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KODĖL DELSIAME ORGANIZUOTI 
LIETUVIŲ BENDRUOMENE? 

Ui. MALIŠAUSKAS 

i 

Ji Lietuviškųjų organizacijų J.A. didžiuli žingsni i prieki ugdyti 
V-se turime tikrai apsčiai. Kai ne vien tik lietuvių bendruome-
kas mano. kad jų esama m-t perjninei vienybei bet ir politiniei 
daug. Tariau faktas, kad ir visos , tolerancijai, kurios (atviriau pa-
šios gausios organizacijos dar to- sisakykim) ne mažam mūsų pro-
li gražu nėra suėmusios i savo.centui ir šiandie gerokai stinga. 
greta* visų JAV lietuvių. Aš ne- I O kam gi galėtu būti tokia or-
silcisiu i ginčus, jei jautriuoju gani/.acija skersai kelio.' 
gyvenimo metu kas nors vadins Steigiantis Lietuvių Bedruome-
tuos neorganizuotuosius tautiniai no\, skyriams .lA.V-se. visų pirma 
ar visuomeniniai nesusipratusiais, 
atsilikusiais nuo gyvenimo formų, 
ar net apsileidėliais. Juk kiek
vienu atveju teigėjas turas ir 
daugiau ar mažiau tiesom Tačiau 
faktas pasilieka faktu, kad mt* 
turime dfti pastangas sutrikti ti
sus lietuvius Į organizuota lietu
viškąjį gyvenimą. Ir šitai reikia 
padaryti ne tik paėjo* Lietuvių 
Tautos, bet ir jų paėių labui. Juk 
nebūti kurios nors tautos nariu 

I 

ir neturėti tautybės (o tik pilie
tybe), tai vistiek, ką ir n< turėti 
tėvo. o tik motiną. Tiesa, visi ži
no kuriuo vardu šitoki vaikai va
dinami, bet ne visi žino. kuo to

gai i užsidaryti lietuvių tremtinių 
draugijos, kurių pagrindinė žy
me faktinai jau tapo irgi tik lie
tuviškumas. Tariau šito neteks 
apgailestauti, ' nes patys tremti
niai puikiausiai žino trūkumą, 
kad tokia jų bendrinė lietuviško
ji organizacija, nors ir geras da
lykas, bei neapima senųjų lietu
viu, "emigrantų. Jie jaučia, kad 
bus neabejotinai geriau, kai to
kia organizacija apjungs visą vi
sutėlę lietuviškąją mase. O kad 
i Lietuvių Bendruomenę taip pat 
linksta ir visi sąmoningi senieji 
emigrantai lietuviai. aš visiškai 
neabejoju. šitai puikiausiai ]>a-

ki vaikai negaluoja. Tas jų nega- tvirtina faktas, jog kai kuriose 

Mater Dolarosa 
Motin Malonės 
Meilės ir širdies — 
Priglausk pavargusi mane, 
Pašauk Į šviesą 
Iš nakties. 
Meilės amžinos iinia... 

Motin Malonės 
2ėmės ir dangaus — 
Išvesk i vieškeli Tu- mus. 
Pabudink širdį, 
Tu imogmis 
sugrįžt į nuosavus namus. 

Rože Paslaptingoji 
Tau surinksiu rugiagėles 
Iš rugių, . 
Anksti rytą atsikėlus, 
Pradalgių. 
Tau sušauksiu debesėlius 
šilkinius, 
Tau po kojom gėles bersiu 
Lapeliu*. 
Puoštu Tavo meilės širdį 
Vis malda, 
Motintte, Sop\dinga 
Amžina. 
Tu kaip kaulė debesyse 
Vis skaidri. 
Man klajonėse žydėsi 
Ir širdy... 

JOXA£ BCTEN18 

Vakaru Vokietijos 
Jaunimas 

Apskaičiuojama, kad nuo 85 j 
iki 30 proceentų vakarų Vokieti
jos jaunimo tarp 10 ir 26 metų 
priklauso jaunimo organizaci
joms. U jų 33 procentai priklau
so sporto organizacijoms. 27 pro
centai katalikų jaunimo sąjun
goms, 14 procentų profesinėms 
organizacijoms. 3 procentai so-

i cialdemokratų sakalams. 3 proe. 
gamtos draugų būreliams, 0,7 
proecentų turizmo grupėms ir 

'0,9 pro<\ skautams. 

—— l" - \ . -4 

Satutday. Sept. S. 
HM 

- . . . • r . : y 
• I M 

SAfcOS PAŠVAIST6 
PRANAS K O Z I ' l J S 

Keliaujantieji Knygų 
Vežimai 

Voviečių 
Buchring" 

i 

leidykla " Deutsche 
pradėjo savotišką 

knygų platinimo būdą: paleidžia 
keliaujanti knygų vežimą, su 
maždaug 700 egzempliorių kny
gų, daugiausiai j tas vietas, kųr 
nėra knygynų. Vežime neblogas 
knygų pasi link imas: beletristika^ 
istoriniai romanai, biografijos, 
klasikai, aktualios politinės kny
gos. Be vokiečių ledinių šiuo bū
du platinami ir kaikurir šveica
riškieji. PanaSūs užsimojimai ga
lėtų lietuviams būti paskatinimu 
ieškoti mūsų knygai naujų kelių 
i žmones. 

vietovėse dalis jų jau net dabar 
dalyvauja tremtinių draugijose. 
Taigi, gražiai dalyką išaiškinę, 
pamatysime, kad Lietuvių Ben-
duomenės iš tikrųjų niekas ne
vengs. 

Sutelkimas viso pasaulio lietu
vių į viena lietuvišką bendruo
menę yra tokia didinga idėja, 
kati pttėiu jos vertingumu gali 
abejoti tik visuomeniniai trum
pa r e>giai. 

Taigi, kas reikia, nedelsdami 
padarykime. kad iš pat širdies 
gelmių galėtum giedoti "vardan 
tos Lietuvos vienvbė težvdi". 

ruoju metu Ženevoje (Šveicari
joje). Amerika ir Did. Britanijos 
atstovai iš naujo iškėlė klausimą 
dėl baudžiamojo priverstinio dar
bo sistemos Rusijoje ir nuo jos 
priklausančiuose kraštuose. • 

Nauji Atradimai 
Raketų Srityje 

Karinių įstaigų globoje -Massa-
ehusetts Institute of Technology 
surado raketini motorą, kurį 
lengvai galima pakelti viena ran
ka ir kurs tesunaudoja tik du 
svaru degamosios medžiagos per 
menutę. Anksčiau iš vokiečių 
perimtas tos rūšies (V-2) moto
ras naudojo dvylika tonų dega
mosios medžiagos. 

Amerikos ai stovas Waltcr J£čtj 
"shing savo teigimų patvjfe^mįjjL 
apie baudžiamojo p ^ e j ^ i i i o 
darbo praktikavimą savietinitfose 
kraštuose pacitavo yierią^ d&kig-
mentę iš Rumunijoje vcffaauetų 
šioje srityje Įstatymų ir prf&ūrf, 
jog pagal turimas žiniaH-MOK^r\i-
šies barbariški įstatymai jaru vei
kia taip pat ir Čekoslovakijoje. 

Britanijos atstovas G. T. Qor-
ley-Smith patiekė visą eile įtocrv,-
mų, kad priverčiamojo i 
praktika plačiai ir skaudžiai vfci-
ki: visoje Rusijoje. Jis pabrėš . 

lavimas—menka vertingumo jaus
mas, ši ligūsta psichika paprastai 
yra išdava nuolatinio stebėjimo 
ir galvojimo, kad "visi apie ma
ne yra per menkos nuomonės, 
mane be pagrindo Žemina, manės 
reikiamai neįvertina", ^is jaus
mas susilaukia komponentų (pa
lydovų) ir galop išsiugdo menka-
vertingumo kompleksas, kuri iš
gydyti sunkiai sekasi net ir ge
rai prityrusiems psiehologams— 
psichiatrams. 

Bendrinė Antparftnė Lietuvių 
Organizaeija 

Todėl net ir tie, kurie savo tė
vynę laiko kraštą. kuriame jie 
yra gimę — augę ir yra jo pilie-
ėiais, logiškai galvodami dažnai 
nepanori būti pamestinukais tau
tiniu atžvilgiu. O juo labiau nė
ra ko varžytis lietuviškosios kil
mės piliečiui — kuriam nėra gė
da būti sūnumi — dukra tautos, 
kuri šiandie nors ir žiauriausiai 
teriojama, bet gi turi didinga is
toriją, pavydėtino grakštumo bei 
grožio kalbą, pasakiško švelnumo 
dainas. Tačiau taktas, kad ben
drinės ant partinės lietuviškosios 
organizacijos, kuri lietuvius tik 
lietuviškumo principu ir burtų, 
mes tuo tarpu JAV se daugiur 
dar neturime. Taigi, jau vien šis 
grynai prichnioginis faktas verčia 
mus apie tą bendrine organizaci
ją, kurios f»agrindinė ir vienin
telė žymė — lietuviškumas, pa
galvoti. 

Jsi bendrinė organizaeija, sa
vaime suprantama, .turi apimti 
visus visutėlius lietuvius, išsky
rus tuos. kurie esmėje lietuvvbės 
atsisako maskoliškojo internacio
nalo sąskaiton. A p jungi roti lietu
vius i vieną visumą, ji kalbėtų 
tiek lietuviškaisiais visuomeniniais 
klausimais, tiek Lietuvos vadavi
mo reikalu visų gyvenamojo kraš
to lietuvių vardu. 

TAehivių Bendruomenė 

Tokia lietuviškoji organizaeija. 
sudaryta ne iš kitų kuriu nors 
organizacijų atstovų, bet iš pa
čios lietuviu masės, savaime su
prantama, gali būti tik Lietuvių 
Bendruomenė, kuri kiekviename 
krašte veikia visiškai savarankiš
kai ir kartu yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės dalis. Šitokia 
linkme pasuktas lietuviškasis or
ganizacinis gyvenimas padarytų! L I E T U V O S K A R I A I T R I M I T U O J A P A R A D O J E 

KOVA DEL DARBO LAISVES 
Ekonominės, Socialinės ir PoK- jog Britanijos vyriausybės turi-

tinės Jungtinių Tautų Komisijos I momis žiniomis jau anksčiau Ru-
posėdyje, kuri posėdžiavo pasta-į sijos darbo stovyklose buvo už

daryti i r merdėjo apie 10,000,000 
asmenų. Dabar **i* skaičius bus 
dar trimis milijonais pašokęs, nes 
trejų pastarųjų metų eigoje Ru
sijos bolševikai tolygų skaičių 
žmonių priverstiniems darbams j 
Sibirą išvežė is Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. U oficialių šieme
tinių sovietinių davinių Kusi jos 
priverčiamojo darbo sistemoje Dr, 
galima pastebėti du naujus mo- ' 

Tyrinėja Golfstromą 
Okeanagrafijos Institutas \Va-

shingtone išsiuntė ekspediciją ty
rinėti Goldstromą. Panaudojamas 
specialus, radoro principu pagri
stas matavimo Įrankis "Loran" . 
Pirmieji ekspedicijos žingsniai 
parodė, k«d Golfstromas teka 
triskart greičiau, negu pirma 
buvo manoma (apie 25 km. per 
valrfltda), ir srovės plotis ne 16tf 
km., kaip buvo manyta, o tik 
apie 25. Srovės kryptis dažnai 
keičiasi. 

Tai buvo viena, iš trumpiausių vasaros naktų. Saulei nusiiei-
dus, dangaus pakrašty užsiliko didelė pašvaistė, kuri neužgeso vi
są naktį. T k, nuslinkusi šiaurės rytų pakraštin. stabtelėjo ir iš 
ten ne t rūku $ turėjo pasipilti aušra. 

Mano tendranakčiai , pade ja galvas ant eglės šaknų, miegojo, 
bet aš visą naktį nebuvau sudėjusi akių. Man atrodė — lyg kas 
tykotų ir sėlintų prie manęs iš nakties prieblandos seselių. 

Tik pačiam priešaušry apėmė lengvas snaudulys. Retkarčiais, 
staiga išplėsdama akis, mačiau tamsius eglaičių pavidalus, kurių 
smailios viršūnės vis aiškiau skyrėsi iš švintančio dangaus. Ryti
niam pakraš ty jos buvo prasiskyrusios ir toje prošvaistėje tūnojo 
mažytė koplytėlė. 

Mane pabudino iš snaudulio lengvas šakutes trakštelėjimas 
Išplėčiau aiois ir, rodos, apmiriau. Prieš mane buvo pasilenkęs žmo
gus. Aiškiai mačiau aušros atošvaistėje jo smilčių gelsvumo paltą 
ir ant kaktos užsmaugtą pilką skrybėlę, iš po kurios pilkavo vei
das ir žvilgėjo akys. Lėtu judesiu jis ištraukė iš po mano alkūnės 
rankinuką ir lengvai krypuodamas nuėjo aušros link. Kai tamsus 
skrybėliuočio pavidalas užlindo už koplytėlės, aš dar vis nepaju
dėjau; jutau iš žemės į mano sąnarius besismelkiančią drėgmę ir 
šaltį. Paskui staiga surikau nesavu balsu, kad net aidas atsiliepė 
iš Panerių. 

Mano draugai tikino, kad ta i buvęs tik sapnas a rba pasivaidenę 
akyse. Bet aš paskui visą dieną vaikščiojau, kaip nesava, o ranki
nuko su neseniai gauta stipendija, studijų knygutes, paso ir dar 
gal ko daugiau nebebuvo. 

Vakarė į Kalvarijų mišką nakvoti nebėjau. Tai buvo šešta
dienio vakaras, o aš buvau mirtinai pervargusi ir vaikščiojau, lyg 
sapnuodamja. Užėjau į Universiteto biblioteką ir, ant knygos užgu
lusi, užmigau. Pabudau, kai jau laikas buvo išeiti. Ryžausi eiti na
mo. Galėjau eiti tiesiog pro Katedrą, bet aš pasukau aplink — į 
Šv. Jono gatvę ir ėjau labai lėtai, norėdama uždelsti laiką nors iki 
pusiaunakčio. 

•— Labas vakaras , panele Milda, — krūptelėjau išgirdusi že 
mą, kimų balsą, lyg iš po žemių. Apsidairiau. Gatvė buvo tuščia 
Iš užu Šv. Jono bažnyčios šviesios kolonos išlindo smilčių rudumo 
pal tas ir pi*ka skrybėlė. 

Stovėjau, lyg stabo iš t ikta: negalėjau nei pajudėt, nei r i k t . 
J is priėjo lėtai krypuodamas į šalis, ištraukė ranką iš kišenės, su
ėmė kietais pirštais mano alkūnę ir t a r ė : 

— Eime. 
Man net mintis nekilo priešintis. Ėjau paklusniai, lyg šuniu

kas — be valios ir be jėgos. Perėjom skersai gatvę, t ruputį paėjus 
Pilies gatve, paleido mano alkūnę ir at idarė duris. }l%& įėjome i 
"Žaliojo Štralio" kavinę. Pasodino mane už apskrito s ta l iu io saies 
kampe ir pa t s atsisėdo šalia. Smilkiniuose ju tau tvinksintį pulsą, o 
gerklė buvo išdžiuvusi, lyg vidudienio karš ty . Kai t ik a tneš i vyno. 
aš išgėriau taurę iki dugno. Į veidą mušė gaivi šilima ir a š pradė
jau atsipeikėti. Nežymiai pažvairuodama pradėjau apžiurinėti t ą 
žmogų. 

Tai buvo pilkas be minties ir be išraiškos veidas. Yra tofcių 
i pilkojo tipo veidų, kurie nerodo jokios žmogaus nuotaikos, nei p a 
gyvenimų. Ir tokio veido nematydamas, niekaip negalėtum aavo 

T y r i n ė j a N e ū ž a u g a s [vaizduotėj a tkurt i . Jį gali atpažinti vien iš pamatymo Vienintelį 
Af ~ , f charakter inga jo žyme — žemyn, beveik iki pa t lūpos, nutįsusi . Martmas (rusmde bando . . ? " ' . . . - . . ^. . . . . . . .x* T : • nosis, kuri j am teikė amžinos melancholijos išraišką. Į tos npftito 

biologines priežastis, dėl 
; kuriij išaugo normalūs neužau 

gos. Savo ankstybesnius tyrinėji 

darbo 

r-

mentus: ' • , . ' . 

1) kad priverstinam darbui mUH A f p i k o j e (pigmėjų) jisai 
gali būti pasmerktas ir išvežtas. a p r a š ? d v i e j u o s e vcikaluose (1948 
ir tas, kuris valdžios akyse- nėra Į • 1949 
nusikaltęs, bet kurio artimieji j^UUum dykumose ir pietų. A11 
yni nusikaltę; goloje tyrinėja bušmenus ir ho 

šalis buvo nusidriekę balkšvi, lyg iš žvynės papilvės, piaukiukai. 
— Matai, drauge Milda. — prabilo jis beveik nejudindainas 

lūpų. Man atrodė, kad j is kalba visu savo veidu, ne t i r nosies galais, 
tar iant žodžius, gana žymiai krutėjo. — Nenustebk labai, kad aš 
tavimi susidomėjau. Aš domiuosi visais žmonėmis. Vieni .man pa-

m.). šiais metais jisai i t inka, kiti — ne. Šiuo atveju tu esi laimingesnė, nes tu iąan patin
ki. Gali manęs nekęsti — tai smulkmena. Svarbu, kad aš t rupu t ; 
susižavėjau. Šiaip jau užtenka vieno t rumpo mano rankos pabrau-

2) kad pastaruoju metu pri-; tentotus. Jo tyrinėjimus finan- l kimo, kad žmogus išnyktų iš šio miesto. Tavo bendraminčiai, turui 
verstinų darbų sistema "plečiasi , suoja Viking Fondas New Yor-į pasakyt, veRui -taip kvailai smarkauja, o paskui slapstosi girioj. 
su pavojingu greitumu" sovietų j ke. Po 15 mėnesiu šių tyrinėjimų 
užimtuose kraštuose. Baigdamas j prof. Pr . Giuiinde 1951 m. spa-
{Smith pabrėžė: "Sovietų vadai J in mėnesį vėl nusistatęs tęsti sa-
giriasi, kad yra panaikinę nedar- j vo antropologijos paskaitas kata-
bą. Jei tai yra tiesa, tai šitai j ie , likų universitete \Vasbingtone. 
pasiekė priverčiamojo darbo be , . . r s fos uo . . - tautinni iasite a.i 
jokių ribų kaina 

Abu atstovai reikalavo, kad 
būtų sudaryta komisija iš penkių 
•neutralių narių, kuri patikrintų, 
ar tikrai Sovietų Rusijoje egzis
tuoja priverstino baudžiamojo 
darbo stovyk'os, kur siunčiami 
vadinamieji politiniai nusikaltė
liai, ir ar šias stovyklos yra iš
plėstos tokiu mastu, kad gali tu
pėti svarbios įtakos krašto ekono
miniame gyvenime. Patiekdamas 
šią rezoliuciją Amerikos atstovas 
Kotshing pabrėžė, jog Jungtinės 
Valstybės rado valios ir priemo-

-

Muziejų Apsauga 
Londone Įsikūrė tarptautinis in
stitutas, kurio tikslas — muziejų 
vertybių apsauga. Institutas bus 
eentrinis organas, kurs tarpinin
kaus eksponatų pasikeitime ir ki-
sose muziejų bendradarbiavimo 
sritvse. 

Mes ta i puikiai žinome, kad jūsų, krikščioniškom pasakom išpai
kintos, sąžinės neleidžia būti gerais piliečiais. O ta i ir bus priežas
tis *pranykimo ne vien atskirų žmonių, bet ištisų t au tų ; nes mūsų 
kovos dėsnis y ra labai papras tas : geriau nusukti vienu kitu tūks
tančiu daugiau nekaltų galvų, negu pražiopsoti vieną galvą — 
priešingą mūsų paskelbtai tiesai. 

