindų už
dengimai, Lempos, Televizijos, Radijai, 1IT-FI Phonografai, Šaldy
tuvai, Plovyklos, Siuvamos mašinos, Lažiniai pečiai, Elektriniai pe
čiai, (lažiniai šildytuvai, Aliejaus šildytuvai, Brangenybės, Deiman
tai, Sidabriniai daiktai, SI aliniai reikmenys (dinncrware), Blanko- 
tai, Vžklodės, Lovoms antklodės... tik ką gavome šiam įvykiui. Žy
mios, ĮMitikimos markės (branda): Kroehler, Sealy, Pullman, Sim- 
uions, Kent-Cotfey, Jocius, Basic-Witz, Lawn, Bassett, James Lccs, 
Douglas, Pltileo, Admiral, Tappan, Universal, Frigidairc, General 
Electric, Zenitli, RCA-Victor, Maytag, Bigelovv, Sieglcr, Moorcs, 
Hoover, Bulovą, Columbia Diinonds.

TŪKSTANČIAI NEPASKELBŲ VERTYBIŲ
Stalo lempos, vertės $12.00, už.........................................................
Pikniko -kėdės už ................................................................................. 50
Pikniko pintinės (baskets) už ......................................................
2 “Sliag rūgs”, vertės $2.50, uų ....................................................
10 colių elektros vėduoklė (fan), vertės $12.00, už...................
27x48 kaurai, vertės $4.00, už .......................................................
9x12 linolcum, vertės $9.00, už ....................................................
9x12 vilnos “l’ace rūgs”, vertės $30.00, už ............................... 16.00
Inncrspring matracai, vertės $29.00, už ................ ................... .. 19.00
Inucrspring matracai, vertės $59.00, už ................................... $39.00
Indai (dinnervvare), didelis pasirinkimas ]>o ....................15c.
Stainless stccl sidabras: peiliai, šakutės, šaukštai jx> .. 15c.
Lininės ar plastikinės didelės stalo uždangos, vertės $3.00 už
Elektros ‘‘lieating pad”, vertės $7.00, už .............................
Elektros Waffle Irou, vertės $10.00, už..................................
Radijai — AC ir DC už ..................................................................
Nešiojamos radijos su baterijoms (complete) ..................... ....
Elektros Record players po ............................................................... $5.00
3 Way elektros Record players ............................................. .. $14.95
Automatiški Record players ................ ............................................ $29.95
Radijas ir Record Playcr, automatiškas, vertės $69.50, už. $39.50 
“Recordio” (Make your own records) su radijo ir

plionograt'u, vertės $110,00, už ........................................... $$69.00
Tapė Recorders, vertė® $90.00, už ...............................................
Columbia automatinis Record player HI-FI, su deimantine

adata, vertės $125, už .............................................................
Didelis eonsole HI-FI, FM ir AM Radijo ir automatinis

plionograias, vertės $299.00, už ..........................................
RECORD AI: populiarūs, clasiški, didelis pasirinkimas,

nupiginti ... .......................... .. ........................... .....................
21 col. Admiral TV’ ir Radijo ftionograph kombinacija,

eonsole, vertės $495.00, už ...................................................
24 col. žymios išdirbystes TV, vertės $300.00, už

$5.95
centų
$1.00
1.00

$4.00
$.2.00
$4.95

vienas
vienas

$1.00
$3.95
$4.95
$9.95

$14.95

$49.00

$69.00

$135.50

35c.

$245.00 
$129.00

17 colių nešiojamas TV—kainuoja $149.50, už ..................... $99.75
$119.00 
$149.50 

39.50

21 colio stalo modelio TV’—sjieciali kaina 
21 col. General Electric eonsole, vertės $250.00, už ....
Lcvvyt elektrinis dulkių valytuvas, reg. kaina $69.50, už
Hoover Tank dulkių valytuvas, nupigintas ........................... $29.50
Canister dulkių valytuvas, vertės $59.00, už ........................... $29.00
Elektrinė siuvama mašina, reguliarė kaina $79.00, už ........... $39.50
Anker elektrinė siuvama mašina, reg. kaina $150.00, už .... $69.50
Neeehi-Elna siuvama mašina eonsole, reg. kaina $150.00, už. $69.50 
General EMctric šaldytuvas, 10 kub, pėdų, reg. $299.00, už $189.00 
General Electric — 2 durų, 11 kub. pėdų reg. $199.00, už .. $299.00
General Electric pečius, reg, kaina $295.00, už ................. $145.50
Universal gazinis pečius, 40 col. Kainuoja $229.95, už .. $169.50
Automatinė skalbiamoji mašina (GE), vertės $259.50, už .. $169.00
Maytag skalbiamoji mašina ........................................................... $98.00
$39.95 Roto-Broiler Rotisscrie už ............................................... $18.95
Automatiniai toasteriai, vertės $18.95, už ............................. $9.95
Automatiniai Coffee Pcrcolators, vertės $24.00, už ........... $12.00
Didžiuliai vilnų ir nylon Arctic blanketai, vertės $10, už .. $4.95
Didžiuliai vatiniai blanketai, vertės $6:50, už ..................... $2.95
Grynų vilnų North Star blanketai, vertės $19.00, už ............ 9.95
Antklodės (conit'ortcrs) Orlon Rayon Blcnd, vertės $12.50, už $6.95
Užklodės (bed spreads), vertės $6.50, už .................................. $2.95
Sealy lova ir sofa, reg. kaina $229.00, už ............................. $149.50
Hollyvvood lovos, reg. kaina $69.50, už ...................................... $39.50
Sulankstomos (filding) lova su matracu .................................. $22.50
5 gabalų dinette chrome setai ...................................................... $39.95
7 gabalų dinette setai, vertės $110,00, už ....................... ..... $59.50
4 gabalų miegamojo setai, vertės $299.00, už ......................... $144.00
Kroehler 2 gab. parlor setai, vertės $199.50, už....................... 98.00
Sinimons “eliair bed” ...................................................................... $39.50

BUDRIKO BRANGENYBIŲ SKYRIUS:
Budintojai (alanu cloeks), vertės $3.00, už ............................. $1.49
Brangakmeny (jcvvėled) rankiniai laikrodžiai ....................... $4.95
Vyriški rankiniai laikrodžiai, 17 akmenų, vertės iki $27.00, už $9.95 
$59.00 vertės rankiniai laikrodžiai už............. .......................... $19.50
Deimantiniai žiedai, J4 kar., vertės $150.00, už $69.00

Fronto pasisakymas
(Atkelta iš 3 pusi.)

šią, o ne pagal raidę ar prisi-1 
imtus titulus.

Konferencija išreiškė pageida 
vimą LF Bičiuliams ir visiems 
lietuviams, kad skirtų daugiau 
nei iki šiol dėmesio ir pastangų 
savosios tautinės bendruomenės 
organizacijai, veiklai ir lėšų tel
kimui, taip pat pageidavo, kad 
būtų intensyviau plečiamas vy
resniosios ir jaunesniosios kar
tos bendravimas ir bendradarbia 
vimas.

Konferencija pasidžiaugė LFB 
Valdybos įsteigta Rezistencijos 
Stipendija ir paskirtąja premi
ja už literatūros veikalą akty
viosios lietuvių rezistencijos te
ma, kviesdama ir kitas lietuvių 
organizacijas bei atskirus lietu-j 
vius panagiu keliu dėtis prie! 
lietuvių tautinės kultūros ugdy-; 
mo ir lietuvių jaunimo mokslini 
mo pastangų parėmimo.

Konferencija pagyrė “Į Lais
vę” žurnalą ir sugestijavo LF 
Bičiulius skirti Į LAISVĘ rei
kalams kasmet bent po 10 dol. i 
Idėjinei ir politinei bei rezisten-' 
cinei sąmonei gyvinti konferen
cija išreiškė pageidavimą, kad 
LFB Valdyba pasvarstytų ati
tinkamo turinio studijinių die
nų , suorganizavimo klausimą. 
Savo nutarimuose konferencija 
pabrėžė savo solidarumą Euro
pos LFB konferencijos nutari
mams.

Konferencijai pranešimus pa
darė LFB Valdybos sekretoriai 
A. Sabalis (LFB Valdybos dar
bas), I. Mikulskytė ("Į Laisvę” 
reikalai), dr. V. Vygantas (Ge
neracijų bendradarbiavimo gai
rės), LFB Valdybos pir-kas J. 
Brazaitis (Rezistencijai ‘ 15 me
tų), LLK pir-kas V. Sidzikaus
kas (Politinė padėtis ir laisvini
mo darbai).

Rugsėjo 2 d. konferencija 
baigta Lietuvos Laisvės Kovų 
Sąjūdžio dalyvių trumpu pager
bimu. Solistas V. Verikaitis pa
dainavo “Oi, neverk, motušėle”, 
“Žemės sauja” ir “Į žygį”. Dr. 
A. Damušis ir iš Stockholmo 
atvykęs J. Pajaujis papasakojo 
rezistencinės kovos trumpus 
įspūdžius, o kun. Kriščiunevi- 
čius paskaitė maldą už žuvu
sius laisvės kovotojus. Užbai
giant sugiedotas Lietuvos him
nas.

Konferencijoje dalyvavo 11? 
LF bičiulių ir 22 svečiai. Konfe
rencijos metu dviem studentėm 
įteiktos Waterburio LFB sab- 
būrio suorganizuotos stipendi
jos.

Pasiuvo 30,0000 sutanų

Asti mieste, Italijoje, mirė 
vienuolis broliukas Benediktas. 
Jis buvo oblatas. Išgyveno 92; 
metus. Per 72 metus būdamas 
vienuoliu pasiuvo 30,000 suta
nų.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGE8 atotlea — Banga 1199
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

1:45 Iki 9:S0 vai. ryta 
BEflTAD. 8:10 Iki 9:10 ryta

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—• v. 
mk-kar 8:SU—«:8Q v. r. 14 atotlea 

WOPA — 1490 klL 
Jklaago 99. JL HEmloek 4-1411 

7111 So. ROCKWELL 6TT.

Skelbkitės "Drauge”!