— Kad ir štai. — Jis ištraukė iš kišenės popiergaij ir patiesė 
prieš mane. — Koks poetpalaikis, tukdamas iš liaudies prakaitu 
uždirbtų skatikų, tą liaudį dergia, — baigė jis savo kalbą net pri
dusęs. 

Peržvelgiau tą popiergalį. Ten buvo gražiai mašinėle para
šy ta : 

• 

Nauja Žvaigžde 
Harvardo observatorija Meksi

koje susekė naują, eksploduejan-
ėią žvaigžde pietinėje dangaus 

nių pasipriešinti ginkluotam už- d f t l v j e A t P a dimo metu ji buvo 
septinto didumo laipsnio, bet da-puolimui, turi dabar rasti prie

mones, kad sustabdytų ši begė
dišką žmogaus iSnaudojimą. • 

Priešbolševikinis Žurnalas 
ABN organizacija, kuri vado

vauja pavergtų tautų kovai 
prieš bolševizmą, neseniai nuta
rė išteisti speeiahj šiam reikalui 
žurnalą anglų kalba. Redakcijos 
kolektyvas smdarytas iš [vairių 
tautybių, kurių tarpe yra ir lie
tuvių atstovas. 

bar išblėso, sumenko iki vienuo
likto didumo. 

Esperanto Kongresas 
Rugpiūėio mėnesį Įvyko espe

rantininkų kongresas Paryžiuje, 
sutraukęs apie 2,500 delegatų iš 
34 kraštų. 

Esperantininkai garsinasi, kad 
apie pusantro milijono žmonių 
dabar moka esperanto kalbą ir ją 
kasdien vartoja. JAV-se esperan-
tiškai kalba apie 5,000 žmonių. 

"Dėkui tau, raudonarmieti, 
kad suėdei mūsų šalį: — 
eina smarvė neregėta; 
ei, draugai, sparčiau iš kelio!" 

Toliau nebeskaičiau. Man buvo aišku. Ta dainelė buvo iš mano 
rankinuko. Vienas jumoris tas buvo davęs m a n ją pasiskaityti ir a š 
nejučiom būsiu įsidėjusi. Tur būt pabalau, nes. j is pripylė vyno ir 
prašneko: 

— Aš jau sakiau, kad gali nebijoti. Svarbu, kad man patinki. 
Prislinko bespalvis veidas prie manęs. Ju tau , kaip šaltas no

sies galas įsispaudė į mano skruostą. I r jis čepsėdamas bučiavo. 
Aš nė nesujudėjau, kol jis vėl atsi t raukė. Atrodė, lyg lavonas būtų 
palietęs mane. 

— Dabar galim eit. Jei neklystu, gyveni šv. Pilypo gatvėj . Ą 
kar tą galėsi labai ramiai miegoti. Kalvarijose, aišku, poilsis būda
vo nekoks. — J is vėl suėmė kietais pirštais mano kaire alkūnę-ir 
ėjome Pilies gatve žemyn. 

Nakties vėsuma mane atgaivino, ir aiškus t ikrovės suprati
mas grįžo. 

— Matai, Milda, juodbruvės man patinka. Šviesios — nepa
stovios; jos gali keisti spalvą. O tamsi — visą amžių liks t a pati... 

Tar iant jam tuos žodžius, mes ėjome pro tamsų skersgatvį. 
Gatvė buvo tuščia. Tokiu staigumu ir jėga braukiau su nagais nuo 
pat jo kaktos iki pasmakrės ; kaip šnekėjo ta ip ir liko prasižiojęs. 
Bėgau taip, kaip žmogus gyvenime niekad nelaksto. Gatvė rangy-
ta . Iš abiejų šalių — aklina siena. Rodos, jau girdėjau užpakaly 

(Nul fe i t* f 2 pel.) 

• 
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DIENRAŠTIS DRAUQA3, CHICAGO, ILLINOIS 
acsB5JWBgJpaa n 

Šeš tad ien i s , r ū g s . 9 d., 1950 

V A S A R O S P A Š V A I S T E 
( A t k e l t a 13 1 psl .) ) M O Š Ų L I A 

žingsnius, kai pamačiau kairėje sienoje tamsią nišą, vos įžiūrimą, 
kurioje stovėjo kažkokio šventojo statula. Nesąmoningai ištariau 
t ik : "Viešpatie, pasitrauk trupučiuką..." ir lengvai užlindau už 
šventojo pečių. Mano laimei nišos giluma buvo išgriuvusi ir aš lais
vai išsitekau. Kad ne t a iagriova, šventasis nebūtų turėjęs vietos 
man. 

Gal už sekundės dideliu greičiu prasinešė pro šalį plevėsuo
damas rudapaltis, vydamasis maae. Jo žingsniai nuaidėjo žemyn, 
paupio link. Mano širdis taip daužėsi už šventojo nugaros, kad man 
atrodė ištisa akmens masė dunksi. 

Sulaikiau kvėpavimą. Pro šalį sunkiai alsuodamas ir šniokš
damas slinko žmogus atgal, prispaudęs prie nosies baltą skarelę, 
kurioje nakties prieblandoj buvo žymios tamsios kraujo dėmės. 

Staiga j is krūptelėjo ir suklupo ant kelių. Susikeikė dusliai, at
sistojo ir žengė vieną žingsnį. Vėl sustojo. Grįžo. Kažką pakele 
nuo žemės. Pakilnojo rankoje ir paleido mūran — tiesiai į mane. nuo ««i«». v>j j - . . . . . ' . su priesaga -mos (-uhnas, -uoti-
Gal būt tai buvo akmuo, nes dauzianciai atsimušė j statulos lieme
nį ir aiškiai jutau, kaip nukrito po mano kojom. Gal kokiu aki
mirksniu Siėliau į tą pačią vietą lengvai skrebtelėjo nupuldamos 
statulos nuolaužos. 

K. A 
TVARKO 

DR. P . S K A R D Ž I U S I R & fcfcR^UKAS 

32. VISUOTINIS, ne VISUOTINAS 

(Būdvardžiai su priesao* -iiąiti); 

.Mūsų spaiuLoje šalia tai»yklin-1 laukti, galutinio, apsisprendimo, 
gai vartojamų būdvardžių dabar-'pasakyk savo galutinę nuomonę; 
(MM** išilginis, kraštutinis, vilioto-1 visuotinis susirinkimą*, visuotinio 
tt*tą jHiskutinis, pirmutinis, ša-
luthiis, vidutinis ir kt. vis dar 
pas i ta iko š ios rūš ies b ū d v a r ž i ų ir 

mis): galutinas, visuotinas. 

Pvz. "Draugas" ir kaikurie kiti 
mūsų laikraščiai neretai parašo: 

Stovėjau nekvėpuodama, nesąmoningai gniauždama ranką, galut in i rinkimų r e z u l t a t a i 
kurios delne voliojosi minkšti odos gumuliukai. Jų buvo prilindę1 (Nr, 48), v i s u o t i n i susirin-
pilnos panagės. ' ^ i m « i ū k i a m i P W l reikalą 

Praėjo. MfrĘĘĮĘ\ (Sv- 9 ° ) ' r c i k i a P a l l i , U ( l o t i " V 1 " 
Vienu metu sugaudė Šv. Jono ir Katedros varpai. Su kiekvie- s u o t i n JI diplomatiją" (Nr. 

nu bimbtelėjimu jutau krūtinėje saldų lengvėjimą, lyg tie varpo 57),, Rusijos v i s u o t i n a s va-
dūiiai būtų skaldę mano širdį slegusį sunkų akmenį. Kol išmušė ^ la* | Nr. 78) ir t.t. 
visą dvyliką, aš visai nurimau. Vėl grįžo pasitikėjimas savimi ir | Tačiau šitoks dvejopas šių būd-
mane užvaldė vienintelis t roškimas — sulaukti aušros. varužių rašymas yra tik bendro 

Nugara atsirėmusi į ištrupėjusį mūrą, o keliais — į dailias m ū s u n er*ngw»o ir nerūpėsiu* 

susirinkimo protokolas, visuoti
niai rinkimai, visuotinta literatū
ros istorija ir t.t. 

Taip pat bendrinėje kalhcge 
vartojama lytis ir laikinis, -ine: 
hikinis darbas, laikinė tarnyba. 
Tačiau šalia jos yra gyva ir lytis 
!aikinas,-ina: laikinos derybos, 
laikinas pasisekimas ir t. t. (plg. 

įvčiironybcs 
Milžiniško Meteoro 

Krateris 
Šiaurinoje (įueUeeco provinci

jom dalyje, Kanadoje, rastas di
džiau^* iki šiol žinomas meteoro 
išmušta* krateriu turintis dviejų 
•su pusv mylių plotį, išmuštas 
kietame granite. Ta vieta atkrei
pė mokslininkų dėmesį nutrau
kus fotografiją iš lėktuvo. Atro
dė j t artina tokio apskritaus eže
ro išvaizda. Buvo sudaryta moks
lininkų ekspedicija, kuri jsitiki-
no, k a d krater į i šmušė k r i n t ą s 
meteoras. Spėjama, kad tai įvyko 
maždaug prieš 3,000—5,000 me
tų. 

Socialine Savaite 
Austrijoje 

dar: amžinas,-ina). [vardžiotinėms! Prancūzijoje pagarsėjusių so-
šių būdvardžių lytims apskritai | etatinių savaičių pavyzdžiu ir 
tevartojama priesaga -inusis,-ino* j Yriunos mieste šiemet spalio mėn. 
ji: atėjo paskutinoji, laikinoji I 18—20 d. turės savo pirmą so-

Pas Budriką jus geriau nu-
pirksite (baldus) rakandus. Čia 
rasite 40 įvairių žymiausių is-
dirbysčių, Kroehler, Pullman, 
Simmona, Sealy, Thayer, Lees, 
Armstrong, Lloyds, Rembrand t 

Elektrikiniai šaldytuvai, Tele
vizijos setai, Skalbiamos ir pro-
syjimo mašinos, Siuvamos ma
šinos, Rašomosios mašinėlės, 
Jewelry ir kitkas. 

JOS. F. BIDR1K, 
Inc. 

3241 S. H A L S T E D S T R E E T 
Radio valanda leidžiama 21 

metai iš WCFL 1,000 kiL sto-
ties, sekmadieniais 5:30 iki 6:00 
vakare, su dideliu orkestru ir 
žymiais dainininkais. 

Krautuve atidarą Pirmadieniais 
i r Ketvirtadieniais iki vėlumos 
vakare. 

T e t Ofiso HE.4-81M. m . 00 .4-8304 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South VVestern Avenue 
Vai: Kasdien 2-4 p. p. Ir ( - t rak. 
Šeštadieniais 2-4 p. p. Trečiadieniai* 

Ir sekmadieniais uMaryta 

TeL: Ofiso l'R.0-0440 R**. Hfc-.i-SlM) 

DR. F. C. WWSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W«* Maranette Rd. 
YAL.: Nuo I iki 4 pop.; 4 iki t 
Ir Trečiad. pagal sutart}. 
TeL Oflao GR.0-1321 Re*. VXO-SOOO 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5452 South Kedzie Ave. 
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
Iki 4- ir nuo 7 iki 9 v. • . Sestad. nuo 
S iki 4 T. Treč. — pagal susitarimą. 

Oflao telefonas Virgiui* 7-18SS 
DR. AL RUKUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

• A L . : Kasdien nuo 2:00 lkl 8:00 Tai 
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitarus. 

vyriausybe ir t . t 

Iš šių būdvardžių prieveiks
miai sudaromi taip pat nevisai 

-in*s. Todėl kalboje visur reikia 
rašyti, sakyti: g<dutini$ rezulta
tas, galutiniai rezultatai, reikia 

nai, paskutinis: paskatinai, vi
suotinis: visuotinai, o šalia būd
vardžio visuotinis iš jo lyties vi
dutiniškas turime ir prieveiksmi 
vidutiniškai. —S. B. 

šventojo ilgų drabužių klostes, skaičiavau valandų ketvirčius, ku- g u m o v a j s įu s n e s visi mūsų kai- įprastai, pvz.: galutinis: galuti
nuos, priešingai mano nekantrumui, laikas tą nakt. lyg tyčia, le- L vadovėliai juos visur teikia 
tino ištęsdamas iki begalybes. 1 ^ ž v t i v u . n ( K } a - , _ s U priesaga 

Kai išmušė keturias, buvo jau šviesu. Saulė jau turėjo būti 
patekėjusi. Kojos buvo skaudžiai nutirpusios, o tarpeklis t a rp sta
tulos ir sienos toksai ankštas, kad vos pajėgiau išsirangyti lauk. 

Nuskubėjau vingiuota gatvele žemyn, užmiršusi net pažvelgt 
j veidą šventojo, kuris mane gelbėjo ir priglaudė nakčiai. 

Pasiekiau Šv. Onos gatvę. Bažnyčių bolkštai liepsnojo rytme
čio spinduliuose, bet saulės dar nebuvo matyt i . Tik eidama Ka
tedros aikšte, išvydau ją t a rp Pilies ir Trijų Kryžių kalnų vos pa
kilusią nuo žemės ir pasikorusią medžių šakose, lyg milžinišką 
ugnies gėlę. Spinduliai užliejo mane, lyg džiaugsmas, koks retai 
žemėje žmogų teištinka. o iš pasąmonės dingo, rodos, amžių tru
kusios nakties šiurpas. 

* * 

KALBOS DALYKŲ APŽVALGA 

Kodėl v e s t i, o ne a p s i v e s t i ? 
L. D(ambriūnas) "Atei t ies" iš mūsų spaudos būtų galima jų 

3/15 nr. vėl grįžta prie šitos bai- 'parinkti ir daugiau. Antai liepos 

Tą pačią dieną prasidėjo karas . Aš nudžiugau nemažiau, kaip 
tą pat rytą išvydusi patekėjusią saulę t a rp kalnų. Nieko nebijojau. 
Niekis karas, palyginus su n a k t i m i . 

Kitos dienos vakare Vilnius jau buvo partizanų rankose, ir aš 
dirbau ambulatorijoj, kur teko teikti sužeistiems pirmąją pagal
bą ir tvars tyt i žaizdas. 

Du vyrai įvedė pas mane sugautą komunistą, kruvina ranka. 
J au buvo lengva prietema ir a š skubėjau nuplauti ir aprišti žaizdą. 

šiai įsigalėjusios, jokiu būdu ne
pateisinamos ir todėl netoleruoti
nos, klaidos", apie kurią jis pats 
plačiau yra rašes dar ir 1948 m. 
"Atei t ies" Nr. 3/-4. 

Žodis vesti šeimos su<larymo 
reikšme mūsų kalboj yra labai 
seniai vartojamas. JĮ pažįsta 
liaudies dainos, pasakas ir gyvo
ji kalba. \ \ A . žinomoj seaioj liau-

Buvo peršautas dešinės rankos delnas. Vyrai aiškino, kad tasa i 1 ,1^ djpnaj sakoma: Monuo sau-
jau buvo iškėlęs rankas pasiduoti, bet paklydusi kulka įkando. 

Baigusi savo darbą, pažvelgiau į žmogų. Buteliukas su jodą ir 
visi tvarsčiai pabiro man iš rankų. 

I mane žiūrėjo pilkos anos nakties akys. Nuo pat kaktos iki 
smakro per bespalvį veidą abipus nosies buvo išvarytos keturios 
ružavos vėžės. (Mano buvo kariauta, kaip tigro.) Matyt, žaizda 
rankoje buvo skaudi, nes jis taip kietai sukando žiaunas, kad bur
na atrodė visiškai be lūpų. o žemyn nuleista nosis beveik siekė at
sikišusį smakrą. Tik žvynės ūsai tebebuvo lygiai išsiskleidę i šalis. 

Į tempiau visas jėgas, kad sutramdyčiau tą pragarišką išgąstį. 
Vyrai susirūpino — gal man negera ? 
— Nieko, — atsakiau. — Tasai žmogus yra pavogęs mano 

rankinuką. 
Klausiamas jis atsakinėjo ramiu, kimiu, lyg iš po žemių balsu 

ir viską prisipažino. Pasakė rankinukas esąs jo kambary, Pilies 
gatvėje, labai slaptoje vietoje, kurią jis vienas težinąs. Vyrai nu
sprendė, kad visi tur im eit į tą vietą. 

Ėjom Gedimino gatve, paskui pro Katedrą ir pasiekėm Pilies 
gatvę. 

Visur vaikščiojo būreliai ginkluotų sukilėlių. Tai buvo«tasai 
metas, kada mieste nebebuvo rusų, bet dar nebuvo ir vokiečių. 
Tik mūsų vienų žingsniai aidėjo tylumoj. 

Mano akyvaizdoj belaisvis nežmonišku staigumu smogė vie-

•cialinę savaitę. Jos metu moksli
ninkai svarstys temą: "Laisvė ir 
socialinis saugumas". Bus pa
liečiami klausimai socialinio drau
dimo, teisės į darbą, kainų ir at
lyginimo, socialinių reformų, 
valstiečių ir pramonės darbinin
kų įsikūrimo. Į socialinės savai
tės posėdžius pakviesti ir darbo 
sąjungų astovai. 

Rado Pinigą 
1,600 M. Senumo 

Anglijoje, Norfolko apyylinke-
so, buvo rastas 1,600 metų senu
mo romėnų pinigas, visiškai pui
kiai išsilaikys. 

SKELBKTTES "DRAUGE". 

DR. I. E. MAK&R 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Pameti 
TeL: P l l l i n a n 5-827T 

VALANDOS: pagal susitarimą 

TeL: Ofiso OL.2-3652, YA.7-828S 

lūžę v e d o pirma, pavasarėlį i r 
t.t. Vemti reiškia parsivesti* mote-
rj į savo namus, ir tas vyras, ku
ris veda žmona., yra vedęs. 

Moterie priešingai, išttJca. Pa
grindinė šio žodžio reikšmė yra 
"eiti , bėgt i" : saulė t e k a . t. y. 
' 'eina, kyla", vanduo t e k a , t. 
y. "bėga. plaukia". Todėl mergi
na ištekėjo reiškia "išėjo iš sa
vo tėvų namų ir nuėjo į vyro na
mus, kad būtų jo žmona". Ta
pusi kieno nors žmona, moteris 
yra ištekėjusi. — Bendros taisyk
lės negriauna tas faktas, kad mo
teris kartais ii savo namų ir ne
išeina, bet vyras ateina gyventi 
pas ja*. 

Kalbant apie vyrą ir moterį 
kartu, galima dar sakyti: jie su
sivedė, susituokė. 

Iš šitų pagrindinių žodžių ves-

31 d. " Draugo" 174 n r. prane
šama apie JAV komunistus, ku
rie a p s i v e d ę su u i Amerikos 
ribų gimusiais arba kurie a p s i 
v e d ę su Rusijoje gimusiais, ir 
t.t. Taeiau a r pagalvojame, ką gi 
reiškia apsivesti. 

Šį žodi galima lyginti su apsi
sukti, apsigręžti, apsikasti, apsi
tverti ir kt. Apsisukti juk reiš
kia, "apsisukti save", apsitverti tojama stipri šviesa 

Foto Aparatas, 
Veikiąs Po Vandeniu 

JAV laivynas išrado specialia 
filmų kamerą, kuri gali nuimti 
•judamuosius paveikslus po van
deniu, atžymint tenai vykstan
čius sprogimus ir panašiai. Pa
veikslų ėmimui po vandeniu vai-

DR. STASYS BUDRYS 
DR. MILDA BUDRYS 

GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 
5946 W. Cermak Rd., Cicero, Ett. 
V A L 2 - 5 Ir 6—8, šeštad. 2 . -4 p.p. 

Tel.: OfisoWA.8-SO«0, Rea.CO.4-ll.S7 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ava 
VA.L.: (išskyrus šeštad. Ir Sekmad.) 
Nuo 1 Iki 4 v. p.p.; 7—9 v. v. šes-
tad. priima tik pagal susitarimą. 