A. A.
DARIUS ALBERTAS 

VENGRIS

Gyv. 7202 S. Clarcinont Avė.
Mirė rūgs. lt) d., 1956, 9:15 

vai., sulaukės 3 mėli. amžiaus.
Gimė Uliieago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

tėvai Albertas ir Nijolė, ir ki
ti giminės.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčojo, 6812 S. Wes- 

Jera.Ave. , . ......
Laidotuves jvyks ketv., rūgs. 

13 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus is pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu 
vėse. > >

Nuliūdę: Tėvai.

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. GRovehill 
6-2345.

t
A. A.

PETRAS RIMŠA 
(Rymus)

Gyv 6355 8. Blackstonc Avė.
Mirė rūgs. 8 d., 1956, 11 vai. 

ryto, sulaukęs 82 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasitiko dideliame nuliūdi

mo Anthony T., marti Evelyn, 
2 dukterys: Anna Deskis, žen
tas Samuel J.; ir Emma J'rltz, 
žentas Arthur H., 6 anūkai, ki
ti giminės draugai ir pažįsta
mi.

Priklausė Saldžiausios širdies 
Jėzaus Draugijai ir Chicagos 
Liet. Pašalpos Klubui.

/Kūnas pašarvotas Brown 
koplyčioje, 95th St. & Ex- 
change Avė.
• I-aldotuvės Jvyks trečiadienj, 
rugsėjo 12 d., iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas J šv. 
Juozapo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. I’o 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys,
nuirti, žentai ir anūkai.

Ijaidotuvių direkt. James E. 
Broun. Tel. South Chieago 8- 
0155.

A A.
JUOZEFA YURKŠTAS 
Gyveno 6128 So. Tripp.

Tel. PO 7-4387
Mirė rūgs. 9, 1956, 7:10 vai. 

ryte, sulaukus 80 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pane

vėžio apskr., Šimonių par., Yurk- 
štų kaimmo.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sū

nus Leo, marti Elzbieta, sesers sū
nus Kazimieras Karazija, sesers 
dukra Joana Shvedas ir jos šeima, 
švogeris Jonas Makauskas, gimi
naičiai: Viktoras ir Kasparas Yuo- 
deliai ir jų šeimos ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Priklausė Tretininkų dr-jai, Šv. 
Kazimiero Akad. rėm. ir Maldos 
Apaštalystės di-jai. •?-- - <- -

Kūnas pašarvotas Lakavvicz kop
lyčioje, 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės jvyks rūgs. 12 d. iš 
kopi. 9:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Aušros Vartų par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šios laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, marti ir giminės.
Laidotuvių direktorius Steponas 

Lakavvicz, Tel. Virginia 7-6672.

A. -Į- A.

PRANCIŠKAI CHLAMAUSKIENEI
mirus, Athol, Mass., mieste, jos sūnų VLADĄ CHLA- 
MAUSKĄ su žmona, anūką ir kitus gimines nuoširdžiai t 
užjaučia ir kartu liūdi

Nijolei ir Albertui VENGRIAMS;
Jų sūneliui Dariui netikėtai mirus, nuoširdžią užuojautą 

reiškia

VENTA Engineering Co., Ine., bendradarbiai:

J. Jurkūnas, A. Januškevičius, J. Daukus,
’SI

B. Jančys, S. Dagys, S. Tamulis, J. Švabas, 

J. Motiejūnas, L. Barnius, G. Prapuolenis

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

UODfcSlO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6846 B*. Westera An. Air ContHtioned koptylta 
7-8600 — 7-8601 AatomobiUams rt* 
karia gyvena kitos* mlaeta 4alyeet

koplyčią arčiau JOaų namą.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

Deimantiniai žiedai, vertės $300.00, už ...................................... $149.00
Spindinčios “costumc” brangenybės, vertės $5.00, už .... $1.95
Auskarai, vertės $2.00, už ............................................................. 98 centus
52 gab. Kogcrs sidabras, dailoj skrynioj, vertės $45, už .. $24.00
Regina elektros Brooni dulkių valytuvai, kainuoja $59.50, už $29.50 
General Electric grindų vaškuotojas, buvo $89.00, nupigintas—$39.50 

Geriausias pasirinkimas baldų, namų apyvokos daiktų, 
brangenybių, žemiausiomis kainomis.

Veltui Dovanos su Kiekvienu Pirkimu.
Atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9.30 vaL vakaro. 

Sekmadieniais 10—5. Kitomis dienomis nuo 9:00 ryto iki 6 vak.

J. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street

Budriko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio 
vakarų nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WHFC radio stoties,
1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru

BUDRIKO SUKAKTUVIŲ PROGA
DUODAME VELTUI £2,000 DOVANŲ

Urna dovana 2 gabalų parlor setas, vertės $250.00.
2-ia dovana Tappnu gazinis pečius, vertės $245.00.

dovana General Electric eonsole TV 21 col., vertės $295.00. 
dovanu elektrinis dulkių valytuvas, vertės $49.00. 
dovana HI-FI Automatic Record playcr, vertės $125.00. 
dovanu Sealy Posturepedic matracas — $79.50. 
dovana 100 gab. dinnervvare setas — $44.50. 
dovana deimantinis žiedas — $200.00. 
dovana Benius rankinis laikrodis — $79.00.

3- čia
4- ta
5- ta
6- ta
7- ta
8- tu
9- ta 
200 mažų dovanų nuo $1.00 iki $20 viso vertės $700.00.
Nereikalingas gabumas, nereikia nieko atspėti. Tiktai įsirašy

kite savo vardą, adresą ir telefono numerį į įrašo (entry) blanką ir 
įmeskite į oficialę Sukakties Išpardavimo kontesto dėžutę. Nereikia 
nieko pirkti, tik gaukite jūsų įrašo (entry) blanką Budriko Krau
tuvėje, 3241 So. Halsted Street. Kiekvienas kontestantas gali lai
mėti tik vieną dovaną. Visi įrašai (entries) turi būti kontesto dė
žutėje iki rugsėjo 20 dienos. Laimėtojai bus paskelbti rugsėjo 29 
dieną, 1956 m. Koutestantams nereikia būti vietoje, kad laimėtų 
dovaną. Visi įrašai (entries) pasilieka nuosavybe Jos. F. Budrik, 
liic. Teisėjų nuosprendis yra galutinas.

■■

A^ A.
DOMICĖLĖ KIAURAKIS

Gyv. 7222 S. Sacramcnto Avc.
Mirė rūgs. 8 d.. 1956 m.. 7:- 

46 vai. vak.. sulaukusi 65 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Tel

šių apskr., Plungės par., St'al- 
gallo kaimo. Amerikoj Išgyve
no 47 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus I-addie, marti Hclcn, 2 
dukros Alice Watchunas, žen
tas Stanley ir Phyllis Kazlaus- 

- kas ir žentas Adolph, 9 anū
kai, pusseserė Petronėlė Ka
valiauskienė, 2 pusbroliai An
tanas Arlauskas ir Ignacas Ar
lauskas ir jo šeima, švogerka 
llpmicčlė Gudeikienė Ir jos 
šeima ir daug kitų giminių ir
pažįstamų.

Priklausė Lietuvių Kęstučio 
Pašalpos klubui.

Kūnas pašarvotas laekavvicz 
koplyčioje, 2424 W. 69tli Str. 
laidotuvės įvyks rūgs. 12 d. iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta J iv. P. Marijos Gimimo 

į parap. bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už vello- 

•: nles sielą. Po pamaldų bua nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
giminėli, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, dukterys, žen
tai, anūkai, marčios ir kiti.

laid. direkt. Steponas lacka- 
vviez, tel, REpublic 7-1213.

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA 
Geriausio* gėlė* dėl vaatuvią. banke- 
ų, laidotuvių lr kitą p&ouoėlmą.

>448 WEWT MRD KTRRET 
r«l. R OKU Ir PR H-OMS4

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

SEKANTIEJI YBA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOC1ACUOS 

Ambulansų patarna-
vlmas dieną lr nak
ti, Reikale laukit*

Mes turime koplyčia* 
rtaone Chicagos lr 
Roselando dalyse lr 
‘-.uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tek LAfayetto 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. IdTUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Ild., Riveraide, IIL Tel. OLympic 2-5245 ,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

LE0NflRDAŠ77BUKAŪŠKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTK U S
1446 S. 50th AVĖ., CICERO. U. Tei. OLympic 2-1003

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

STEPONATT1JCKAWICZ
2424 W. C9th STREET REpubMe 7-UUJ
2314 W. 23rd PLAUK YlrghUa 7-0072:

3
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Antradienis, rugsėjo 11, 1956

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

LB Chieągos Apygardos va
dovybė rūpinasi, kad kitais me
tais galėtų įvykti tautinių šo
kių ir tautinės muzikos festi
valis Chicagoje, kuriame turė
tų progos pasireikšti JAV ir 
Kanados tautinių šokių kolek
tyvai. Dabar tuo reikalu jau 
sudaromas komitetas. Numa
tyta pakviesti apie dešimt as
menų. Bruno Shotas yra jų 
priekyje, kuris komplektuoja 
tokį darbingą vykdomąjį ko
mitetą. Darbo sekcijos bus su
darytos vėliau.

X Marąuette Parko 69 gat
vės kaikurie prekybininkai jau 
pradėjo prekiauti viešai 'gatvė
je, išstatydami savo maisto gė
rybes publikos akyse šaligat
vyje, nežiūrint to, kad jų dau
guma prekiauja 7 d. savaitėje 
po 15 vai. į dieną. Ar tai vienas 
antro konkurencija, ar nauja 
prekybos rūšis Marąuette Par
ko rajone?

X Atpigo spalvota televizija.
Prieš pora metų pasirodę ma
žo paveikslo spalvotos televizi
jos aparatai kainavo apie 
$1200. Dabar 1957 metų nau
jausi aparatai su 21 colio ekra
nu tekainuoja tik trečdalį anos 
kainoj. Spalvotą televiziją de
monstruoja Jonas Gradinskas, 
vienas iš senesniųjų šios sri
ties specialistų.