Rezld.: 10838 so . YVabash Ave. 

11 — 'aptverti sau arba savo" ir 
t.t. Del to ir apsivesti reiškia 
"apvesti sau ką nors apie ką 
nors", pvz. galima apvesti ką ap
link stulą, aplink sodą ir pana
šiai. A\mv€t&.ti mūsu, kalboj atsi
rado pagal seniau vartotą lenku 
kilmės barbarizmą aPsizonyti 
(plg. oženiesię) — valantis nuo 
barbarizmų, lenkiškasis ženytis 
buvo pakeistas senuoju lietuviš
ku vesti, paliekant tą patį prieš
dėlį apsi-. Imta tuo būdu sakyti 

•ne tik " j i s apsivedė", bet ir " j i 
apsivedė, ji yra <rpsive<dusi" ir 
pn. | 

' Taeiau "reikia pasakyti, kad 
apsivesti yra neišmanėlio, kokio 
pusinteligeneio sudarytas ir tokių 
pat pusinteligenčių paskleistas 
žodis, o šiandien beveik visų in
teligentų nekritiškai priimtas iii1 

Povandeninis Kalnas 
Pacifike 

Apie 280 mylių į vakarus nuo 
tos vietos, kur įteka Kolumbijos 
upė, Paeifike rastas povandeninis 
kalnas, kurs yra arti dviejų my
lių aukščio. Kalnas iškyla bevoik 
iki paviršiaus ir galės būti nau
dingas žvejams. 

TeL: Ofiso YA.7-5567 Rez.RE.7-4986 

DR. FRAU K C. KWINN 
(KVIEČLNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo t 
vai. Ik 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:10 
v. v. Isskyrua trečiad. ir šestad. vak. 
Tel.: Ofiso YA.7-0654 Rez. MI.S-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto. 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 
v. v. Sekmad nuo 10 iki 12 v. diena 

Tel.: o/iao GHoveblU 6-40M 
rezld. Hi l l top 5-15«0 

Dr. Alexander J. Javais 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Weet Margaette Rd. 

VAL.: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 v*k. 
Trečiad. ir Sefttad. pagal sutarti. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4645 S. A&hland Ave, CMcago 

VAL. Nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. 
tad. ir Sekmad. tik pagal sutartį 

TeL: Ofiso YA.7-4787, re*. PR.6-1 
Jei neatsilieps viršminėti telefonai 

šaukite: MIdway 3-0001 

TeL: Ofiso OA.t-0257, re*. F R . I - U H 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. HaUted Street 
Rezld. 6600 S. Artestaa Ave. 

VAL.: 11 v. ryto iki 3 p.p.; S— i T. vak. 
TeL: Ofiso VI.7-6583, re*. RE.7 -7MI 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2201 VVert Cermak Road 
V A L : 1—3 popiet, ir 7—t • . rak. 
Trečiad Ir Sekmad. ofisas uždarytas 

Šešta d. tik nuo 1—8 vai. popiet 
Rezidencija 3341 W. 66TH PLAOB 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susilarua 

4003 Areher Avenue 
TruputJ i rytus nuo Califo 

TeL TArde 7-7773 

Dr. Anthony A. RUDOMS 
OPTOMETRISTAS 

4701 S. Damen Ave. Chic&go 9, m. 
V A L : nuo 6 v. v. iki 8 v. vak. Seat. 
nuo lOv.ryt. iki 6 v. v. išskyrus trefi. 

šaukite — YArds 7-7361 

DR. VAITUSH, Opi. 

nam lydėjusiam į pilvą, kitam — \ pasmakrę ir nėrė į siaurą skers-1 H ir tekėti turime susidarę visą i vartojamas. Tai yra pagal sveti 
gatvį. Kol jie sumojo vytis, pabėgėlis buvo dingęs. Suėjo daugiau eile ir išvestinių: vedybos, vestu-
vyrų, apsupo ir išgriozdė visą apylinkę, bet jo nerado. Lyg žemė vis, jaunavedžiai, nuotaka, tekutė 
būtų prarijusi. 

Įsižiūrėjusi pamačiau, jog tai t a pati gatvelė, kuri mane aną 
naktį išgelbėjo. Tik siauras tarpeklis į rytinę temstančio dangaus 
pusę rodė. kad čia mūrai, lyg tyčia, truputį prasiskyrę, kad nelai
mėje galėtų pabėgti žmogus. 

ir kt., o iš susituokti — saniuo-
kat santuokinis. 

Bet iki šiol vis dar plačiai var
tojamas ir žodis apsivesti. Auto
rius duoda vieną ir pavyzdį — 
""•Jonas Sobieskis... gimė, buvo 
vainikuotas karalium, a p s i v e-

— O, aš žinau; jis niekur negalėjo pabėgti... — šiuos žodžius 
betariant , mano žvilgsnis užkliudė, prie seno. apskeldėjusio mūro 
kampo prikaltą, juodą lentelę. Tai buvo papras ta lentelė su gatvės I d ė ir mirė tą pašią dieną", b«t 
pavadinimu. Prietemoje dar aiškiai įžiūrėjau tamsiame lentelės į 
dugne šviesias raides: 

IŠGANYTOJO gatvė. 
Mano kūnu perbėgo lengvas šiurpulys. Toks šiurpulys žmogų 

kar ta is ištinka sulaukus netikėtą laimingą^žinią. 
— Ką tu žinai? 
— Sparčiai sakyk! — nekantravo ginkluoti vyrai. 
Aš atsipeikėjau, lyg iš nu t rauk to žavingo sapno ir vos susi

gaudžiau, ko manęs klausia. 

ma modelį išdirbtas daiktas". 
Todėl visiems reikia stoti į kovą. 
m. šia įsikerojusia bjauria kalbos 
piktžole, nes kas sako apsivesti, 
apsivedė, tas» nuoseklus būdamas, 
turėtų sakyti ir apsivedybos, ap-
sivestuvės; bet jejgu sakome ve
dybos, v<stuvės, tai turime sa
kyti ir vedė (mergaitė ištekėjo), 
het ne apsivedė —S. B. 

" • • » 

F R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

j KftftUTUVES 
lMb&lAl, ftAIiDYTUVAI, T S ^ B -
VI74JOS APARATAJ, SKALBIA
MOS MA6INOS, BALDAJ, MAT
RACAI, K l U M A l , LOVOS IK 

V A I M ; BAIiDAJL 
Didžiausias Partrinkimae 
M A Ž I A U S I O S K A I N O S 
Lengviausi Išmokėjimai. 

Baldai 

atnešė man surastą rankinuką. Radau, viską, kaip buvę. Trūko tik, 
anos dainelės apie raudonarmietį. 

Nežinau, kodėl man parūpo nueit L aną gatvelę. 
Buvau jau bepraeinantį — ta ip ji buvo nežymi. Gal būt tik, 

nelaimėje žmogaus akys tokius skersgatvius gali aptikti . Joje gre
ta tegalėjo išsitekti pora a r t r y s žmonės. 

Mane stebino tai, kad toje mažytėje gatvelėje nebuvo nei vie
nų vartų, nei kiemo, kur galėtų užeiti žmogus. "Keista: jeigu yra, 

— Vai, ką aš kalbu... Ką gi aš galiu žinoti? Juk ta gatvė to- gatvė, tai joje turė tų kas norą gyventi. Kaip gi ki ta ip: — y r a adre-
kia vingiuota ir tokie aukšti mūrai iš abiejų šalių, kad t ikrai nie- ' sas, ta i tur i būti ir gyventojas", — ta ip mintijau sau viena, lėtai 
kur negalėtų žmogus dingti, — mano žodžiai juos nuramino ir mes 
gr |žome atgal. 

Gatvėse buvo jau visiškai tamsu, tik bokštų viršūnėse tebe-

žingsniuodajna žemyn. 
Mūro siena buvo apaugusi samanomtir vijokliais, o apgriuvu

sioj nišoj ramii* veidu ir apsisiautęs grakščiai banguojančiu dra-
švietė paskutiniai saulėlydžio atspindžiai. Mane buvo apėmęs ma-1 bužiu stovėjo Kristus, Rankas J i s l a ike sudėjęs prie krūtinės, kuir 
lomus svaigulys, kuris pripildė mano būtybę, mano protui aiškiai \ dar buvo žymu spinduliuojanti širdis. Dešinės rankos plaštaka, 
nesuvokiamos, bet laimėtos kovos džiaugsmu. buvo nudaužta, o dūžio vietoje, iš a janens spindėjo mažytės aukso• 

Pirmą kartą i senąjj Vilniaus miestą leidosi tokia rami birže-! dulkes. Po J o kojom riogsojo gero kumščio didumo grindinio ak-< 
muo ir nudaužtosios rankos skeveldros. Užu statulos, s torame 
sluogany mūro nuotrupų ir dulkių, buvo įspaustos stambios pėdos. 

Aiškiai matyt i , kad neseniai ten buvo tūnota pasislėpusio 

lio mėnesio naktis. 

Pamažu tą istonją buvau beužmirštanti. Bet po kelių dienų 

Padaromi 
Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniturc Company 

3224 SO. HAJLSTED ST. 
TwL Vlctorjr 2-4226 

4188 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette 3-3171 

CHICAOO. ILI* 

Letdtiame lietuviškas radio pro
gramas antradieniais 7:80 valaud* 

vakare i* stoties WGBS, , 
5000 watta — 1390 kil. 

Enierg. TeL KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave., Chicago, I1L 
Tel. LAIayeUe 3-3210 

VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:80 
ir 6^-8 vak.. penkt. ir šest. 12—2:80 
6284 Archer Road, Argo, Ulinois 

TeL Summlt 1660 
VAL.: pirm. antr ir katv. I—I •. v, 
irs—d, pemM.. Ir iairsfl. 1—6 • . • . 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
V A L : Antrad. Ketvlrtad. ir Penktad. 
nuo 10—12 ryte; 2—6, 7—8 vak. 

3147 S. Hateted S t , Chicago 
V A L : Plrmad. Treč ir Sešt. 3—8 p.p. 

TeL: Ofiso PR. 6-3838, res. VL 7-2431 

DR. A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: Kasdien nuo 2 — i p.p. ir 7:80 
iki 8 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet. 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 
Telefonas: KEliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
P H I S I C I A N and S U R G E O N 

(Lietuvis Gydytojas; 
8 9 2 5 W e s t 5 9 t h S t r e e t 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutarti. 
TeL: Oflao YA.7-U66 , ros, DA.6 -U26 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted ir 86-tos gatv.) 

V A L : 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą trečiad. ir Sestad. Ket
vlrtad. ir priešpiet, tik susitarus. 

Rez. 3247 a FSHKRAIiD AVB. 

(LIETUVIS) 
60 metų 

yra jums garantija 
Palengvina akių Įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos akaud6jlmo, svai
gimo, skaudama akių karšti, atitai
so trumparegyste ir tollregyste. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas, specialė atyda kreipiama 1 
mokyklos vaikus. 

MAETVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU l NAMUS 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigesnes kaip pirma 

4712 South Ashland Avenue 
YArds 7-1873 

V A L : nuo 10:80 ryto iki 7:80 vak. 
Sestad. iki 6 v.v. Sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

) 

Pritaiko 
Akinius 

Egzaminuoja 
Akis 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

V A L : Plrmad.. Antmd. Kevtrtad^ 
Penktad. 9;80—12; 1 :J0—8 v . v . 
Trečiad. uždaryta, sestad. 9 : U Iki 

12; 1:80 iki B vai. vak. 
OAoal s-OSąg. Plat* Bldg. 

Tel.: Ofiso HE.4-5840, rez. HE.4-2S24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL.: Trečiad. ir Sestad. pagal su

sitarimą; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—a vakare. 

DR. B. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

S6 metq patyrimas 
TeL YArds 7 - l*«t 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve 
3401 So. Halsted Street 

Kampas S4th Street 
VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 4 lkl t. Tre
čiad. nuo 10—12. Sestad. l t — 4 p.a. 

A r s u p a ž i n d i n a i s a v o k a i 

m y n ą s u " D R A U G U " ? 

• 

NASH '39 4-DR. $195 
1 owner, runs- perf. 

WiU glve vou wonderfull Holiday 
YATES MOTOR CO. 

AUTH, DODGK-PLYMOUTH DLR. 
86H9 No. Cliioago Ave. 

REgent 4-7520 
Open bves , *Til 9. Ali Day Sunday 

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba? 
Inetai prašalina U or*anl«mo rugitls Ir nereikaiin-
**, Mapuma, Jei Jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kone ir jusu kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusUuapinti. Jei nakčia dainai turit keltis, Jei galva 
tvalgets* nugarą skauda. Jaučiate nuovargi. 1*1 J A M 
neaklai patine, vartokit ^ ^ 

MEDIKALIAKrj ftOLTŲ ARBATA 8 A M T A 8 NO. 101 
Kaina 81.10 su persiuntimu. Mūsų medlkallskų §oltq 
arbata yra ekspertu sudaryta remiantis U*ų metų ps. 

tyrimų. Rašykite Ir pinigus prisiųakite, 

S A N I T A S H S B B S 
1 1 M M h n u i l n * Avsj. f f c f n Į i t i 

y 

r ' .L»«i»< 

-

http://Rea.CO.4-ll.S7
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS * 

A G U O N Ė L E S 

JUMG98 C.UAlDA 

Žila senutei? Mm. NValker su- jos malonu nusiteikimą ir jai pa-
rcii«č kuklu pnhūvj su le<fcm. J i : sinorfjo pabūti su savo žmonč-
renudavo tuos pnbūvfliua meifP- «"is, su savo tikromis drauirėmis; 
noms. kurioms ji nuomuodavo pnsinon\jo savu meilesniu pasi-

kall)ėjimo temų. Onutfis sieloje 
praskrido vienišumo pojūtis, 
sunkus ir melancholiškas. 

— Man patinka tos kovhojiš-

kamhanns savo namuose. Papra-
si.u \K\^ ją iryvendavo dvi—tiy i 
merginoM moksUivčs; tos merjri-
IHK kviesdavosi pasigardžiuoti le
dais dar kelias savo drauges — ir I kos dainelės. — pasakė Mrs. 
Taip susidarydavo žavi, jaunyste 
trykštanti draugija, kurioje pa-
buvoti ir jos šeimininke pabūti 
buvo didelis malonumas senutei 
Mrs. VYalk.r. I r tai jau pasidarė 

VValker ir kreipdamasi j Onute, 
kuri jai buvo pristatyta kaip ne
seniai atvykusi iš Kuropos, pa
klausė : ar JŪSŲ senoje tėvynėje 
žmonės mėgsta dainuoti? Daug 

kasmetinė tradicija j " s namuose, tautu, kaip italus ir meksikonus, 
Mrs, \Valker nuomuodavo kam- mes'čia žinome kaip puikius dai

l i n u s da/.niausia slaugiu mo- F nininkus. 
kyklos moksleivėms, ties toji mo-j — Lietuviai taip pat labai 
kykla buvo bemaž greta jos na-1 mėgsta dainuoti, — atsakė Omi
niu Ilgainiui Mrs. \Yalkrr na- tė. — Lietuviai su daina pralei 
mai pasidarė savotišku rezerva
tu, kur tėvams apgyvendinti sa-
vo dukras buvo patogu, garbin
ga ir saugu. 

džia visą savo gyvenimą, ar links
ma, a r liūdna, pas mus dainuo
jama. 

Ir pasiduodama ją apglobu
siais metais gyvenančios pas šiam patriotizmo poveržiui. j i J 

Mrs. Walker moks.eivės pasikvie-', sėdo prie pianino ir pasakė: — ' 
tė i tą kuklu pobuvj ir Onutę, Aš padainuosiu jums lietuvišką 
lietuvaitę, tremtinę, kuri. įgavo- dainelę, lietuviškai. 
M stipendiją, mokėsi toje pat 
slaugių mokykloje. 

Mrs. VValker namuose viskas 
buvo labai senamadiška. Baldai, 
lempos, graviūros ant sienų — 
viskas skyrėsi nuo dabartinės 
modernikos ir rodė, kad ir Ame
rikoje laikas gali stovėti vietoje. 

Prie senamadišku baldų labai 
tiko ir pati Mrs. NValker. žila 
senutėlė, apsirengusi juodais rū
bais, juoda suknia su baltu mez-
ginėlių apykakie ir su auksiniu, 

Tai visoms buvo savotiškai 
Įdomu, egzotiška. 

Nors ir nebūdama tvirta dėl 
akompanimento sau, Onutė drą
siai palietė klaviatūrą ir pradė
jo dainuoti — 

Tgniaspalvės aguonėlės 
po rugius visur liepsnojąs. 
lyg išklydo, dausos vėlės. 
Ugniaspalvės aguonėlės. 
Visas kraštas—vienos gėlės! 
Ar čia žemė, ar ėia rojus?... 

Tą dainelę jie gerai žinojo. My 

SCHWINN DVIRAČIAI 
VVHIZZER MOTORAI 
MUSTANG SCOOTERS 

IsUf l ir Priedai 
Trirm'iui ir žaislai 
liO\vii Mowers Paaštrinami 
M(HI*»| l>lane>. 
Motorai ir Dalys 

1'nnliivinuis ir Aptarnavimai 
i.«iiKviK I v4 mokėjimo Salyuos 

M O $1.25 f S J L V A I T I : 

ARCHER BIKE SIIOP 
7038 ARCHER AVL 
POrtsmouth 7-5423 

1 H Moko j rytus nuo Hurl'ni Avf 
Nemokamai paimam ir prtstatora 

• 

Me# taisomo visokias 
SIUVAMAS MAŠINAS 

Visas darbas garantuotas. Mes taip 
pat iSnuomojamo masinas. Duokite 
mums perdirbti koja minamas ma
sinas j elektrines. Nemokamas ap
skaičiavimas. Turime puikų pasi
rinkimą vartoti; BINGBR masinu. 
BIKOER SEWIK<3 MACHINK OO. 

4222'/a Ar«her A ve. 
FKontier 4-6847 

VAIZDAS IŠ LIETUVOS GYVENIMO 

SVETIMŠALIAI STUDENTAI ISPANIJOJE 
KAZ. PATALAVIplVS, 

Mūsų Specialus Korespondentas 

Donoso Cortės gatves 63 nume- ti ir patraukt i gerojon pusėn 
ryje užrašyta,: 0 . C. A. lT. (Or- daujr kur pakrikusius bei demo-
iranization (.'atoliea Asisleneia j ralizuotus savo tautiečius. Pats 

raktu užsukamu laikrodžiu, p r i - U ą ^ j a > i r p a d a i n a v o su didele 
segtu prie krūtinės. Jos raukšlė- ^rtitika, jausmingai. Visoms pa-
lame. \yg suglamžytas perjra- t i k o t a K r a k ^ j u d r ū H i u plasn/v 
mentas, veide jaunatvės blizjresiu } m ū m e M i j a . 0 n u t ė išvertė dai-
ivytėjo kaip perlai dan tys ; toks 
kontrastas su senutės veidu. Bet 
Onutė jau buvo jpratusi matyti 
Amerikoje puikius dantis senu 
veidu šypsniuose ir tai nebuvo 
jai nemalonu ir jos nestebino. 
Ledai jjc-i buvo tie patys jrarsūs 
Amerikos ledai, j smaguriavimą 
kuriais ėia visi Įpranta iš mažu
mėlės, kaip i rūkymą, kaip i lū
pų tepimą ružu. 

Suėjo kelios merginos. I r visa 
ta draugija svečiavosi Mis. VVal
ker svečių kambaryje, kur sofa 
ir kėolės NU smarkiai atlenktomis 
mitra relėmis buvo tokios nepato
giom sėdėti. 

Iš pradžių jautėsi santūrumas, 

nos turinį. 
Mrs. NValker pakilo iš savo kė

dės ir priėjo prie sėdinčios da r 
prie pianino Onutės. 