X Didžiulis at-kų vakaras- 
koncertas įvyks rugsėjo 22 d.
7:30 vai. Western Ballroom sa
lėje.

X Tomas Bražinskas, dirbąs 
braižytoju Motorola kompani 
joj, gyvenąs Cicero, III., imda
mas pilietybę savo pavardę su- pirm 
lietuvino į Brėžis.

X Dr. J. Aglinskienė aukojo 
Gautingo sanatorijos ligoniams 
20 dol. Po 5 dol. — dr. N. 
Kriaučeliūnaitė, dr. A. Narbu
tas, dr. Br. Gaižiūnas ir A. Tri- 
makienė.

— Trys dukrelės iš karto. 
Bruno Vešota ir jo žmona Geno
vaitė praeitą šeštadienį susilau
kė trijų kūdikių. Visos mergai
tės. Visos gyvos ir sveikos. Iš 
anksčiau Bruno augina vieną 
berniuką. Bruno Chicagoje dirbo 
prie televizijos, o dabar darbuo
jasi Hollywoode prie filmų. Da
bartinis jo adresas 1425 Fairfax, 
Hollywood, Calif. .

VOKIETIJOJE
— Huettenfelde Vasario 16 d. 

gimnazijos būste 8.15-25 d. bu
vo suruošta jaunimo stovykla 
— visuomeniniai kursai. Nuola
tinių kursų lankytojų buvo apie 
40, iš jų 17 atvyko iš D. Brita
nijos su rašytoju F. Neveravi- 
čium. Kursus-stovyklą atidarė 
ir paskaitą skaitė apie bendruo
meninius uždavinius normalia
me gyvenime bei tremtyje kraš
to valdybos pirm. P. Zunde. 
Kursuose buvo skaitytos dar 
šios paskaitas: dr J. Vaišnoros 
“Visuomenininko tipai ir jų ruo 
Šimas gyvenimui”, mokytojo 
Natkaus “Demokratija kovoje 
dėl laisvės”, buv. ilgamečio Vli
ko pirm. M. Krupkvičiaus “Lie
tuvis krikščionis komunizmo 
akivaizdoje”, dr. J. Norkaičię 
“Vakarietinės ir komunistinės 
kultūros samprata”, dr. A. Ruk 
šos “Humanistinė Lietuvos kul
tūra”, F. Neveravčiaus “Rašy
tojas tautos gyvenime”, V. Ba
naičio “Lietuvių kultūrinis ben 
dradarbiavimas su kaimynais”, 
dr. Z. Ivinskio “Lietuvos istori
jos reikšmingiausieji momen
tai”, dr. J. Čeginsko “Lietuvių 
tautinio atgimimo veiksniai”, 
dr. J. Griniaus “Lietuvių stip
rybės istoriniai pagrindai”, Tau 
tos Fondo valdybos nario kun. 
D
rasminimas

DIBNRAATre DftAtJOAS, CHICAGO, MINOIS

$10,000 nuostolių
Trys berniukai — 8, 14 ir 15 

m. amžiaus — įlipę per 12»pėdų 
tvorą į Fred Sievers anglių 
parduotuvę, esančią 7461 So. 
Lowe, paleido anglių pakrovi
mo mašiną, panašią į trakto
rių, išblaškė šešias tonas ang
lių ir su ja prasilaužė pro įmo
nės sieną. Dalis pastato ir sto
gas įsmuko į vidų. Negana to 
— paleido sunkvežimius ir jais 
sudaužė kaikuriuos įtaisus, pa
skiau kieme išliejo 2,000 galio
nų gazolino. Policija ėmė tar
dyti apylinkės vaikus, jauniau
sias prisipažino ir išdavė kitus. 
Nuostolių padaryta apie $10,- 
000.

Duktė matė tėvą i 
nušaunantį motiną

Beveik kasdien Chieągos laik
raščiai praneša apie šeimos tra
gedijas. šitokia nelaimė įvyko 
namuose 2102 Sheffield: buvo 
mirtinai nušauta Anna Stark. 
Jos vyras ištisą dieną ginčijosi 
su ja ir smarkiai gėrė. Apie 11

KOMISIJOS vedėjas Pierre Demets, ir kitų tautų šokėjai žiūri kaip Vincas Samoška ir Lorain! va^ nakčia kitame kambaryje 
Wilimas šoku suktinį. 26 tautus dalyvaus rugsėjo 15 d. Šoldiers Field. Programa susideda iš parado buvusi 19 m. duktė Bernice iš- 
kuriame dalyvaus visos grupės savo tautiniai^ rūbais, sportininkai uniformomis, chorai ir kitos or
ganizacijos. Pradžia 7:30 v.v. Biletai $1.

Vandalai jaunuoliai padarė Daugiau kaip 100,000,000

kilę: Adomaitis Pranas, Vikto
rija, Viktorija, Algimantas, 
Raimundas, Klaudijus, Stasys, 
Kazlauskas Stasys, Kudaba 
Vacys, Marija, Monika, Liudvi- 
navičius Vitas, Neverauskas 
Juozas, Paliliunas Antanas, 
Petrauskas Valeras, Staigis 
Marija, Stanevičiūtė Kotryna,

Paketat Helmut, Pienus Wal-, 
ther, Anna, Susanne, Pienus ' 
Justus, Joerg, Tiedemann Wal- 
ther, Wilhelmine, Waldemar, 
Walleit Werner.

Lėktuvu išskrido į USA: 
Motgabis Rūta, Duseika Zig

mas, Morta, Jonas, Bagdonas 
Vincas, Ingeborg, Betty, Ange-

Wengel Johann, Marija, Erich, lika, Erika, Berentaitė Ina- 
Witold, Emil, Bendikas Marty-1 Margarita, Rimeikis Pranas,
nas, Ona, Erika, Lydia, Ru
dolfas, Brinkis Adolfas, Ennu- 
lat Otto, Emilija, Herald, Jut- 
ta, Helmbold Arvid, Jakowitz 
Alexander, Auguste, August,

Kenstavičiaus “Tremties įp- Ella, Josef, Karnaschitzki Bru- 
pasiruošimas ! no, Kehlert (Keleris) Albert,ir

grįžti tėvynėn”, MLT prezid. Į Emma, 
E. Simonaičio “Mažosios Į Kielau

Julius, Hilda, Georg,
Bernard, Neu Julius, 

Lietuvos rūpesčiai”, pulk. J. Anna, Dietmar, Harry, Pa- 
Lanskoronskio apie lietuvius fe'walkat Helmut, Lisa, Eveline, 
deralistus, J. Bataičio “Lietu-! Petereit Helmut, Schlischat 
vių — vokiečių bendradarbiavi-1 Adam, Hildegard, Schwellnus
mo perspektyvos”, J. Jaks-Ty- 
rio “Ekonominiai Europos apsi-

Renate, Schwellnus Ernat, 
Grete, Alice, Woverius Hein-

jungimo motyvai ir Lietuva”, rich, Eva, Helene, Waltemar,

X Kons. P. Daužvardis tars 
trumpą žodį rugsėjo 8 d. mi
nėjime, kuris įvyks rugsėjo 16 
d. 2 vai. Lietuvių auditorijos 
salėje.

X Dr. L. Griniūtė-Glemžienė
atostogauja iki š. m. spalio 1 d. 
Atostogų metu gyd. kabinetas 
bus uždarytas.

Birute, Simokaitis Josef (Si- 
mukaitis), Barkowski Helene, 
Friederici Ursula, Beatriče, Ja- 
sutis Konstantinas, Auguste, 
Kordelija, Claudija, Tomas,

Liselotte, Pranas, Angelą, Ar
lauskas Morta, Edvardas, Pau
lius, Gustas Kazimieras, Meta- 
Marija, Benas, Valius, Paulius, 
Vilimavičius Juozas, Šukys 
Juozas, Hasenbeinienė Marcelė, 
Zina, Vilma, Kazirskis Povilas.

— Į Lietuvą sugrįžo Beina- 
rauskas Algirdas, Eugenija, 
Algirdas, Leonas.

— Hamburg. Pasikeitė Var
go mokyklos mokytojas. Ilgai 
ir gražiai pasidarbavęs Ham
burgo jaunimui mokyt. Izido
rius Sragauskas perėjo dirbti 
VLIK’o žinion, o mokytojo pa
reigas Hamburge perėmė Tere
sė šikšniūtė.

Emigracijai baigiantis dau
gelis mūsų tautiečių skuba iš
vykti į užjūrius.

CHICAGOS ŽINIOS

KAS KĄ IR KUR
Vyčių salėj ateinantį sekmadie

nį, rugsėjo 16 d. yra ruošiamas bin
go žaidimas ir kortavimas. Eeant 
gražiam orui parengimas įvyks so
delyje po rudens nuspalvintais me
džiais. Bus kugelio ir .kitokio lietu
viško valgio. Veiks taip pat ir bu
fetas. Pramogų ruošia vyčiai sen
draugiai, kurie žada sunešti gražių 
dovanų bingo lošėjams.

Norintieji smagiai popietę pralčis- 
ti, kviečiami atsilankyti į vyčių pik- 
nikipbingo-kortavimą. Įėjimas ne
mokamas. Pradžia 2 vai. popiet.

Reng. Komisija

— Moksleivių Tautinio artsamb- 
lic, tėvų susirinkimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 16 d. 2 vai. po pie
tų Šv. Jurgio parapijos salėje, 32 
Place ir Lituaniea Avė. Bus aptar
ti svarbūs ansamblio reikalai. Vi
si tėvai prašomi būtinai dalyvauti..

— Seserų Kazimieriečių rėmė
jų dr-jos susirinkimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 16 d. 2 vai. po 
popietų, vienuolyne. Visų rėmėjų 
skyrių prašome dalyvauti šiame 
susirinkime, nes tai paskutinis su 
sirinkimas prieš mūsų “card ir 
bingo party” kuri įvyks spalio 21 
dieną.