— Miela m no dukrele, — pa
sakė ji sujaudintai, pusiau apka
bindama Onutės liemenj, — už
eikime j mano kambarius. 

- Tu padainavai apie tavo 
krašto aguonėles, — pasakė Mrs. 
VValker. kai juodvi liko vienos 
jos kambaryje, -— o čia Flandri
j a aguonėlės. Tos Flandri jos, 
kur per pirmąjį karą žuvo mano 
sūnus, mano vienintelis sūnus. 
š ta i jis. 

Ant stalo stovėjo didelis port-

1.H jis greit išnyko ir pasipylė i " * * * . K *m^ Apšokamasis, žiū 
pašnekesys, gyvas ir čiauškiantis, 
pamargintas sąmojais ir nusijuo
kimais. 

Temos greit keitėsi. Po aptar
tų sketingringo rungtynių, kal
bėjo ir net susiginčijo dėl popu
liarios knygos Žmogžudystė ir 
meilė, kurios iškreipta fabula 
buvo jaeeninta ekrane; ilgiau už
t ruko aptardamas sijonėlių evo-
liueiją iš tipo ' ba l e r ina" j nau
ją, siaurėjanij žemyn. 

— Ar jums patinka senų. su
džiūvusiu gėlių aromatas. ' J i s 

rėjo jaunuolis. (Jreta j>ortreto, po 
stikliniu vožtuvėliu stovėjo sau
sų, parudavusių aguonų puokštė. 
0 po portretu, ant stalo gulėjo 
pynė tų popierinių aguonėlių, 
kurias parduoda kasmet per žu
vusiųjų atminties dieną. 

— Aš lankiausi Flandrijoje. 
Jo žuvimo vietoje. Bet aš nepar-

vežiau jo atgal i Ameriką. J o 
draugų ten guli tūkstančiai. Ten 
jų bendri kapai ir jam ta rp jų 
gulėti mieliau... 

Mrs. \Valker veidas staiga iš-

. 

savotiškai malonus, — ta rp k i t - ! krypo, susiiraukė. sumažėjo, pa
ko pasakė .Mis. \Va.ker. Ir ji p r i - ' s idarydamas panašus į tas sau-
d ū r ė : mano jaunystės metais ™* Flandri jos aguonėles, kurios 
mes turėjome Švelnų i rot i dėti j .)"» trisdešimts metų budi prie 
knygas lapelius ir gėles. Tarp .)<* sūnaus portreto. Kurios, pa-
knygos puslapių suspaustos gė- našios j seniai sukrešėjusio krau 
lytės susiplodavo, sudžiūdavo ir 
pavirsdavo savotiška gėlės mu
mija. Jos kvapas buvo vos už
uodžiamas, bet. kariais, pilnas 
prisiminimų. 

Merginos jautėsi vis geriau. 
Puikūs ir gardūs Amerikos ledai 
nešaldė. ln*t smagino nuotaikas. 
Viena mergina prisėdo prie pia
nino ir pati sau įkomponuoda
ma, pradėjo dainuoti dainele, 
kovlH)jiška. malonią pasiklausy

ti dainelę. 

Onutei buvo miela būti toje 
draugijoje. Amerika ją sutiko 
motiniškai; suteikė jai galimybę 
siekti mokslo ir ji buvo pamyiu-
si savo naują tėvynę i r jos žmo
nes, lai atslinko mintin. kad tuo
se namuose baldai kambariuose 
išstovėjo ilgiau už Lietuvos lais
vės laikotarpį. Tai aptemdė jai 

Ispanijos primatas kard. Pla y 
Daniel yra palyginęs šiąją insti-
lueiją su Pilypo 11, ispanų kara
laiti*, kadaise atidarytomis išgai
štiems iš savo krašto airiams ir 
anglams seminarijomis įvairiuo
se Ispanijos miestuose XVI-me 
amžiuje. " J e i g u tada britai ar 
airiai bėgo nuo šėlstančių pro
testantų, pasakė kardinolas, da
bar didesnioji Europos dalis irgi 
traukiasi nuo Šiaurės raudonojo 
antp lūdžio" . 

Uių klausimas 

— Iš kur imate reikiamų lėšų? 
— Negalvojant apie du tūk

stančius naujų prašymų i mūsų 
pašalpos namus, pati didžiausia 
prieš mūsų akis problema — jau 
priimtų žmoniškas išlaikymas. 

grijos, Kroatijos, <Jeorgijos, Ru- Išsamesnių pajamų šaltinių ne
sijos, Baltgudijos, Estijos, Len-1 tur ime: paskiri asmeniški mūsų 
kijos. Serbijos «ir Rumunijos. geradariai. lab<brroN vakarėliai, 

— Ar yra galimybių ir dan- iškilos piknikai, pašalpos rateliai, 
giau tokių likimo prislėgtų stu- Vatikano duosnumas ir Amerikos 

Tniversi tar ia) . Jojęs susipažinau 
su vienu šios institucijos vadu. 
J a u n a s išsimokslinęs, ir susitin
kąs su veik visos Europos studen
tais, plačių pažiūrų intelektualas. 
Išgirdęs mane esant užsienieti, 
panoro ilgiau pasikalbėti ir iš
pasakoti apie šią katalikų univer
sitetinę instituciją pabėgėliams 
studentam*, ypač tremtiniam* iš 
Rytinės ir Vidurio Europos, 
kur negailestingai siaučia raudo
nasis teroras. 

Lif t m nai I s pa a*/ G l o b o j r, 
— Kiek išlaikote savo globoja

mame insitute pabėgėlių? 
— Praeitais mokslo metais iš

laikėme ir visu kuo aprūpinome 
apie 170 universiteto studentų iš 
sekančių pavergtų Europos kraš
t ų : Lietuvos, jekoslovakijos, Ven-

SAINT JOSEPH'S 
COLLEGE 

Rensselaer, Indiana 

A Catholic college for men 
conveniently Located 80 miles 
from Chicago on the Monon 
Railway. Saint Joseph's feat-
ures a wide range of courses 
leading to the B a c h e l o r ' s 
degree, personai counseling, 
complete varsity and intram-
ural sports programs. a large 
attractive eampus. 

Fall Semester Begins 
SEPTEMBER 10 

For Details, Address 
THK REGISTRAR 

Coliegeville P. O. 497, Indiana 

Accredited by the North 
Central Association 

DEKORAVIMAS LK DAŽYMAS 
Viduje ir Ii lauko. 

Stenu apmušimas — \Vaterproof-
"̂  ing (sieliu impreg-avimus) — Ge

riausia n'/, mažiausia kaina. 
Artistie Det-oratiiig Semico 

.Vpkainavimai duodami visur. — 
šiokiadieniais ar Sekmadieniais. 

Pašaukite i.avy 3-2338 

dentų patalpinti pas jus? 
— Nors širdis plyšta iš skaus

mo matant tiek mūsų pašalpos 
reikalingųjų, veik iš visos Euro
pos, tačiau pakol kas neįmanoma 
padidinti jų skaičių del lėšų sto
kos. 

Kaip Atsirado Ta I si aitui 
— Iš kur kilo sumanymas įs

teigti šiuos tikrai katalikiškos 
meiles namus? 

— Vos tik užsibaigus praeita
jam pasauliniam konfliktui, mū
sų intelektualai, ypač Kat. Ak-

vyskupų aukos — vienintelė mū
sų įplauki) versme. Tiesa, pačioje 
Ispanijoje dar randasi keli stam
besni simpatizuojančių asmenų 
bei aukotojų centrai, kurie, kar
tais ir labai sunkiomis aplinky
bėmis, surenka nemažas pinigų 
sumas kolegijos išlaikymui. Bet 
visa to dar neužtenka, užtat ne
perseniai Ispanijos Katalikų 
Veiklos vadas mons. Z. Visearra 
pasakė: " O . C A. T. kolegijos 
išlaikymas turėtų būti virai su
sipratusių ispanų katalikų reika-

STOCK UP WELL 

For That Next Party 

WITH OUR 

PARTY SPEGIALS 
CALL MARTY BLEEKERS 

North Beveriy Liąuors 
Hllltop 5-3132 

For all Your Liąuor Needs 
at Reasonable Prices 

F R E E DELIVERY 

VISIT OUR TAP ROOM 

1803 W. 87th Street 

jos nemaža lietuvių prašymu. 
motinos meilės ir motinos ilgesio 
šilumoje. 

Mrs. VValker apkabino Onutę 
ir prisiglaudusi veidu prie jos 
švelnių plaukų, pravirko tyliu 
kūkčiojimu. 

Onutė verkė. Onutė verkė kar
tu su Mrs. VValker. Mrs. VValker 
ašaros ir jos prisiglaudimas prie 
Onutės, ieškant užuojautos, pri
minė Onutei jos motiną: jos mo
tiną, kuri palaidota mažo vokiš
ko miestelio kapuose. Onutė, kaip 
ir Mrs. VValker, verki tyliai, naš
laitiškai ir todėl skaudžiai. 

Ledų pokylio viešnios, nuste
bintos sustojo prie Mrs. VValker 
kambario durų ir viena pro ki
tą stebėjo ta vaizdą. Jos nega-

• Įėjo supras t i : ko verkia Mrs. 
Walker — juk jos sūnus žuvo 

eijai priklausantieji universitetą | f,s, ir ne vien tik paskirų, kad ir 
profesoriai, pasistengė susipažin- Puošniausių geradarių, u*kaji-
ti su tremtyje esančiais profeso- masis" . 
riais ir studentais pal>ėgėliais i š ' Ką ypatingo pastebite *a-
komunistų užplūstų kraštų. Sun-! m e tarptaut iniame katalikų sai
kios gyveninio sąlygos tremtyje, dentų sambūryje? 
ypač Vokietijoje, taip paveikė j __ nideli ir rimtą gero katali-
mūsusius, jog vos tik sugrįžę tė
vynėn, tuojau pareiškė norą ati-
doryti specialius namus, kur bent 
dalis tų geni norų pagėgėlių ga
lėtų atsisiekti savo tikslo mūsų 
krašte. 

— flal galėtumėte aiškiai api
budinti O. 0 . A. V. institucijos 
tikslą? 

— J a u jums minėjau, mūsų 
tikslas — priglausti benami stu
dentą, tačiau tikrumoje norime 
paruoš!i tinkamų mokslo vyru, 
kurie savo laiku sugebėtų atvers-

taip seniai. I r ko verkia jų nau
joji draugė — juk gyvenimas 
toks mielas, toks pilnas sketing-
ringų, pramogų ir parėdų... 

I r joms buvo nemalonu, kad 
ledų pokylis baigėsi tokia neti
kėta pabaiga. 

ko pareigų pildymą. Po to, se
ka nenuilstamas noras kuo ge
riau bei pilniau pasiruoš'i ry
tojaus dienai, jau laisvose atski
rose jųjų tėvynėse. 
\ f mažai TAetuvių Nori Atvykti 

f Madridą 
— Kaip atsiliepė j tai plačiojo 

pasaulio opinija? 
— Labai puikiai. Tiek pats Po

piežius Pijus XTl-sis, tiek viso 
pasaulio bažnytinė hierarchija 
mūsų instituciją laiko vienintele 
visame pasaulyje. J . A. Valsty
bių vyskttpai irgi mus laimina, 

•skatindami tęsti šj išganingą dar
bą komunizmo išguitiems ir per
sekiojamiems europiečiams! 

— Ar turi te ir lietuvių? 
— Yra, bet pakol kas mažai. 

Neseniai mums atėjo iš Vokieti
jos nemaža lietuvių prašymų 

K A R S O N ' S 
VALGYKLA 

COCKTAILS — FONTANO PATARNAVIMAS 
Viskas viename moderniškame 

puikiausiame kambaryje! 
S H O I T E R Š Daily Plato (SK* 
LUNCH w w v 

KASDIKN T m daliu Q Q £ 
PIITTVK 

Ir virš. 
SKKMAD. PIKTUS C j j Q 

ir virs. 
KEPTOS KALAKUTfiNOS 
ar MšTftNOS Deluxe 8-ių 
daliu P1FTVS $ 1 . 6 0 
MINKŠTA KEPTA VIŠTIE
NA H-ių dalių užsakymasCI T f l 

| N 731 W. 
63rd ST. 

| Rytus 

Nuo Halsted 

Oru Vėdinta 

A N N O U N C I N C T 

THK OPENINO OF 

LA ROC'S MUSIC STUDIO 
8944 OOrrAAIG ORO V E 

ABerdeen 4-404O 

TEACHING OF ALL 
INSTRUMENTS — ACCORION 

OUR SPECIALTY! 
Use of instrument while learning. 
Claasical and Popular Records, 

Sheet Mluslc, Children'a Records. 
Repair of Instruments 

Ptionograph & iReoord Sales 

U l M H n VftLYBIEMS 
ATOSTOGINI >' K A M l 

c; ra žiu i aps ta ty t i 2, 3 Ir 5 kam*. 
"cottajff'H" nuo f25 iki $35 savai
tei - rnaudypfts — laiveliai. Rezer-
vuaklte viHa* dabar riifp.. r i i f M 
spalių m^n. 

JOHN HAT7 RESOKT 
Ilafrle l a k e Manor 

KanHasviile, WiNConsin 

THOMAS EWING 
TRANSMISSIONS 

Repaired and Rebuilt 
For Guaranteed Results 

SEE US FIRST 
Or Call 

Normai 7-7701 
5826 S. State Street 

1 
K a r k l o - «»"'l nemokamo pa\yz<lž4o 

G A I V I N K I T E 4U^M P f i D A S 

GRAYLENE 
PfcDV 

MAVDYNftJE 

HŲ P Ė D A S 

D«l Athlete's pMų, kietų, pavar-
gusių, skaudžiai degrinantių, su
tinusių pėdų. Sumažina uždegimą 
ir skausmus, pašalina kvapą, su
naikina nuodingas bakterijas Ir 
suminkština sukietejimus atsira
dusius apie pirštus ir užkulnius. 

35 et. ir 60 et. 
Jeigu Grayl^nf- negalima gauti 
Jūsų vaistinėj*', dept. ar 1'» <t. 
krautuvėje, tai rašykite arlai pa
šaukite: 
GRAYLENE OO. 52» S. I rauk Iii i 
dUnatfą, m. I H . MAvHmm ~-.t»n: 

E. A. BOOS SCHOOL 
for retarded and mentally handi-
capped. Boys only. Ages begln 
at 5 yrs. Limited number ac-
cepted. Information sent upon 
renuest. Address: — 
E. A. ROOK, Supt., 128 Eaat St.. 
X., Planu. III. Telephone 8-8411. 

Moderniškos 2-3 kamb. trobclža tu 
vonia, gazu, vandentiekiu e t e , apie 
30 mylių į pietus nuo Hammond ša
lia U.S. 41 prie Kankakee River 
Bridge. Yra vieta pastatyti karava
nams ftrailers). Sumaną Hotel and 

Cabins. Telef. Lowell 3786. 
Mr. and Mrs. E. Lenich. 

MODERMNKIT SAVO N A M I S 
Aš imu užsakymus būsimi'ms 

darbams už dabartines kainas. 
Reikalingas mažas užstatas. 

T I L E 
«.ra/niv V i r t u v e Vonios mi Pla--

tlc, Ahmtinum. (ioniim'in 
plytelėm, Vonios ITiedai, 

\ a i s t a m Si^ntei*'^. 
A PSKA Iri A VIM A I NEMOKAMAI 

FRANK LORENZ 
7401 S. UNION AVE. 

HUdson 3-3570 

PREVENT 

C0LDS—FL0 ' 
and otht-r respiratory infeciont 

Gives relief in most cases of 

flSTHMR—ALLERGY 
More than 3,000,000 people now 

enjoy the benefits of 

APS GLYCOL VAP0R 
Just plug it in—nothing to spill 

Call ABerdeen 4-6648 

CNICAG0 
C00LING & HEATING 

EQUIPMENT C0. 
7048 S. (HALSTED ST. 

IMPORTUOTI 

BELGIŠKI KILIMAI, 
Kurie buvo išstatyti 

INTERNATIONAL TRADE 
FAIR PARODOJE. 

Tuojau priMatome 
9 \12 8 \ l l 

7950 6950 

6832 STONY ISLAND 
NOrmal 7-7760 

W. F. HENDERSPN 
PLUMBING & HEATING 

VamlcnU-kk» ii* Kaitali^u-ijo-. 
KontraktorHki ir Apšildymo 

Inžinierius 
Remontas ir Pataisymas 
Inžinerijos Patarnavimas 

"Mes atl iekame Darbą Gerai" 
1047 Jefferson. GARY 2-4124 

GA.RY, INDIANA. 

; ^*fe 

\įi 
$7.50 

Taippat Galvos 
plaukų 

Atidarą Pirmad 

TRUMPA 

D A I L I 
Š U K U O S E N A 

yra šio rudens 
mada 

ŠALTAS 
PUSMETINIS 

S l š l K A V I M A S 
ir a u g l i a u 

odos priežiūrą ir 
dažymas 
ir Ketvirt. vak. 

IMGft'S BEAUTY SAL0H 
7,->01 \V. ADDISON 

T U \ e d o • -7214 
l'žpak. maisto produkto kraut. 

Pakeiskite Savo Dabartį IK* 
Apšildymo Sistemą Aliejumi. 

Mes pristatome viską, kas reika
linga, įskaitant Combustion Cham-
ber, Tank Hookup, Minn. Honey-
well Controls Copper Feed Tub-
ing, štand, 27 5 gal. kubilą ir tt. 

l 'ndenvriters aprobuota. 
Bet koks aliejumi kūrenamas 

vionetas. Pilnai įrengtas už 
TIKTAI $239 

Pristatome už grynus arba 
i&8imokejimui. 

Galima gauti: K.H.A. paskolą 
Išsimokejimui iki 3 metu. 

BUYERS* SERVICE 
3741 \VKST (Mil)EN AVE. 

CRawford 7-1646 

GARANTUOTAS LAIKRODŽIŲ PATAISYMAS 
Laikrodininkas ANTANAS TVERAS nebrangia kaina garantuotai pa
taiso visokius laikrodžius. laikrodžiai taisyti, priimami ir pataisytieji 

gražinami Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 11 iki 1 vai. 
A. KARTANO drogerijoje. 

• 

2458 SO. 69TH STREET 

Announcing the 
NEW! MODERNI 

B R A I N E R D G A R A G E 
9015 South Ashland Avenue CEdarcrest 3-9852 

24 HOUR TOWING AND SERVICE 
Standard Oil Products . . . Gas . . . Oil 

Washinc . . . Greasing . . . Simonizing . . . Rrpairing 
Large Modern Storage Facilitics 

VVcekly and Monthly Rates 

DRIVING LESSONS AT VERY REASONABLE RATES 

Naudinga Knyga Visiem Metam 
T.T. Marijonai išleido stambią, naudingą ir gerą kny
gą "šventųjų Gj-venimai", kurią paraše kun. K. A. 
Matulaitis, M.I.C. Knyga turi 714 pusi., apie 50 šventųr 
ių atvaizdų: ji yra įrišta kietais audeklo viršeliais ir 
kaštuoja $5.00 su persiuntimu. 

Knyga turi 365 šventųjų gyvenimo santraukas, su
rašyti kiekvienas dienos šventieji, kurių viso suminėta 
apie 6,000 vardų. 

Tie gi šventieji, kurie veik§ Lietuvoje, ar turėjo ku
rių artimesnių santykių su lietuviais, yra plačiau nu
šviečiami. Knyga parašyta lengva kalba, visiems su
prantamai ir gali būti gražiausia dovana Jūsų giminėms 
bet kolria proga. 