Turime svarstyti svarbių reika
lų, be to, bus renkama kemisija.

A. Nąusėdtonė
— Tėvų Marijonų Bendradar

bių 10 skyriaus priešseiminis su
sirinkimas įvyks šį trečiadieni 
7:30 vai. šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Dalyvaus ir dvasios vadas.

— Lietuvių Agronomų Sąjunga
Chicagoje i.m. rugsėjo 15 d. ruo
šia ekskursiją į vištų ūkį.

Kolegos agronomai-ės ir suinte
resuoti vištų ūkiu svečiai, nori n-

J. Bračo lietuviškai pranešimas 
apie lietuvių — latvių susiarti
nimą. Kursų tikslas buvo susti
printi lietuvybės sąmonę aktua 
liaisiais klausimais.

Taip pat buvo suruoštas lite
ratūros vakaras, per kurį buvo 
paminėti lietuvių rašytojai bei 
pofctąi Klementas, Vaičaitis, B.
Sruoga, K. Inčiūra, A. Vaičių- . ... , x.i_ •»•••» ••
Įaitis ir p. Jurkus. Kai kuriais Kas nauJ° universitetuose į Čikagiečiai Į Rusiją

Šiemet studentai Chieągos | pu čikagiečiai šią savaitę iš- 
universitetuose randa mokslą skrenda į Rusiją: bankininkas 
pabrangusį nuo $20 iki kokiųĮ Bowman C. Lingle ir civilinės 
$120. Lojolos universitetas iri aviacijos lakūnas — kapt. 
Lake Forest kolegija savo stu
dentėms jau įtaisė naujus ben
drabučius. Viskas bus nauja

vakarais buvo demonstruojami 
filmai, suruoštas laužas, koncer 
tas etc. Į baigiamąsias iškilmes 
buo atvykę lietuviai studentai 
iš Strasburgo ir kuopų vyrai.

Kursus-stovyklą suruošė Vo
kietijos krašto valdyba su FE 
Citizens Service pagalba. Pa
skaitos buvo visų gerai paruoš
tos ir stiprios. Po paskaitų bū- 

idavo gyvų diskusijų, per ku
rias aptarti aktualieji su pas
kaita susiję reikalai bei lietuvy 
bės problemos. Visų jų centras 
buvo Lietuva.

Šveicarijoje buvo suruošta 
jaunimo iki 15 metų stovykla, 
trukusi 3 savaites — iki rugsė
jo pradžios. Jos suruošimu ypač 
atsidėję rūpinosi Memmingeno 
lietuvių apylin. pirm. kun. A. 
Bunga ir šveicaras lietuvių 
draugas Thoma. Aukų sudėjo 
Amerikos lietuviai, dalį maisto 
davė Balfas. Pasisekimas buvo 
labai geras.

— Vokietija. 1956. VIII. 30 
d. laivu “General Langfitt” iš
plaukė į New Yorką šie mūsų 
tautiečiai arba bent iš Lietuvos

Vaikaitis suvažinėjo 
močiutę

Thomas Bangs, 16 m. am
žiaus, važiuodamas automobi
liu, kurio stabdžiai sugedę, pa
taikė į savo močiutę Eva La- 
luya, 75 m. amžiaus, gerokai ją 
sužeisdamas. Ji turėjo būti nu
gabenta į ligoninę, tačiau jos 
gyvybei pavojus negresia. Pa
ros laikotarpy tas pats jaunuo
lis turėjo ir kitą nelaimę, ku
rios metu buvo sužeistas jo 
bendrakeleivis, šitokios nelai
mės su nepilnamečiais jau at
kreipė daugelio dėmesį ir ke
liama mintis, kad įstatymu jų 
važinėjimą reikėtų apriboti.

Vyrų susikaupimo dienos
Uždaros rekolekcijos susilau

kia tokio susidomėjimo, kad 
dienraštis “Sun-Times” pasky
rė net ištisą puslapį aprašymui, 
kaip 66 vyrai jas atliko pas 
Dieviško žodžio misionierius 
Techny, III. Per paskutinius 50 
metų tenai atliko uždaras re
kolekcijas apie 20,000. Dienraš
tis aprašo jų dienotvarkę, pa
maldas, meditacijas. Šalia to — 
įdėtas ištisas puslapis paveiks
lų iš rekolektantų procesijų, 
pamaldų bažnyčioje ir kitų 
dvasinių lavybų.

Gaisras garaže
Šiauriniame Chieągos prie

miestyje, Evanstone, gaisras 
sunaikino $175,000 vertės ga
ražą, pavadintą Moto-Port. Bu
vo suėję tūkstančiai žmonių

girdo šūvį ir nubėgusi pamatė, 
kad motina peršauta. Ji bandė 
atimti revolverį, bet tėvas dvie- 
mis naujais šūviais žmoną mir
tinai nušovė ir pats pabėgo, bet 
greit jį sugavo policija. Velio
nė turėjo 49 m. amžiaus, jos 
vyras — 51 .metų.