Su užsakymais siųskite $5.00 laiške šiuo adresu: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave.. Chicago 8, 111. 

ii m i . t i • • ii ii įTrriiiri rff'iiifin 
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mm Lietuvos Vyčių Visuotinas Seimas 
HOTEL SHHtMAM - prie Gark ir Randolph g a t , Chie*^oj Rūgs. 8 , 9 ir 10 U. Posėdžiai kas ryta 9:30 ir 1:30 p.p. 
ŠEŠTADIENĮ — 8:30 valandą vakare Seimo Balius ir šokiai 

Hotel Sherman Louis XVI Salėje 
VISUOMKNfi KVIEČIAMA DALYVAUTI.' PADEKIME MAI AMERIKOS LIETUVA JAUNIMO ORGANIZACIJAI! 

SEKMADIENĮ — 7:00 vai. vak. Bankietas, Programa ir Šokiai 
Bal-Tabarin Salėje, Hotel Sherman 

90 METŲ PROGRESO MEDICINOJE 
DR. M. BVDRYS 

1860 metais vidurių šiltinė, l t eu ra s davė 12 injekecijų ir be 
difteritas, skarlatina buvo ne* 
naujiena, o hormonai, rentgenas, 
radiumas. kurie šiandien taip 
plačiai vartojami, buvo tuo laiku 
visai nežinomi. Gydytojai tais 
laikais vizitavo savo ligonius veži
mais, raiti. Aliejinės lempos at*-
stojo dabartines elektrines švie
sas. Dažnai net žvakės buvo var
tojamos. Termometrai buvo, ne
patikėsite, 10 colių ilgio. Kraujo 
spaudimo aparatai pasirodė tik 
1880 metais. Mikroskopai buvo 
retenybė. 

Eteris ir chloroformas tik pa
sirodė ir pradėtas sėkmingai var- j 
toti. bet stoka žinių apie antisep
tiką duodavo apie 50fc mirtin-; «">ked m?sfc>v*jo vienoj 

gumo. 
Dabar skamba net juokingai, Į i 

kad tuo laiku gydytojai operavo , *T" ~ "..."*..": "* " " . . . 
teratai apie piktybinės anemijos 

miego ir neramus laukė rezulta
tų. Berniukas išgijo; nuo to lai
ko jo laboratorija pasidarė Mee-
ea tūkstanėiui žmonių, kurie bu
vo įkasti pasiotusK} šunų. 

18% metais vokiečių moksli
ninkas Konrad Roentgen'as atra
do rentgeno (X) spindulius. 

1900 metais Marie ir Pierre 
Curie surado radiumą. 

1910 metais didelis laimėjimas 
atėjo su salvarzano suradimu, 
kuris užmuša spirochetą, sifilio 
sukėlėją. Nuo to laiko ši liga pa
sidarė nugalima. 

Mokslas, medicina. technika 
vietoj. 

Atsirado insulinas, išgelbėjimas 
nuo diabeto (cukraus ligos). Ve-
iau pasirodė nauji gydytojų re-

Dėmcsio, Nuosavybių Savininkai! 
Duokite išvalyti jflsų "catch bas
ine" ir kanalizacijos vamzdžius, 
dabar, už žemas kalnas. Licensed 
and bonded. Mes vykstame visur! 
National Sewerage & Drainage Co. 

6306 Ko. Rac-ine Ave. 
Tclfonas: WAlbrook 5-8865 

Jungtinių Amerikos Valstyb ų pėstininkai žygiuoja Patton tankų apsaugoje Pohang fronte. 

T E I S E S P A T A R J M A I 
ADV. CHARLES P. K AL 

KLAl'SIMAS: Aš stovėjau ant drovė jam yra prižadėjusi duoti 

apsivilkę savo kasdieniniais dra 
bužiais. Gydytojas, jojęs ar va 
žiavcs dulkėtu keliu, su tais pa 
ėiais drabužiais eidavo į opera 
einj kambarį ir operuodavo. 

gydymą, atsirado naftji terminai, 
kaip hormonai, alergijos. Chemi
kai atrado suffa — vaistus. 1928 
metais buvo surastas penicillin'as. 
Ji surado Si r Arthur Fleming'as. 

Pirmieji, kurie pradėjo kovoti, sįHJH | a i k a i s a t P l K j ( ) k a d ^ pen
su žaizdų supūliavimu ir vartoji 
mu antiseptinių vaistų, buvo f ūg
ių chirurgas J . Lister. Jis pa iū-
lė karboliny rūgštį, kaip antisep
tini vaiste Ir pirma karta, s.ivo 
priemone apsaugoti žaizdą įuo 
supūliavimo jis pavartojo 1865 
metais. Taip jau atsitiko, kad 11 

eilino mes ir gyventi negalėtume. 
Ji vartojame kur reikia ir, kar- | 
tais. kur nereikia. 

\ ė karas nesulaikė medicinos 
progreso. Atsirado nauji vaistai, 
kaip streptomycin'as, chloromy-
ein. auromycin. Patys naujausi 

metų berniukas, bėgdamas per tyrinėjimai dabar yra daromi su 
gatvę, nusilaužė koją. Dabar kaip | sdrenaiine liauka ir liauknte ame-
tik buvo prosą dr. Lister'iui iš- ; genyse (hypophysin), apie ką jaa 
bandyti savo naują vaistą. Žaiz- rašiau pirmiau. 
,1a buvo apklota avaršėiais, su- Gal būt po 90 metų atrodys 
mirkytais karbolinėj rūkštyje. neįtikėtina ir juokinga, ką mes 
Ketvirtąj* dieną, kada paprastai taip vertmam šiandien, taip kaip 
prasidėdavo supūliavimas, ber- mes stebimės viskuo, kas buvo 90 
niukas pasiskundė, kad jam skau- metų prieš mus. Bet kelias prieš 
<la buvo apklota tva.-šeiais, su- mus yra didelis, platus ir tur-
<lrebėjo gal gangrena prasidėjo? tingas, žadąs daug naujų galimy-
\ t sargiai nuėmęs tvarstį, pama- bių ir duodąs vilčių. Paliomyeli-

tė švarią ir gyjančią žaizdą. tas. vėžys, širdies ligos ir kitos 
1880 metais dr. Eberth surado ligos turi būti nugalėtos. 

lKieilą. sukeliančią vidurių šiltinę, 
0 1882 metais dr. R. Koch sura
do tuberkuliozinę bacilą. Vienas \MlSKINmAI LEW ŽUM ALĄ 
JK) kito mokslininkai surasdavo L i e t u v o s miškininkai tremtyje 
daugiau bakterijų, kurios buvo ]yds[r^0 WinU 1 n i a w > k u i t ūros žur 
kaltos dėl besiplečiančia ligų. m[ą v a n J n «4jirm Aidos". . . . 
Chemija ir pharmakologija (mok- . . ( ; i H o s A i d a s " b u s i y g i r tą_ 
slas apie vaistus) taip pat nes- ^ ^ kultūros darbo, kur] 1928 
naudė. Buvo surastas formakle- me{jkh p r a dėjo laisvojoje tėvynė-j 
hvdas (dezinfekcijai), salieylinl' - ' 

gatvės kampo ir laukiau, kol at
simainys šviesos, kad galėčiau 
pareiti skersai gatve. Man besto-

j 

bint, automobilis važhiodannts 
staiga sukosi, jo ratas užšoko ant 
šaligatvio \y pervažiavo man ko
ją. Pradėjau šaukti pagalbos, bet 
pakol žmonės pribėgo man su
teikti pagalbą, tas automobilis 
jau buvo labai toli nuvažiavęs ir 
nebuvo jokios galimybės jj pa
gauti. Ką man reikėtų šitame at
sitikime daryti t 

ATSAKVMAS: Pagal jūsų 
paduotus faktus jums jokios tel
šiškes ar morališkas pagaibos ne
galima suteikti, kadangi kaltinin
kas yra pabėgęs ir veikiausiai ji
sai nematė, kuomet automobilio 
ratas pervažiavo jūsų koją. (lali-
ma sakyti, kad šis j vykis yra la
bai nepaprastas, bet mūsų gret- f J/ 
tame gyvenime tokie įvykiai pa
sitaiko gana tankiai. Jūsų skau
di nelaimė duos pavyzdį visiems 
kitiems Imti atsargesniems. 

KLAUSIMAS: Mano vienas 
artimas pažįstamas nori pirkti 
namą. Jis įneša tik mažą dalį pi
nigų; taupymo ir paskolų ben-

'"'morgičius", bet vienok jam 
trūksta 2,000 dolerių. Jis prašo 
manęs, kad aš jam paskolinčiau 
d n tūkstančius, o jisai man duos 1 gaitę nustūmė nuo 
Judgement Note (vekselį). Ar, | nusilaužė rankutę 

joje kolonijoje ir esu naujas nuo
mininkas. Gyvenu antrame aukš
te pas vieną gerą žmogų. Mano 
mergaitė yra (> metų amžiaus ii* 
dažnai žaidžia su kaimynų dviem 
•mergaitėmis beveik to paties am
žiaus. Pereitą savaitę mano mer

ai ptų. ir ji 
Pagal mano 

For Complete 
Speedometer 

Repai rs 

SPEEDOMETER 
SERVICE C0. 

24 Years' Experiencc. 

NICK OVERTON. Manager 
' 8000 SOUTH PARK AVE. 

Phone Vlncenaes 6-0717 

FREDS PLACE 
"Zur Alten Heimat," patiekia 
skaniausią maistą ir gėrimus 
per 20 metų. Pragarsėję del 
savo "steak'ų". Specializuoja -
mės vokiečių stiliaus valgiuo
se. Pakankamai vietos pasta
tyti ^automobilius. Mūsų pa vi
li jone užtenka vietos 500 žmo
nių ir nuomojamas šokiams, 
vestuvėms, piknikams ir ban-
kietams. 

FRED RECHBERGER, sa». 
Randasi ant Rte. 12, tris my

lias į vakarus ant River Rd., 

TEL. MT. PROSPECT 1560 

pagal jūsų manymą, mano pini-Į nuomonę, namo savininkas turė-
gai būtų tinkamai apsaugoti? j tu padengti medicinos pagalbos 

ATSAKYMAS: Ne. Vekselis j išlaidas, 
yra labai paprastas dokumentas ATSAKYMAS: šiame atsitiki-
ir nesudaro geros ir tinkamos ap- me namo savininkas nėra atsa-
saugos jūsų paskolai. Jeigu no- kingas, jeigu vienas vaikas ant-
rite jam suteikti pagalbą, vieton rą nustūmė ir sužeidė. Savinin-
Judgment Note būtų patariama kas hutu atsakingas, jeigu jo laip-

•morgičius4'. Žino- tai būtų defektuoti. pav.: (1) 
morgičiai'' nėra nakties laike šviesos nebūtų, (2) 

ATLIKITE TAI DABAR 
CEMENTO M f R I M M O . 

DAILYDYSTftS D A R B I S 
Pertaisymai ir pakeitimai 

NAMV. KRAITT'VII.1 

DIRBTI'VII." RAŠTINI!/ 
Mūsų mažų. darbų skyrius yra 
pasiruošęs Jums patarnauti ir 

mūsų kainos yra prieinamos 
COM MON WKAI/TH 

( O N S T R t CTORS FLNGINEEKS 
A M ) CUNTRACrORS 

Telefon. Dieną ar Naktį 
MErrimac 7-7097 

OLDSL '39 2-DR $175 
A true bargrain. 

Priced for a holiday buyer 
Y A T E S MOTOR CO. 

Al'TH. DODGE-PLTMOtTH DL.R. 
SSSt So. Cnica«o Ave. 

RKgent 4-7520 
Open Evea. 'TU 9. Ali Day Sunday 

uždėti antrus 
ma. antri 
100r; apsauga jūsų paskolintiems i kilimas būtų suplyšes arba liuo-
pinigams, bot vienok yra geriau s a s . Jūs galite kreiptis j tos mer-
negu paprastas vekselis (Judg- gait&, tėvus. Jos tėvai yra at
meni Note). sakingi ir turėtų padengti jums 

II it 

KLAUSIMAS: Aš gyvenu nau- padarytus nuostolius. 

^ 
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NAUJA KNYGA APIE LIETUVA 
Tik ką atspausdinta T. Angelaičio, "YVHO IS,WORSE STALIN 
OR |HITLER?" knyga anglų k. vaizdžiai aprašo Lietuvos oku
pacijas ir dabartines kančias. Knyga tinka \isiem3. Čilės kar
dinolas perskaitęs tą knygą pasakė "Šitą knygą turėtų per
skaityti kiekvienas" Kaina 75c. 

I "/.suk,\ mus su pinigais siųskite: — 
"DRAUGAS" 2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

('/.sakytos knygos pasiunčiamos paštu. 

M A R G U T I S 
Vienintelė Lietuviu Radio 

Programa Transliuojama 
Kasdien Nuo 1932 metų. 

V V H F C . stotis, banga 1450 K1L 
KASDIEN 9: S0 VAL. VAK. 
SEKMADIENIAIS 1 VAL. P . P . 
Ketvlrt. ekstra progr. 7 iki 8 T.T. 
Kasdien perduoda vietos ir pa
saulines žinias ir pranešimus pa
rengimų ir biznio firmų ir mir
ties pranešimus. 
6755 SO WESTERN. AVE. 

Chieago 36, ILLINOIS 
Tel. GRovehiU 6-2242 

WANT A 

J E E P ? 
SEE 

Blue Island VNillys 
12541 S. WESTERN 

Phone B. I. 3272 

^ 
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rūkštis i vaistas vartojamas prie 
reumatinių ligų)-

leistos "Mūsų (Jirios" ir tc-
'Biulitenis" Hanau bei '*Lie 

Chirurgija perėjo \ savo perio
dą, kuris davč daugiausia- laimė
jimų. Šiuo laiku buvo padarytos 
pirmos operaeijus skrandžio vė
žio pašalinimui ir tumorų iš stu
buro kanalo. 

Louis Pasteur priklauso ne tik 
medieinai, bet visam eivilizuotui 
pasauliui. Jo vardas minimas Sa
lia Napoleono. Ir šiandien skiepai 
prieš pasiutimo ligą yra vadina
mi jo vardu. Louis Pasteur dir-
lx> metų metus ieškodamas būdų 
išgelbėti žmones nuo šios baisios i 
ligos. 1885 metais jis nutarė" savo 
vakciną duoti žmonėms. Kartą 
mažas berniukas, grįžtąs iš mo
kyklos su savo knygų ryšuliuku, 
buvo užpultas pasiutusio šunies. 
Vietinis gydytojas sutvarste žaiz
dą ir pasakė motinai, kad nėra 
vilties. Tada motina, jau girdė
jusi L. Pasteur vardą, nutarė 
vežti berniuką j Paryžių. Pas-

j e 
sė 
tuvos (lirios" Freiburge, Vokie
tijoje pokariniais laikais. 

"Girios Aidas" turės šiuos sky-
i r ius : 1) miškininkystės, 2) me
džioklės, 3) žuvininkystės, 4) 
miško ūkio istorijos bei planavi
mo, 5) ' 'gamtoj bei žmonėse", 
5) profesinio gyvenimo. 

•"Girios Aidas" pasirodys 4 
kart per metus. Bus spausdina
mas rotatoriumi ir turės trijų 
lankų talpą. Bus stengiamasi jįlj 
iliustruoti. 

Redakcinė komisija išrinkta iš 
t n jų asmenų. Technikiniai redak
toriai yra K. Scesnulevičius ir P. 
Šilas. 

Redakcijos adresas: Kaz. Sces
nulevičius. 5604 So. Bishop St., 
Chicago 36, 111. 

Pirmą numerį numatoma iš
leisti apie spalio mėn. pabaigą. 

3E 3E= 
SOTUS ALKANAM PADEK! 

Per AID 0VERSEAS, Ine. v 

SKELBKITES "DRAUGE". 

MUiiUUjs MSV «» — fbSO 
2 JJV. j ozs rūkytų lasauų 
i dėžutė (2&o gfr.) sviesto 
i dčž. 1416 gr.) kiaulienos nieaoa 
Z sv. S ozs. cukraus 

2244 W. 23rd PL, Chicago 8, UI. Tel. VIrginia 7-8711 * 0 ^ S 3 S " 
Aid Overseaa, Inc. siunčia maisto siuntinius 1 visas 4 Vokie- - sv. degintos k»vo« 
tijoa nonas Ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 

Maisto statiniai pakuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iŠ 
Cftiicacos siunčiami AIR MAIL. Džsakant didesnius kiekius duoda
ma nuolaida. REIKALAUKITE PILNO SIUNTINIŲ S4RASO: 

Siuntinys No. 1 — 66-tO 
t «v kiauliniu taukq 
S *•. rūkytu lašiniu 
f «• salami dttiroa 
1 tv. ( b s S oss . ) kenuoto bekono 
x d6žut8 (406) BT.) margarino 
Slantlnys STr. S — 66.60 
4 09. r tkytų lasinlg 
t sv kiauliniu tanku 
I sv margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

S6s»>J»tfS ifo. 6 
A.. 10 svary cakraus f2.S0 
B. 20 svarų cukraus $3.60 

• • ' • ' • • < '• > • " > • - ' ' — ' • • • • u i . i i'i n , i — 

Siuntinys No. T 
A. 19 sv. baltu kviet. miltu $2.60 
B. 20 sv. kvietiniu miltu $8.20 
Siuntinys Nr. M — 66.66 
t sv. rūkytu lašiniu 
f sv. kiauliniu taukv 
X sv- margarino 
t gr degintos kavos 
1 sv. šokolado 
Siuntinys Nr. 16 — $6.66 

, 8 sv. rūkytu iaSintu 
I sv kiauliniu tauku 
6 rr 4awintos kavos 
8 sv. cukrau* 

Siuntinys Nr. l t — 66.66 
4 Bk. rūkytu lašiniu 
f sv. kiauliniu tanku 
I sv. margarino 
8 sv. marmelado 
4 sv deglBtos kavos 
4% sv. sukraus 
8 gsbalsJ t m t s t mi 

Siuntinys Nr. 66 
B. m sv. trrvn kiauliniu tau 

ku — $4.60 
C 16 sv. eryn kiauliniu tau

kų — $5.75 
D. 87 sv. gryn kiauliniu tau 

kų — $10.50 

atuutuiyg Mg. 78 — 64.60 
l uėzuie t į s o gr.) niatsraruiu 
i sv. ut'gmtus Kavos 
1 oas. u « u flr.j boaoiaUo 
0 oas. t l o u K» J saiuainiu 
X sv. 1 oxs. avižiniu anot>uiu 
i % »v. koudeusuoio pieno 
1 «v. uiCiy uieuauis 
i dėžutė (2H« gr j kakavos 

! i aezute sarduiku 

Slnntinys 
A. 
B 

5 sv. 
6 sv. 

nėse 

Nr. 80 
degintos kavos 
d<*K kavos 
dėžutėse 

— 6 
- $6. 

$5.80 
j«kardl 
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siuntinys Nr. 84 — $5.80 
8 sv. 8 oss. rūkytu lašiniu 
1 sv. 8 oss. degintos kavos 
1 sv. $ oss šokolado 
1 sv. 2 oss. cukraus 
1 dėiutS apelsinu marmelado 
S sv. (be 2 oss.) Jautienos mėsos 
Siuntinys Nr. 43 — 86.65 
S sv. (be S oas.) sviesto 
S sv. 8 oss. kiauliniu tauku 
i sv. 8 oss. rūkytu lediniu 
1 sv. 3 oss. Šokolado 
1 sv. 8 oss. cukraus 
1 sv. 8 oss. degintos kavos 

Siuntinys Nr. 68 — 88.88 
8 sv. 8 oss rūkytu lašiniu 
S sv. S oss pilno riebumo sūrio 
S sv. 8 oss cukraus 
8 sv. S oss. ryžiu 
2 sv. (be 8 oss.) kiauliniu tauku 
t sv. (be 2 oss.) margarino 
1 sv. kakavos 
1 ds*ut8 (400 gr.) grietinės 
1 sv. plano milteliu 
2 sv. derintos kavos 
4 oss arbatos 
H «v šokolado 

Siuntinys Nr. 75 - 86.25 
i av. cb<t l o«s-> ruaytu •utsiniu 
i sv. <.Oe 2 oss. i kiauliniu tauKu 
i dez. 1400 gr.) Jumorus, pieuo 
1 dėžute (40o gr.) margarino 
X sv. ryžių 
1 sv. atgintos kavos 
V* sv. šokolado 
1 dėžutė (228 gr.) kakavos 
Siuntinys M r. 11 — 8S-60 
a sv. tue 2 oss.) sviesto 
2 sv. (be S asa.) kiauliniu tauku 
1 sv. sanavo* 
1 sv. šokolado 
i sv. ryžiu 
1 sv. 8 oss. rūkytu lašiniu 
Siuntinys Nr. 60 — 8)5.60 
i sv. 2 oss. kifuliniu tauku 
1 sv. 8 oss. rūkytu lašiniu 
1 »v. 8 oss. dešros 
i sv. 2 oss. sūrio 
i sv. 2 oss. degintos kavos 
l sv. 2 oss. ryžiu 
Siuntinys Nr. 88 — 86.66 
f> sv kiauliniu tauku 
6 sv. degintos kavos 

Siuntinys N r. 64 
A. 6.6 sv. Šokolado — $4.6S 
B. 8 sv. DIMŲ medaus — $4.8* 
C 6 sv. kakavos — $8.48 
D 10 sv ryžiu ~ $8-80 
B. 10 sv. džiovintu slyvų — f t . l * 
L ( . i sv margarino — $8.68 

IR DAŽAI 

FRANK SIMPACH HDWE. 
6039 W. Cermak Road 

OLYMPIO 2-5818 

R E M K I T E " D R A U G Ą " . 

NUO L2SISENEJTJSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IK ATVIRV ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SUNŲ, AT-
V!RV-"h- SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sedžti ir naktimis 
miegoti, nes ju užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti ta 
niežėjimą ir skaudėjimą senu atvi
ru ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGL'LO Ointment. Ju g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinin a odos ir p^rplyšimą 
tarpirščlų. Jos yra t inkamos var
toti nuo džldffltssigtos Ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gyduoles nuo 
visų išviršinių odos 
ligų. LKGULO Oint
ment suteiks jums 
pagalbą nuo suvar
gusių, perš tarnų ir 
niežiftčhj kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75c . 
$1.26 ir $8.50. Pirki
te vaistinėse Chioagoj 
ir apylinkėse arba 
atsiųskite money or
deri l — 

LEGULO, Department D 
4847 VV. 14th St , Cicero 50, HL 
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. Taupyk Saugiai ir su Geru Uždarbiu 
Turtas $25,000,000. Atsargos fondas $2,400,000. 

Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj. 

^ 

>ARD F E D E R A L BUILDING 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
4192 Ancher Ave., Brighton Park, Chicago S2, niinr>is 

JUSTIN MACKIEWICH, PREZ1DENT IR MGR. 
TELEFONAS: VIRGIN!A 7-1141 

NARYS F E D E R A L SAVlKGS and LOAN INS. CORP. 

file:///MlSKINmAI
file:///isiem3
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AR JAU KRAUSTOSI VATIKANAS? 
Z E ŠONAS IVINSKIS 

Kokios nuotaikos Amžinajame 
Miesto! Kaip čia Kvirinale Ir 
Vatikane atsiliepia pasaulio ak
tualieji Įvykiai! Žinoma, šiuo me
tu vis dar dideli karseiai, atonto-

Vatikano Xuataika Ir 
Akcija 

Vatikane ramių, nuotaiką pra
eiviui sukelia ir šveicarų gvardi
jos karys, kuris taip pat ir šian-

LĖKTUVO KATASTROFA 

Į<ų laikas. I r parlamento atsto- dien, kaip jis vaikščiojo su savo 
vai, iškaulinę po 200,000 lirų 
(apie 350 doL), išvažinėjo pail
sėti į kaimus ir į kalnus. Tad da
bar toks laikas, kad politiniai rei
kalai atslūgo. 

Karo ytinisterio Žodis 

Paeciardi. kuris šiandien yra 
karo ministeris ir didelis komu
nistų priešas, nes juos gerai pa
žįsta iš tų laikų, kai jis Ispani
jos pilietiniame kare buvo vadas 
italų karių divizijos, kariavusios 
prieš Franco, alpinistų kareiviu 
manevruose pasakė reikšminga, 
kalba.. Ir joje jis pareiškė savo 
kariams: "Pasakykit savo žmo
noms ir motinoms, kad italų val
džia yra iškilmingai įsipareigoju
si niekuomet jūsų nesiųsti už tė
vynės ribų į agresinius ka rus . ' r i s " Begaliniu liūdesiu") bu-
Pasakykite jums. kad sutartys su \o pasmerkti rytų metodai, kurie 
galingais a.ijantais yra tik gyni- atnešami ir Italijon. Vatikanas 
m uis i. Jeigu jus apmokėm J>auty- savo dekretu taip pat griežtai 
nėms, jeigu savo ginkluotas pa- pasmerkė komunistines organiza-
jėgas norim aprūpinti atitinka I rijas, kurios, ypač. italų komunis-

halebarda prie bronzinių Vatika
no durų prieš šimtą — du — 
tris šimtus metų, sau ramiai tebe
žingsniuoja ir dabar. I r toliau 
normaliai vyksta maldininkų pro
cesija iš viso pasaulio užkampių, 
vUky i m. žinoma, kraštus už ge
ležinės uždangos. Tūkstanėių tūk
stančiai piligrimų, kurie praeina 
pro tas bronzines Vatikano du
ris, sau, be abejo, dažnai pasista
to klausimą, o kažin kaip ten t uo
si' mūruose? Kokios ten nuotai
kos I J tai, rodos, tikrai galima 
atsakyti — normalios. Tik visi 
Įvykiai sekami su dideliu susirū
pinimu. Korėjos karui praside-l 
jus. Popiežius tuoj paskelbė spe-1 
si alias maldas už teisingą taiką. 
O jo enciklikoje "fSummi moero-

Lektuva, Douglas DC3 nukrito, kai pakilo Utica, N. Y. Lėktuvo nelaimėje 13 asmenų žuvo ir 
10 l iko suže i s t i . L e t u v a s n u k r i t ę s užs idegė . ( A c m e ) 

DAINININKAS STANKŪNAS -
Pro/. VYTAUTAS BACEVIČlCS 

platesnės visuomenės 

mom karo priemonėm, tai daro
ma tik valstybei apginti, t. y. ap
ginti mūsų namus, mūsų moteris 
ir sūnus nuo užsieninių puolimų 
grasinimų. Tik tada, kai būsim 
stiprūs, būsim pagerbti ir atito-
linsim karo šmėklą. Ir kas neno
ri prikisti, kad mūsų pareiga yra 
gintis, kas pareiškia, kad tukoi<><, 
nors ir būtume užPutŪ, tas n fra 
nei karys, nei pilietis, nei ita-

tų valdomose srityse ir valsčiuo
se, visokiais būdais stengiasi nu-
krikšeioninti italų jaunimą. 

Slaptieji Archyvai 

Kamu ^Vatikane, ramu ir jo 
įstaigose. Spaudoje buvo žinių, 
kad jau dalis Vatikano slaptojo 
an-hyvo esanti pervežta į Ameri
ką. Šia proga norime patikslinti, 
jog nė vieno lapo iš jokio Vati
kano valdomo archyvo ir iš jokio 

.;! jo fondo dar niekas nėra pajudi-las! 
Lengva suprasti, kad toji mi- nes. Pnefcngar, Vatikano archy-

nisterio Paeciardi kalba turėjo vas plečiamas kaip Centrinis Ro-
labai gyvą atgarsį italų spaudo-; mos Kurijrfs archyvas. Neseniai 
je. Smarkiai reagavo komunistai, | trečiais jo aukštas pritaikintas 
ant sienų pasirodė plakatai. Ita 
Ii joje šiandien yra aktualus klau
simas 
prieš 

archyvų byloms, nes ten pateks 
nauji bažnytiniai archyvai iš 

sudaryti tautini frontą j įvairių Italijos vietų. Ir taip kas-
komunistus. Visos valdžius dien tas archyvas didėja, nuolat 

anksčiau, 
dėmesio. 

Dar tik prieš du metu F. Stan-
ko buvo laikomas basu, pasižy
mėjusiu stipriu ir solidišku balsu 
aukštam registre, tačiau 
kritikuojamas dėl jo neaiškių že
mų gaidų, ypač vartojant švel
niąją dinamiką. Tas bent kiek 
pakenkė jo karjerai, bet savikri-

kaip ir Vatikano bibliotekos ver- \ tikos ir kelių gerų artistų pata-
tingiausieji kodeksai tebėra savo i rimo dėka, Stanko nuodugniai 
vietoje. Ir per visą atostogų ir išanalizavęs dainavimo techniką, 
karščių laiką, kai kitos Įstaigos .atrado savo dainavimo silpnąsias 
yra uždaros, Vatikano archyve ir | puses ir todėl šiandie man malo-
dabar sėdi kasdien keliolika tvri- nu iškelti mūsų Stankūną, kaip 

Edukacija 
Francus Stanko (Stankūnas) 

priklauso tai grupei menininkų, 
kurie sugeba žengti pirmyn ir to
bulėti savo atkaklaus ir racijona-
lauš darbo dėka. 

Šis amžinai studijuojantis dai
navimą, žmogus yra šiandie ver
tas daugiau, ne kaip bent kada ! 

ateičiai. 
Taigi Stankūnas po tam jau 

dainuoja dešimt kartų su New 
England Opera (Jo. dvi operas: 
minėta "Luc ia" Donizetti ir 
"Trovatore" Verdi. Mozarto ope
rą Don Giovani Stankūnas daina
vo su *' Mozartian grupe, WU-
liam Spada vadovybėje Ne\v Vor-
ke, Ne\varke, JvL J. i r" kitur, o 

buvo | prieš penkeris metus Traviatą su 
Seivark Cicic Opera C u. ir ope-

(Nukelta į 6 psl.) 

partijos sutinka Įeiti į tokį attJh-;nuga 
komunistini frontą, tik socialistai 
sau nori pasilikti laisvę dėl pa
čios kovos metodų. 

Kori jos Karo Atgarsiai 
Italijoje 

Lengva suprasti, kad šitokioje 
vidaus atmosferoje Korėjos Įvy
kiai stipriai dilgina visų italų 
nervus. Su karo pirma diena pra
sidėjo tikras sieninių "plakatit 
karas" tarp komunistų ir krikš
čionių demokratų. Komunistų 
dieni-. "Uni tą" labai akiplėšiš
kai pirmąją karo savaitę buvo 
ir«*linėjvs. kad karą Korėjoje 

Ką reikštų iškraustyti nors da
li Vatikano archyvo, į tai gali 
duoti atsakymą slaptojo archyvo 
prieškambaryje lotyniškas įrašas: 
Pijus XI Vatikano archyvui 
1933 m. užleido buvusias Vatika
no galerijos paveikslų patalpas, 
ir ten dviem aukštais pristatyta 
13 kilometrų ilgumo geležinių 
lentynų. 0 jose yra sukrauti fon
dai namu įvairiu nunciatūrų, kon-
gregacijų ir 1.1., kurių kaikurie 
siekia po kelis tūkstančius. Štai 
vad. Supliko (prašymų) fondas 
(nuo 1342 m. iki Leono V, 1N99 
m.) siekia 7,365 didelių tomų, 

pradėję amerikiniai, kad Jie uz-
, . , . . . - »• štai vvskupų ir vienuolių kongre-

puole nieko nedėtus šiauriečius ir 1.1. Žodžiu, melui nebuvo ri
bų. 

Antikomunistinis frontas paro
dė įdomios iniciatyvos. Tuoj ant 
miesto mūrų visur pasirodė pui
kūs ir prasmingi plakatai, ku
riuose buvo daug sąmojaus. Pir
masis plakatas buvo prieš vadi
namus "taikos šalininkus*, ku
riais italų komunistai nuolat de
dasi: vienoje pusėje Vakarų Eu
ropai rodomas taikos karvelis, o 
eia pat pro pradrėkstą sieną ma
tosi kulkosvaidžių vanadžiai su 
sovietiškais ženklais... Vėl kitame 
plakate — vienoje pusėje taikus 
alyvų Šak**>, o kitoje pusėje daug 
automatinių komunistinių ginklų. 

gaeijes fondas — 9,000 tomų, 
Štai S. Rota Romaną (Bažnyt. 
Teismo) bylos (1G47—1880 me
tų) S.OOO tomų ir 1.1. Net patys 
b ra n iriausieji pergamentiniai su 
auksiniais antspaudais. lygiai 

neloju ir domisi anais slaptojo 
archyvo aktais. 

Pats įri Popiežius kasdien tęsia 
savo audiencijas, priinta pilgrimiį 
būrius. Čia yra visiems aišku, jog 
jis niekuomet, nė pačiu blogiau
siu atveju nuo Šv. Petro Bazili
kos nepasitrauks. Kai 194:3 m. 
per Šv. Vincentą (jVII. 19) prie 
senos šv. Lauryno Bazilikos, arti 
didžiųjų Romos kapinių, krito 
bombos, Pijus XII, dar nė nepa
skelbus praėjusį pavojų, už pus
valandžio atsirado incognito toje 
griuvėsių vietoje. Sužeistieji jau
dinosi, bučiavo jam rankas... Kai 
Popiežius grįžo atgal, jo sutano
je buvo daug kraujo dėmių... Ši
to italai neužmiršta ir pilnai yra 
įsitikinę, kad Popiežius visada 
liks nė nepajudėjęs. 

Prie Via Appia už Romos yra 
mažytė "Que vadis Domine" 
bažnytėlė. Ten rodoma kopija ir 
tų pėdų, kurias esąs įs]>audcs 
Kristus, kai Šv. Petras, bėgda
mas nuo persekiojimų iš Romos, 
sutiko Viešpatį. Pats tų pėdų 
originalas yra netoliese Šv. Sa-
bastijono bažnyčioje. Kaip žino
me, š\'. Petras Romon žygiuo
jantį savo Mokytoją paklausęs: 
" K u r eini. Viešpatie?" 0 Kris
tus atsakęs: "Kad mane antrą 
kartą nukryžiuotų!" 

Šitie prasmingi žodžiai duoda 
atsakymą į visą šiandieninę Šv. 
Tėvo laikyseną. Tad Vatikane ra
mu ir nejaučiama nervinimosi 
ženklų. 

• • DRAMAS" SKELBIA POEZIJOS KONKURSĄ 
1. Dienraštis "Draugas" skelbia eilėraščių konkursą. 

Paskutinė data konkursui skiriamiems eilėraščiams įteikti 
— 1950 m. lapkričio 1 d. 

2. Už du geriausius eilėraščius skiriamos prmijos: I — 
50 dolerių ir II — S0 dolerių. Premijas parūpins "Draugo" 
Bendradarbių Klubas. 

3. Premijuotiniems eilėraščiams nustatyti teisėjus pa
skirs: du Rašytojų Draugija, du Lietuvių Kultūros Insti-

naują ir vis dar progresuojantį 
dainininką. 

J is gimęs 189"> metais Lietuvoj, 
Budriečių kaime, Šakių apskrity, 
Lukšių valsčiuje. 

Jaunas išvykęs į Ameriką pra
dėjo mokintis dainavimo ir man
kos Bostone 1917 metais pas Mi
ką Petrauską. 

Vėliau tęsė studijas pas pran
cūzų dainininką prof. B& Oe-
chies Bostone. 

Po to persikėlė į >New Vorką 
studijoms pas pedagogą Piscia. 
kurios tesėsi 1 ^ metų. 

Tuo nesitenkindamas Stanko 
toliau mokinosi dainavimo ir mu
zikos pora, metų. \'ew York Colle-
ge of Musit su vokiečių "coache-
r ' i u " . . 

Teoretiškų muzikos mokslų bei 
piano jis mokinosi pas Mascon'ą, 
jo studijoj Brooklyne. 

Dar vėliau studijavo dvejus 
metus Ne\v York'e pas garsų vi
sam pašaly tenorą — Franco Dc 
Oregono. 

Tuo studijos nesibaigė. J is vis 
dar ilgus metus tobulino balsą 
su Įvairiais pedagogais ir "coa-
cher'iais' ' . kuri*) v ienas paskuti
niųjų buvo imUymejcs operai 
dirigentas ir pianistas \Yilhaw 
Spada. 

įConcertinč Karjera 
Pirmieji žingsniai — tai Stan

kūno koncertai Amerikoj, lietu
vių kolonijose. 

Po pavykusių koncertų buvo 
pakviestas vieniems metams da
lyvauti su grupe vodevi.it teat
ruose. 

Nuo 1928 metų jis važinėjo 
apie keturis metus su Koig'n teat
raline grupe po rytines valsty
bes. 

APŽ1CRĖKITE NAUJĄ 
ACOI'STlrON" 
Tiktai $6».50. 

D R. A. G. F RISK E 
Girdėjimo ir klausos specialistas. 
ACOl STICON INTERNATIONAL 

OF HAMMOND 
5305 Muilinau Ave. 

ItussHl 8167 arba Harvey 1108 

Coles Lakevtew Kurortas (Re-
• o t ) . Rojus jaunavedžiams (ho-
neymooners) ir ankstyviems va
sarotojams. Modernūs kambariai 
Ir trobelės ant pat ežero kranto. 
60 mylių nuo Čikagos, prie Chan-
nel Lake; autobusas priveža iki 
durų. Prieinamos nuomos. Užsa
kymai tiktai telefonu — 

Antiovh 34 

Ilsėdamiesi ir sveikdami praleis
kite puikias atostogas 

Indiana s Great Spa 
Mažinami Arthritis, Neuritis. 

Sciatica, reumatizmo ir daugu
ma chroniškų skausmų. AukStas 
etinis lygis. Pasaulinio garso 
dumblo vonios, l^abai geras mais
tas. 

M U D L A V I A 
Springs HotH 

,1. (;. Ritter, Vedėjas 
KRAMER, INDIANA 

Telefoną* YVilliamsport 52 

HA VE Y O I R D ECO R ATI NG 
D O N E . N O W ! 

lnU-rim- & Evterku* 
VVotk done by expert at 

rtasonable priees. 
C'ull todav for free estimate 

A. LINDBLOOM 
SUNNYSIDE 4-9067 

KRAUK TURTĄ, kurio nei kandys, 
nei rūdys negadina! 

SV. METAMS ATMINTI! 

STATOME KOPLYČIA 
P U T N A M, C0NN. 

MARIJOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE 
GERAŠIRDIS LIETUVI, PRISIDĖK! 

Padidinsi Marijos Garbę, 
Atliksi gražų, gailestingą darbą, 

a 

KIEKVIENAS AUKOTOJAS 
BUS ATMINTAS: 

MIŠIOS IR NOVENOS bus laikomos už visus 
aukotojus gyvus ir mirusius. 

G A U S : 
MARIJOS N. P. PAVEIKSLĄ su įrašyta pavarde, kas 

nors kiek koplyčios statybai aukos 
PAŽYMĖJIMUS: 

STATYBOS RĖMĖJO, kas aukos $25.00 
STATYTOJO, kas aukos $50.00 

DIPLOMUS: 

GARBE STATYTOJO, kas aukos $100.00 
FUNDATORIAUS, kas aukos $800.00 
GARBES FUNDATORIAUS, kas aukos $1,000.00 

GARBES LENTOJ bus iškalti FUNDATORIŲ vardai 
AUKSO KNYGOJ bus įrašyti visu aukotoju vardai, o 

FUNDATORIAMS skirta joje po atskirą lapą su 
fotografija ir gyvenimo aprašymu. 

SIŲSK AUKAS ŠIUO ADRESU: 

IMMACULATE CONCEPTION CONVENT BL'ILDING FUND, 
R. F. D. 2, Putnam, Coun. 