Nužudyto lavonas
South Chicago Height^ miš

kuose rastas apie 40 m. am
žiaus nužudyto žmogaus lavo
nas. Jo rankos ir kojos suriš
tos viela, naudojamą išvalytų 
drabužių kabikliams. Dukart i 
jis peršautas per galvą.

bažnyčių narių
Protestantų įstaiga National 

Council of Churches praneša, 
kad JAV-se priklausančių įvai
rioms tikyboms yra jau dau
giau kaip šimtas milionų. lai
delis augimas pastebimas po 
antrojo Pasaulinio karo. Anot 
tos protestantų įstaigos, labiau
siai auga katalikai: jų per me
tus paaugo 3.1% ir dabar yra 
33,396,647. Tai didžiausia atski
ra tikybinė bendruomenė JAV. 
Tiesa, visų protestantų yra 58,- 
448,567, tačiau jie yra susiskal
dę į daugybę sektų. Didžiausią 
grupę sudaro baptistai — 18,- 
793,097, bet ir jų yra 27 atski
ros grupės. Protestantų metinis 
prieauglis siekia 2.3%. *

Tragiška advokato mirtis
Sekmadienį, motinos namuo

se, esančiose 18 E. Pearson, 
Chicagoje, rastas negyvas ad
vokatas Paul Schofield. Prie 
jo buvo revolveris. Rastas pas 
jį raštukas, iš kurio matyti, 
jog jis pats sau gyvastį atėmė. 
Raštely pažymima, kad jisai 
negalėjęs miegoti ir reiškiama 
baimė, kad jis galėjęs būti už
darytas į psichinių ligų gydyk
lą.

Filmai su paskaitomis
Chieągos Gamtos -Istorijos 

muzėjuje .esančiame prie ežero, 
ties Roosevelt Rd., spalio ir 
lapkričio mėnesiais, šeštadie
niais 2 vai. 30 min. p. p. bus 
suaugusiems paskaitos su de
monstruojamomis filmomis. Pir 
masis filmas bus apie Minneso- 
tos ežerus ir juose esančius gy
vius. Įėjimas nemokamai.

Skelbkitės “Drauge”!

EEŪE0
" IŠ TOLI IR ARTI J

NAUJI O/DEU TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTTKIO (RANK/AJ 
!ISU METU PATYRIMAS-PIRUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

tr

4038 Archer Avmm

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

i PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

lENDROVl 
<

Tel. LA3-671P ’
AUGUST SALDUKAS Rrvzldarvm '

tieji dalyvauti ekskuraijoje Šešta
dienį rugsėjo 15 d. 7:30 vai. ryto 
renkasi prie dr. agr. A. Virbicko 
buto, 4422 So Artesian Avė.

Susisiekimo priemoniemis rūpi
nasi ekskursijos dalyviai.

Registruotis pas agr. Virbicką, 
tel. YArds 7-0061.

Sąfranfloe Valdyba

Šv. Ksavero kolegijoje, kuri 
pastatė naujus rūmus ties 103 
gatve ir Central Park. Čia jau 
pastatyti septyneri rūmai: kla
sės, biblioteka, gamtamokslio 
rūmai, bendrabutis, profesorių 
rūmai, sporto salė ir mažas te
atras. Tie nauji rūmai ir prie 
kolegijos rengiamos laboratori
jos kainuos $7,500,000. Kolegi
ja įsikūrusi 155 akrų plote. 
Mokslą pradės rūgs. 18 d.

De Paul universitetas lapkri Į 
čio mėn. įeis j naujus rūmus,į 
pavadintus Alumni Hali, kurie 
kainuoja $1,750,000. Juose yra 
didelė auditorija ir fizinio auk
lėjimo įrengimai.

Gydytojų suvažiavimas
Chicagoje vyksta Tarptauti

nės Gydytojų kolegijos suva
žiavimas, kur pirmininku iš
rinktas brazilas daktaras Car- 
los Gam, 52 m. amžiaus.

Statys daug namų
, Ekonomistai tvirtina, kad 

šiuo metu smarkiai pakilusi na
mų statyba Chicagoje tęsis i 

' toliau. Jų ypač daug statoma 
priemiesčiuose.

George Duvall. Jie lankys Le- žiūrėti. Jie girdėjo sprogimą, 
ningradą, Maskvą ir Juodosios po kurio pakilo itin juodi dū- 
jūros pakrantes*. mai ir liepsnos.

TELEVIZIJA* RADIJAS
m-n FONOORAFAl • VOKIŠKI BADUAI

DIDEUS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

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

baterijos lr automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 We>t 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs sarto speclsllstas

JONAS GRADINSKAS

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

(Jnlversal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra lld 
$10.000 00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bns grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais krelpldtėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 
jei dabar perkat 1 9 5 7 metų TELEVIZIJĄ

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

DuMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti Aloje lietuviškoj* 

įslaigoįe — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki >10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių*

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad.. penktad Ir Tredlad. • ryto Iki 15 vai.. 

• *al ryto Iki «:B0 p.p. Ketvlrtad. • vaL Iki t vaL vak.