Siunčiu koplyčiai statyti auką $. .; 
Vardas, Pavardė 

Adresas 
(Įrašęs savo adresą, atkarpą su auka pasiųsk Vienuolynui) 

^ : 

- ^ 

PAINTING and DECORĄTING 
Homes-Orfi, e i »nd Stoies 

I ntcriiir aini E\teii<>r 
C.OOI) MATERIALS 

RKASONABLE PRJCES 
M K H A K l i l » I M I N 

P b o n e AV\il>i«Hk 5-5305 

%?•••?:: 

TURIME DIDELI 
PASIRINKIMĄ: 

DEIMANTU. 
V LAIKRODŽIŲ 

BRANGENTBI 
SIDABRINIU 

INDŲ. 
SIENINIU 

LAIKROLŽIU 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ. 

VI KT. PR^CKIŲ 

UŽSISAKYKITE SAVO PATOGUMUI 
COMBINATION SCREEN ir STORM LANGUS 

Padaryti iš Metalo — Vartojami Vasarą ir žiemą. 
Galima vartoti senuose arba naujuose namuose. 

M E S T A I P P A T T U R I M E " C O M B I N A T I O N " D U R I S 

HEALTH MOR INC. 

^ 

203 NORTH \VABASH AVE. ANDOVER 3-6500 
^ 

dr 

l>ar kitame ant skeleto l>au*u* tūtas ir vieną "Draugas'. 
rankos raudonoji vėliava ir t.t. 

šiap gyvenimai! <"'ia. pVnM 
sakyti, eina normaliai. Nori lta 
Jijos vyriausybe ruošiasi užkirsti 
kelią, bet yra pakilusios paniuk
tų kainos. Juodoje rinkoje paki
lo dolerio kursas (1 dol. dabar 
tįfiO—660 tiriį). Turintieji atlie-

4. Tema paliekama pasirinkti pačiam rašytojui. Pagei
daujama, kad eilėraštis būtų parašytas mašinėle ir neil
gesnis kaip du ar trys puslapiai. 

5. Autorius gali siųsti vieną, du arba tris eilėraščius, 
pasirašytus tuo paeiu slapyvardžiu. Premija tegalės būti 
skiriama tik viena tam pačiam autoriui. 

H. Kūrinius siųsti adresu: Poezijos Konkurso Komi-
kamo pinigo uisuka brangeny- sijai,, "Draugas", 2334 S. Oakley Ave*, Chicago 8, 111. 
t * krautuvę ir 11 Bet tai dar ? S p r C B d i m o be^Hškumuį patikrinti autoriai turi pa-
silpni kok.o nors nervimmos. s i r a š y t i s | a p y v a r d ž i u > 0 atskirame uždarame voke pažymėti 
ŽHiklai K.tkvunas /mo *ad M- ^ ^ ukrų^ pavardę ir adresą, taipgi įrašant siunčiamų 
suotino karo atveju ltalijoje »>u- e U ė r a š č i ¥ pavadinimus ir pasirinktą slapyvardi. 
tų labai ' ka rk ta , kiekvienas I -
jau.ia, kad karo debesys dangų- 8. Siųsdami savo eHėrašeius konkurso komisijai, rašy-
JP jau apsiniauk* bet, atrodo, ii tojai tuo pačiu sutinka, kad jų kūriniai, premiją laimėję ar 
džioji dauguma dar netiki, kad nelaimėję, gali būti išspausdinti "Drauge". 
jie, prapliups karo lietumi... I 

Radijo koncertuose. lietuvių 
programuose pasirodė N'eu Yor-
ke kaip solistas ir grupėje (okte
te) šešių mėnesių laikotarpy. 

Čia vėl Stankūnas daugiau pa
sireiškia kai]) koneertantas ir vėl 
lavina savo baisą. 

1937 metais jis lankėsi sietu
voj, kur dainavo Kauno Valsty
bės Radijofone ]>er tris mėnesius 
kas antrą, savaite.. Lietuvoj Stan
kūno globėju buvo dainininkas 
•lomi* Bira. 

Lietuvoj buvusj septynius mė-̂ Į 
nesius Stankūną ištiko skaudus • 
smūgis, nes tuo metu mirė jo my- | 
Įima motutė. 

Operinė Veikla ' 
Grjžęs į A menką Francis ruo

šė operų repertuarą. Jo pirmas ' 
pasirodymas Donizetti operoj \ 
Lucia New Yorke Grand Opera I 
Company buvo labai žadantis) 

John A. Kiaa 
(Kaaakauskas) 

UOkrodiiaJ 
Pataisomi 

Specialisto. 

Duodama 1 mete 
Gkirantlja. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenųe 

(prie Mosart 8t*eet) 
TeL L A f a y e t t e 3 -8617 

Seninusia Lietuviai Jewelrf 
Krautuvė Brlghton Parke 

laibiau 1A1S moCala 

JOKIŲ TRUKUMŲ NĖRA 
TOWN OF LAKE FURNITURE 
8c APPLIANCE KRAUTUVEI 

TUOJAU PRISTATOME 

= ^ 

ŠALDYTUVAI: 

GENERAL ELECTRIC 
WESTINGHOUSE 

PHILCO 
SERVEL 

INTERNATIONAL 
NORGE 

SKALB. MASINOS 
PLYTOS (RANGĖS) 

TELEVIZIJOS 
APARATAI: 

R. C. A. 
ZENITH 

ADaORAL 
ir 

daug kitų 
GRYNAIS ARBA 
1ŠS1MOKĖJIMUI 

Savininkas 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
1800-02 West 47th ir Wood St., Kampas 

Telefonas: — LAfayette 5-7771-2 
^ : 

T A U P Y K I T E PAS M U S D E L A T E I T I E S ! 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS \ CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

KUR — kiekvieno taupomi indeliai yra apdrausti KUR — pinigai kiekvienam taupvtojui buvo Ir 
iki $5,000 ny an ageney of the United States y ^ išmokama ant pareikalavimo. 
Government. 

K I R — \isada buvę ir yra išmokamas aukštas KUR — patarnavimas visuose finansiniuose rol-
dividendas visiems mūsų taupytojams. kaluose yra teisingas ir mandagus. 

TURTAS VIRŠ $5,000.000. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
9SSU 8 0 WEOTEBN AVBL Ttt. — GRo\ehiil 

' ' 
6-7575 *. P4JU0U 

mm —r-
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1 
(3 lSV. KRYŽIAUS PARAPIJOS RUDENINIS PIKNIKAS 

Vytauto Darže, 1151h Street ir South Pulaski Road f sekmadienį; 
Rezervuokit rūgs. 1 Od. mūsų piknikui. Pamatysite daug įdomybių, gausite do

vanu, skaniai pavalgysite ir troškulį nuraminsite. Taip, malonus laiko pralei-
dimas laukia visų atsilankusiųjų svečių! 

^ — w — — — 

Visi esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiame Švento Kryžiaus para
pijos piknike — ir atsiveskite savo draugus bei pažįstamus. 

Klebonas Kun. A. Linkus ir Komitetas. 

c^cy.Į.ccĄcr.ĄC 

Vokiečiu Komuniste Sibiro Ištrėmime 
" • I • 9 • — " 

Atsiminimai Komunistes, Kurią Susibičiuliavęs Su 
Hitleriu Stalinas Atidavė Naciams 

DR. J. PRUNSKIS 

Vyras Iš Lietuvos 
Vienoje darbo stovykloje 

ji sutiko lietuvį, kurs jau de
vyni mėnesiai buvo Kara
gandos ištrėmime. Jisai — 
buvęs komunistas. Už komu
nistinį veikimą išsėdėjęs sep
tynerius metus Lietuvos ka-

davd ant kalėjimo grindų, o įėjime. Kai jisai susirgo 

LIETUVIŠKA LĖLĖ 
i n 

— Arbūzų transportas iš <j/ 
broliškų respublikų" vėl 

pasiekęs okupuotąją Lietu
vą. Kaip žinia, 1940-41 m. 
arbūzai buvo vienintelė pre
kė, kurią okupantai atgabe
no iš Rusijds į Lietuvą mai
nais už išplėštus iš mūsų 
maisto produktus ir pramo
ninių gaminių prekes. 

^ 

REMKITE "DRAUGĄ". 

Baikite Savo Kančias 

Iš tremtinių rankdarbių pa
rodos, kurią Highland Park, 
111. viešame knygyne suorga
nizavo Adele Ambrozaite. 

Kenčia Tremtiniai Čekai 

Maskvos Arešte 
Atsidėjęs perskaičiau at- šaltyje negalėdavo pasinau- j džiova, Lietuvos vyriausybė 

siminmus vokiečių komunis- doti nei tuo trumpu pasi-ijį pasiuntė į sanatoriją. Jam 
tės Margaritos Buber-Neu- vaikščiojimu, kuris buvo lei- pavyko pabėgti ir pasiekti 
mann. Atsiminimų knyga pa- džiamas kalinėms. Rusiją. Iš pradžių jį nuvežė 
vadinta "Ištremta į Sibirą", I Karagandą į Jaltos sanatoriją, bet vė-
parašyta vokiškai, bet išvers- Praslinkus kiek laiko ji lįau — įtarė esant šnipu ir 
ta ir į prancūzų kalbą, nes išgirdo sprendimą: ištrėmė į Sibirą. Jisai tai vo-
jos pergyvenimai sukėlė pa- — Margarita Buber-Neu- kietei padainuodavo lietuviš-
saulio susidomėjimą ("De- mann nuteista penkeriems kų dainų. 
P ° r f e o . r S i b e r i C "' P a r i S ' T 1 * 1 " 3 • V d E b U n . S « * Naktis Stepėse Ant Plikos 
pusi. 254). kaip socialiniai pavojingas žemės 

Su savo vyru. taip pat va- elementas... • 
dovaujančiu vokiečių komu- Sprendimą išgirdusios ka- Nekartą tai tremtinei vo-
nistu, ji nuo Hitlerio perse- linės kas dieną prašė popie- kietei stepėse teko miegoti 
kiojimų patraukė į Rusiją, riaus apeliacijai; vis joms ant plikos žemės. Ji matė ka-
Jie buvo priimti dirbti ko- žadėjo duoti rytoj... lines, teturinčias 30 metų, 
minterno centre, bet Stali- Jas suvarė į traukinį ir iš- kurios jau nebeturėjo nė vie
nas valymų laikotarpy įtarė gabeno į Karagandą. Pake-'no danties, kurių drabužiai 
ir juos. Likvidavęs tiek re- liui jos neturėjo kito indo buvo taip sukritę, kad švietė 
voliucijos kūrėjų, suareštavo vandeniui atsigerti kaip tik nelopytos skylės. 
komunistą Neumanną. o ve- mažą konservų dėžutę, iš Nebuvo kalinėms jokios į Netoli Nuernbergo mies-
liau ir jo žmoną. kurios gėrė šešios moterys, šventės nei sekmadienio — to Vokietijoje gyvena apie 

R t • k K l"i ^ 0 S £ a u c * a v o kiek daugiau dirbo kasdien. Jos jautėsi 200 čekų, kurie pervesti į 
Ją S S r t B u t y r C k a » į i . ,k a i p . s v a r ą d u T ? ' d Ž i ° V i n " i ^ P T 8 v

1
erg§ .m! s- * * & £ v o k i e č i ų « * N e s e n i a i Ša

me Pateko į kamerą, kuri ^*S*Lt ^ ^ v ^ i . £ * ^ f - * JU ^ t V a r i j ° j e V a l d Ž i a i Š l e i d ° p a t " 
buvo skirta 25 žmonėms ir , įsikalbėjusi su kitomis buvo j istremimą_ išvežtos, varkymą, kuriuo einant mi-
kur jau buvo susodinta šim- * a h n e m i s A l s ^ r d o * £ • kad bolševikai norėjo kolom- n § t i č e k a i perkeliami gyven
tas dešimt. Atsigulti ant nu- s l U r p i ų d a l £ k ų ' ^vyzdžiui , zuoti Sibirą ti į naują vietovę, esančią 
garos - tenai buvo neįma- ™ ?*•*$?>* P L VĮe™™tU Margaritą nu- t į k 7 k m n U Q g o v i s i e n o g 

noma. ir jos turėjo šonais t o ? a s j ą l a i k <! d v i P a r a s ** ™ r e d l r b . t l * **£»£ J1 ̂ 1 3 0 stovyklos gyventojų at-
_ , ' . , J . ,J. - " miego ir, neisgaudamas no- buvo verčiama dirbti su iki . . , , \ .f*7 .*y. „ ; 
spaustis, kaip sardines dezu- b • - ^ „ ~ i * • * i sisake i ta vietovę vykti, gi 
ATSL rimo prisipažinimo, savo kraujo pratrintomis ranko- zįr * ^ . . . , v .x . ' b 

te
T

J , - .. . . . . rankomis pagriebęs už gerk- mis. Su žmonėmis bolševikai 7 0 ' nerasdami kitos išeities, 
ti\»Zl SlUrT's 1 J1 m a " ^ s ją smaugė, kol ši neteko nesiskaito. Margarita paty- t e n n u v y k o - Nelaimingieji 
L oo - l 1 S ! a r f y U gT sąmonės. rė, kad 1937 m. Karagandos čekai skundėsi, tačiau * W 

tancias iškankintas mote- S i b i r e vienoje stovykloje bolševikai ko nelaimėjo. Pažymėtina, ; 
Vienu metu kalei Atgabenę į Sibirą uždarė likvidavo kelis šimtus "nepa- į kad amerikiečių valdžios ko- «z^r«Q^«2^^^ 

tiko pažįstama vok\TtVGer~ j a s k a l § J i m e * k u r b u v o tiek taisomo elemento". misaras Bavarijai šiam vo-| PASISKUBINKIT ĮSIGYTI 
trudą Tiefenau. Ji neturėjo[ d a u g ž i u r k i ? . ' k a d j 0 , 8 * • £ • B «yo laikų, kad vaitoda- kiečių suma^ytam&kų **- U g u , ^ i š ie ist a knygelę 
nei palto, nei antklodės. Nak- d a v 0 P e r ^ n c l » kalimų ku- mos kalines moterys turėjo kėlimui pritarė. IRO vado- N e v i e n a m ZindiM, 
čia irain čnnAii aiiai-o«™ n u s i r n a k ^ i a suesdavo jų nesti sunkius maišus. Kartą vybė taip pat atsisakė ką M * *****rai-m fc»""m«f 

Kaip sunens sus irangy- , d u o n ą ^ išgirdo k a l i n i ų pranešimą: n o r s padėti, gįrdi " nemūsų kur telpa daug informacijų 
T" ~ I Karagandoj buvo žiema. į —Šiandien du iš mūsų tar-; reikalas" f būtent: 1) Kam ir kada 

S S t HIlKHIVciS J 4 būstinėj buvo taip bloga po išsilaisvino: vieną amnes- | mokama nedarbo pašalpa 
1 krosnis, kad troškino į vidų tavo, kitas mirė. 1 * •• Ll i'l 
rūkstantieji dūmai. Čia ji! Išduoda Naciams j AUKStOJl M 9 I 6 I T 1 9 H K 9 
atrado rusų, kurie buvo pas- Tačiau Stalinas sugalvojo 

arthritis, reumatlnno skausmus, 
raumenų |tamp«, kosėjimą m 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo i i kartos į karta. Sudėtis 
ifi-yiiu žolių, duagelis Ju yra ro
tos ir braaickM. 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 2— 
($1.25) — «*Skm<n«:al •artėjama 
nuo reumatiamo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkJncu imo 
niu. 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
(9LO0) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ligose. Puikiai Uuo-
nuoia vidurius, juos siuvnrmuoja. 

STANIS Analjresi* SALVE— 
(gl.OO) — duoda STEBĖTI VFR 
-omltatua. 
Ateikite arba atsiųskite ' money 
order". Gaunama cereanioa© ap 
Mekos* Ir Wieholdt krautuT*s* 

Z. G. STAKIS COMPANY 
2SZ2 A R C H E R A V E . 

CHICAGO 8. ttJL 
Dept. D. 

BRIGHT • SEASONED • CLEAR 

USED LUMBER 
DIMENSION LUMBER — SIDING — SHEATING 
I I.OOKIM. — INSULATION — STORM WINDOWS 
and STORM DOORS — PLASTER BOARI) — S A N D 

STONE and CEMENT 

NO MONFY DOWN 

3 Ycars u> Pay! 

Al .so COMFI.ETE IJEXi: OF 
M.\V LUMBER, Bl ll.DI.NO 
MATER1AL, PAI.NTS, EI C. 

SOUTHVIESTERN LUMBER CO. 
7437 So. Western Avenue 

GRovehill 6-5656 
jf> 

4? 

ticiją' 
Užsakjnnus su pinigais 

siųsti: 4'DRAUGAS'\ 2334 

2) Privalomos tremtiniams* 
registracijos taisykles, 3) 
Lietuvių apdraudos organi-

merkti 25 metams kalėjimo ką gudresnio, kaip numarin- Kaip Maskvos radijas pra-1 zacijos, 4) Darbo tarpiniu 
už tai. kad kilusi epidemija ti tuos vokiečius komunistus neša, iki šiol Trijesto srity- | kavimo įstaigos ir 5) įvairių 
išnaikino jų globojamus gy- Karagandoje: jisai nuspren- j e 500,000 gyventojų jau į organizicijų ir įstaigų adre 
vulius. de tam tikromis sąlygomis pasirašę sovietų inspiruoja- j sai. Kaina 30 centu. 

Tą vokiečių komunistę išduoti savo naujam bičiuliui m ą "Stockholmo taikos pe 
i Margaritą Neumann kilnojo Hitleriui, 
iš vienos arešto vietos j kitą. Į tą naciams išduodamų 
Vienam kalėjime nebuvo būrį pakliuvo ne tik Marga-

l vietos kur sustoti, tai jos rita, bet ir daugiau vokiečių a. ^ gyventojų, | 
„rėgnoje pirtyje, komunistų. Pavyzdžiui, Zens! r1^ *'arpą f^! a j s l 

ritielare savo .lainuvimo stinliją, Kartais jas verte krauti ang- Muehsam, kurios vyras 1934 v a i k u s i r kūdikius... 
Ni-vv Vorke, u>n \\<st i9tk str.. lis iš vagono. ;m. žuvo nacių koncentracijos . 
s tat* Home, tel. Circh 7-ioa.'. Dantų Netaisė, O Rovė stovykloje; ji pasitraukė j 

Po ti.-k mHii kruopfitau* dar- Ji pastebėjo, kad daugelis Rusiją, kad galėtų aprašyti 
IM> ir begalinio krminejimo«i CUL kalinių nebeturėjo dantų, visas vyro kančias, bet ją 
navimo kny^ise šis ambicingas, I<*«• Karagandoje skaudan- bolševikai suareštavo už kri-
bei kuklus dainininkas naairod̂  ^ dantų netaisė, o rovė. tikos žodį prieš Stalino san-
enas |>nikus r^lagitgas. P ž ' darbą jai mokėjo... tvarkos iškrypimus. 

. . . š f š i s m h l i i i a m p n p a i n i n _ 
Stalino Dovana Hitleriui 
Ir taip 28 buvusius vokie

čių komunistus vyrus ir dvi 

(Atkelta iš 5 puslJ 
rą Lmiti su Ortmfff, V. ./. Star 
Opera ('<>. jau 1950 metais 

StainlM-sni jo dainavimo reči
taliai Įvyko kf'arfifirif f*hamlier 
Hali, N**\\ Vorke, 1 f>-H metais ir 
To\vn Hali, 1043 metais, iš kurio 
jis susilaukė grąžau* {vertinimo 
New Vorko <li«lžioj*<ii spau«^»j. 

1*4 (tuiĮOtfOs 

V.W metais Praneb Stankūnai i prisiglaudė drėgnoje pirtyje. I komunistų. Pavyzdžiui, Zensl 

Leidyklos " P A T R I A " leidiniai: 
Grožine literatūra 
Jurgis Jankus, Naktis ant morų $2 50 
L. R. Tremtyje Metraštis Tremties metai 3.00 
Petrė Orintaitė, Marti iš miesto 0 75 
Vincas Romonas, Kryžiai 2.00 
Stasys Santvaras. Laivai palaužtom burėm 
Antanas Škėma, Nuodėguliai ir kibirkštys 150 
Stepas Zobarskas, Savame krašte 2 25 
Kazys Bradūnas. Vilniaus varpai 100 
{vairas leidiniai 
Dr. J. Balys, Tautos skaitymai I-II dalis $3 00 
Vik. Kamantauskas, Ispanų kalbos vadovėlis 0.50 
Vik. Kamantauskas, Prancūzų kalbos vadovėlis 0.50 
L. Dambriūnas, LietuVių kalbos sintaksė 120 
Stepas Zobarskas, Brolių ieškotoja 0.50 
Viktoras Gailius, Vokiškai-lictuviškas žodyrias 3.00 
Vladas Jakubėnas, Pasaka (Piano solo gaidos) 0.75 
Dr. M. Oimbutiene, Mūsų protėvių pažiūros j mirti ir sielą 0.25 
Dr. Praną Skardžiu, Lietuvių kalba, jos susidarymas ir raida 0 25 
Arch. Sk. šlapelis, Lietuvos žemėlapis 0.50 
Pranas Naujokaitis, Lietuvos literatūros istorija 2.00 
Jaunimo literatūra 
Stasys Laucius, Po pilkais debesėliais 0.50 
J. ir A. Mekai, Knyga apie karalius ir žmones 0.40 
Vytė Nemunėlis, Tėvų nameliai 0.50 
Vytė Nemunėlis, Mažoji abėcėlė 1.10 
Stepas Zobarskas, Ganyklų vaikai 0.80 
Vytautas Tamulaitis, Sugrįžimas 1-10 
Stepas Zobarskas, Aušrelė. I dalis 1.50 
Stepas Zobarskas, Riestaūsio sūnus 0 70 
Stepas Zobarskas. Per šaltį ir vėją 0.40 
Bale Voveraitė, Kiškio lūpa 0.30 
Knygos svetimom kalbom 
Prof. Dr. V. Jungfer, Litauischer Liederschrein 0.70 
Maurice Scherer, Petras Kiaulenas 2.00 
Stepas Zobarskas, Das Lied der Sensen 1.50 

Pinigus siuskite kartu su užsakymu, r'žsakytos knyąofi 
' pa si u tiriamos paštu. 

t'isakymtis siuskite: 
" D R A U G A S " 

2334 South Oakley Avenue Chicago 8, Illinois 

Kaip žinome, Trijeste tė- So. Oakle: Ave.f Chicago 8 
ku-; Illinois. 

įskaitytu 

J? 

Jr i^ 

štai. pasiskelbus '*New 
Times", jis gauna fc&na didelj 
sk.iiriu mokinių, jų tarpe kelius 
su puikiais halsą b, kai]), pav.. 
baritonas Ąlbtrtn D'Ago*itHo ir 
basas )lwin //»»/»/ ir kiti. 

Iš lietuvių *tmlentų jo studi-

Svečiavosi Pas Staliną 
O ji buvo stipri komunis

te, jau 1921 m. prisidėjusi 
prie komunistinio jaunimo, o 
į partiją Įstojusi 1926 m. Jau 
1931 m. ji lankėsi Maskvoje. 
Jos vyras Neumannas, vie
nas iš vokiečių komunistų 
vadų, nelabai pritarė Mask-

buvusias komunistes mote- vos linijai sėbrauti su kylan-

yo r k sesis ruDiius mėnesiui, o 
duonos pora svarų kaštavo 
rublį. Skurdų maistą ji gau
davo pačioje darbo stovyklo
je-

Nuolat kankino blakės Vi- r i s Stalinas 1940 m. vasario čiu nacionalizmu (prieš so 
sas kūnas degdavo nuo jų m ^ n e s y J e atidavė Hitleriui, cialdemokratus), tai jis buvo 
nakčia. . įfuos uždarė Liublino ka- atšauktas į Rusiją, ten buvo 

joj jau Šiandie atkreipia į save Sargybiniai su plikais dur-! ^J*me' ^ u r turėjo gerokai•! abudu su žmona asmeniški 
dėmėsi daug žadantis mez/.o-so- j tuvais jas varydavo darbams !PaDa(^auti- Margarita atra- j Stalino svečiai. Stalinas ne-
pranas Bremf J'uik,vuunf. į s t epes / d o ' ^ a d n e t n a c ^ kalėjimas benorėjo jų laikyti Vokieti-

nebuvo taip kietas, kaip bol-1 joje, priskyrė prie ispanų.j 
^ ševikų: čia dar galėjo kali-j šveicarų policija buvo juosi 

niai gauti siuntinius, pini-1 suareštavusi, bet neišdavė j 
gus, laiškus, net giminės kai-! hitlerininkams, tada jie pa-1 

FLORA - DALE 
MEARS, MICHIGAN 

35 mylios j Šiaurę nuo Muske-
gon, American Plan. ir žmona 
gauna atostogas. $45-$52 J savai
tę kiedevienam asmeniui iškaitant 
gerą valgį KAINOS SUMAŽIN
TOS Po MBOR DAY ŠVEN
TĖS. Specialios kainos vaikams. 
Privatus paplūdimis prie Silver 
I,ake. J va irtos pramogos. Prira-
tt\s namukai ar kambariai. 

HOME OF THE 
"DUNE SCOOTER' 

Ryžtas ir pasiaukojimas lydėjo lietuvius, kuriančius Ne
priklausomos Tėvynės atstatymą 1918 ir vėlesniais metais. 

Skaityk 120 puslapių, gausiai iliustruotą knygą. 

LIETUVOS GIRIŲ MILŽINAI 
kuri už 1 dolerį supažindys su kovos keliais už Lietuvos 
miškus. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS", 2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, III. 
Užsakytos knygos pasiunčiamos paštu 

\ y/ 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

Perskaitė "Draugą", duokite jj kitiems. 
^ 

j> v 

S!-: 

OUR LADY ACADEHY 
Manteno. Illinois Manteno 2351 

HIGH SCHOOL FOR GIRLS 
CO-EDUCATION GRADE SCHOOLS 
RESIDENT AND DAY STUDENTS 

High S ( I I «MI I IV|MirtnM»nt !{<•« o j j n i / ^ l t>> Sta4** B«»aril <>f Fihica-
tloii an.i \< <4i><|it«'<l to thr rn lve r t l t y <>r lllinoi*. 

Home Atmosphere Advantages in Music and Dramatics 
O O H I I l C7TKD B Y 

SERVANTS 0F THE H0LY HEART 0F MARY 

kada galėjo aplankyti 
Sąjungininkų pergalė iš-

| laisvino Margaritą Neumann 
iš nacių nagų, į kuriuos buvo 

| ją jdavęs Stalino režimas. 
Dabar ji pasidarė nenumal-

; domas Stalino bolševikų 
priešas ir Kravčenkos byloje 
Paryžiuje liudijo prieš ko-

4* [munistus. 

sitraukė į Maskvą. Čia ra
miai gyveno iki 1936 metų 
valymų, kada suareštavo 
Neumanną, o paskiau ir jo 
žmoną Margaritą, kuri ir ap
rašė aukščiau suminėtuosius 
pergyvenimus Sibire ir kaip 
bolševikai ją ir 29 kitus vo
kiečių komunistus išdavė na
ciams. 

TA 
BUICKĄ 

ŠIANDIEN 
GALITE 
GAUTI 

PAS 

Milda Buick Sales 
uao Kuraitis, Jonas Rodinas, Vln"** Parėdnis ir Antanas Bačkys 

907 WEST 35th STREET TEL — LAfay ette 3 • 2022 
T ^ ^ 
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UGAfl, CHICAGO, IELINOia 

ŠTAI, KAS TIKRASIS PASAULIO PADEGĖJAS! 

Dvi Lietuvių Bangos Dėdes Šamo Žemėje 
DR. VL. VILIAMAS 

lietuvių emigrantų senesnio- j nio dėmesio ir gerai išsiaiš-
sios kartos. Tremtiniai iš-; kinti. Tas aiškumas daug 
gyveno Nepriklausomos Lie- padės vienus kitiems geriau 
tuvoa sužydėjimo laikotarpį- j suprasti, pažinti ir suaigy-
Į juos bylojo jau gana gry- venti. Daugumą nesklandu-
na Uetuvių kalba, jie išėjo | mų išgydys laikas, tačiau 
lietuviškas mokyklas, jiems | gera valia ir abipusis noras 
apsireiškė lietuviška dvasia bei pastangos tą laiką trum-
per lietuvių meną, kultūrą, pins, o bendras noras yra, 
į juo s buvo prabilus garbin- kad sutartine būtų kuo gra-
ga Lietuvos istorija, pilys, i žiausia, visuotina, ypač kai 
piliakalniai, milžinkapiai ir vis daugiau populiarėja min-
visas gražiai susiorganiza-1 tis persiorganizuoti visiems 
ve s lietuviškas gyvenimas. | i Pasaulio Lietuvių Bend-
Pel karo audrų Lietuvoje 
palikę visa* materialines gė
rybes, išsivežė didelį dvasi
nį kraitį, kuriuo turi daly
tis ir su senesniąja karta. 
Tai ir būtų jos didžiausias 
uždavinys. 

Takto Ir Apdairumo 
Tačiau šitą uždavinį ei-

Naujas Medicinos 
Atradimas 

Pennsylvanijo« universitete at
rastas naujas būdas greit ir tiks
liai, nustatyti funjfuso infekcijas 
odoje ir kituose audiniuose. Tam 
'naudojama specialūs žibantieji 
/.adai, kurie pereina j liguistus 
audinius, bet nepakeičia spalvos 
sveikųjų. 

ruomenę. 

Gyvenimo praktika yra sėk
mingiausia, tikriausia ir pasto
viausia. 

supratimo. Naujai atvykus 
į naują kontinentą, negali
ma iš karto matuoti visko 
savais mastais, kurie tiko 
Lietuvoje, bet labai dažnai 
netinka čia. Gyvenimas čia 
reiškiasi kitokiomis formo
mis ir jis matuojamas kito
kiais mastais. To viso ne-

Lietuviai emigrantai, at- ka daugumai ano meto emi-. n a nt vykdyti reikia nepa 
vykę į Jungtines Amerikos grantų. Dažniausia be ras-*j prastai didelio takto, dide-
Valstybes prieš I-jį pašau- to, be druko, o tik ąžuolinę !iį0 apdairumo, psichologinio 
linį karą ir II-jo pasaulinio sveikatą atsivežę iš Ąžuolų 
karo audrų atblokšti lietu- žemes — Lietuvos su nepa-
viai tremtiniai sudaro dvi prastai sunkia pradžia, ge-
skirtingas lietuvių bangas, ležinėmis pastangomis pra-
Vienur tos dvi bangos greit simuše į gyvenimą. Didele 
vieni kituose atpažįsta savo dauguma m o r a l i a i išliko 
brolius lietuvius, ir tarp jų sveika, susikūrė neblogą 
užsimezga graži sutartinė; materialinio gyvenimo būvį, 
kitur vieni kitų iš karto ne- | o paskiriems pasisekė suor-
supranta, vieni kitiems at-1 ganizuoti verslus, pralobti, i galima atmesti, bet reikia 
rodo keisti, kartais net prie- kitiems pasižymėti kitose prįe j 0 prisitaikyti. Nepra-
kaištaujama, pasišnairuoja- gyvenimo srityse. randant esmės, reikia daž-
ma. Pastarasis atvejis, žino- Uetuviai Yra Daugiau nai keisti formas ir mėto
ma, apgailėtinas, tačiau iš j j ^ ^ N e g u G a v ę dus. Pirma reikia gerai pa-
dalies ir suprantamas. Tas & j . g ^ e g ^ j į emigran- žinti, o tik vėliau vertinti, 
tik parodo, kad vieni kitus k a r £ o d § l a b a į d a u g Europiečiui * dažnai nepa-
mažai pažino, kad laikotar- s u g e b ė j i m o U e k tvarkyti sa- tinka kai kurie amerikouiš-
piu, kuris skiria šias dvi lie- v o a s m e n i š k ą g y v enimą, t i e k i o gyvenimo reiškiniai, bet 
tuvių bangas, gyvenimas A- i r e i k š t į organizuotai i r! Europa kai kuriais atzvil-
merikoje ir Lietuvoje nede- l i e t u v y b ė s darbe- suorgani-\ giais visai nusigyveno ir A-
jo gana skirtingais vieske- , - ^ Uetuviškas parapi- ' merikog paramoje mato vie-
hais. Dabar, kai keliai susi- p a s tatant gražiausias nintelį išganymą, 
tiko. pasidarė bendri, kyla •' £. mokvklas nrie- Tremtiniai dažnai pakal-
neaiškumų, kodėl brolių ^ ' ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ tina senesniuosius. *ad jie 

dadijoaktyvus Moskitai 
Norėdami geriau Stirti gyve

nimo papročius moskitų kurie 
kurie įtariami kaip mic$?o ligos 
išnešiotojai, mokslininkai Kali
fornijoje prie jų., vikšrų pripylė 
radioaktyvaus fosforo tiek, kad 
per para vikšrai prisigers rad io
aktyviosios medžiagos ir juodybių Į 
galima sekti su speeial»*iis instru- , 
mentais. 

Nesirūpinkite apie savo anglių 
problemas. Mes pripildysime 
jūsų sandėlius su anglimis da
bar. Visokių rūšių anglių ui 
dabartines kainas. Užtikrina

me, kad būsite patenkinti. 
Pabandykit pirkti iš mūsų, 
būsite patenkinti klijentai. 

C. H. STOLBERG COAL Co. 
3620 E. 95th St. 

REgent 4-4300. 
Klauskite Department L. 

M U O D I M O V A L A N D O J E KREIPKITĖS F B I B 

A N T H O N Y B. 

PETRUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS' 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, HL 
Telefonas TOWNHALL 3-2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, HL 
Telefonas GRovehill 6-0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

M 

h f f 

—— 

j 
fįjįĘ> 

... M* mm 
m&Ąįite *&» 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St. Casiniir Monunicnt 
(ompany 

3914 West l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

riopą organizuotą veiklą ir suamerikonejo, o patys ne-tuvių galvosenose, gyvenimo 
t , ^ n P t ^ k « , k ^ - e i ™ i " tiek'dauį p a m i l t ne'tik apsidairo, kad juos amen tumų. Juos sukure gyveni- ^ ^ ^ ^ ^ ^ k o n f e j i n i a , »eikia daug dau 
mas ir dėl jų nereikia tiek 
vieniems, tiek kitiems prie-
kaiatsuti. bet juos suprasti tiek Ltetuvoa valstybes anuo 
ir psichologiškai vertinti 
vienų ir kitų nusiteikimas. 

Tremtiniai dažnai pasiskun-
dirbtos piniginės paramos g 1 ^ 
tiek Lietuvos valstybės anuo T r e m 

metiniame atstatyme, tiek į- džia. senesniųjų škotišku tau 
vairiems jos kultūriniams ir P»mu, o nepamato, kad tis 

reikalams. t u o #»•• 3™ š i 0 t o l&SM u 

Lietuvai jie yra daugiau da- k** f i z i n i ( > d a r b o darbinin-nasi ne tik .kirtingai iBgy- j į j ^ g £ y r a g " J | k a s > A m e r i k o j e gali prasigy-
Dvi lietuvių bangos aki 
įsi ne tik skirtingai išgy 

ventu gyvenimu bet, jei taip - - - ~ . įvvVbiu ! venti tik būdamas labai tau 
galima išsireikšti, ir savo l ^ į ^ M Z ^ J n l j Pus. Pagaliau ir tas elgetos 

QII ^miPTj»ntii ^iiamprikone- gyvenimas stovyklose yra 
Pirmoji Banga £ ^ ^ * £ ™ ~ ! kiek nesveikai paveikęs tren 

Pirmoji emigrantų banga J°- *** c l a
i
 s u n K u ^ Paaa" u : osicholoeiia 

yra daugumoje išvykusi ii ryti. Amerikos ir kitų naujų ^ u Ps^hologiją. 
Uetuvos kada Lietuva nešė kontinentų tautų malūnai Laikas Ir Gera Valia 
sunkų caristinės Rusijos jun v e i k i a š a n a tikslingai ir uz-; šių skirtumų tarp senes-
gą ir buvo laikoma ir tamsi tikrintai. Tie malūnai suma- į niosios ir jaunesniosios he-
ir juoda. Daugumą emigran- l ė d a u S didesnius skaičius tuvių bangos Amerikoje mi
tu davė neturtinei Aukštai- vokiečių, lenkų, italų, skan- sakymas yra nepilnas ir la-
tijos (Trakų Alytaus Uk- d^avų ir kitų europiečių, bai bendras. Cia tik norėta 
mergės, Utenos ir kitų aps- atvykusių iš daugiau civiU- pabrėžti, kad jų yrâ  ir kad 
kričių) Dzūkijos ir Žemai- z u o t l* kras t l*- ^ &mų ne-!į juos reikia atkreipti dides-

išvengs nė lietuvių tremti 

• • 

GEORGE F. , 

RUDMIN 
Laidotuvių Direktorius 

3319 So. Lituanica Ave. 
Tel. YAKiDS 7-1138-1139 

Patarnavimas mieste ir už 
miesto ribų. 

Aš perėmiau p. Stanley P. 
Mažeikos Koplyčią Bridgeporte 

LJGDĖSIO VALANDOJ 
šaukt 11 

MAŽEIKA & EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. Western Ave. Air OomUtloned koplyeu 
1 PRospect 6-0099 AiitonMbiliams Vieta. 

Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų. 

PLYM. '47 4-DR. $875 
Loaded with extras. R.-H. 
OUR HOL.IDAY SPECIALI 
YATES MOTOR CO. 

AUTH. DODGE-PLYMOUTH DLR. 
8639 So. Chlcago Ave. 

REtfeat 4-7520 

tiios rajonai. 
Daugiausia emigravo ma- m* b a n & a i r d a r Si bus joms 

žažemiai, bežemiai, dvarų ****** .atfpa.f* 
kumečiai, darbininkai, tar- ^ u &**™*1 ***** 
nai ir tarnaitės, kurių gy- į D a b f ^ l h ^ ^ l e ^ e f \ 
venimas tuometinėje Uetu- U n lU bangą žinoma, tenkal 
voje tikrai buvo apverkti- pasakyti, kad ji skiriasi nuo Gpen Eve8. TU 9 An Day sunday 
nas ir skurdus. Daug ma- ZTT" 
žiau emigravo pasiturintieji *y NI 
ūkininkai, prasilavinę mies
telėnai. Politiniai pabėgėliai 
sudarė gana nežymų procen
tą. Daugiausia gausios ir 
neturtingos šeimos davė lie
tuvius emigrantus. "Važia
vau į Ameriką, pasakoja 
vienas lietuvis, todėl, kad 
išbuvęs penkerius metus ber 
nu Žemaitijos dvaruose ne
turėjau nė kur kepurės pa
sidėti. Lietuvos tada nebu
vo, o jei kas kur ir buvo 
gera, tai aš nemačiau". Toks 
ar panašus pasisakyme B tin-

PAMINKLAI T IESIAI IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant sa

vo mylimo asmens kapo — tiesiai iš šios 
vieninteles lietuvių paminklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome j visas kapi
nes — arti ar toli. Nuo akmens šlifavi
mo iki raidžių iškalimo ir paveikslų įdė
jimo — BITTIlfrS ir KAMENSKY'S eks
pertų darbas jus patenkins. Dirbtuvė vei
kia nuo 1902 metų. 

Aplankykite mus ir pamatysite gra
žius pavyzdžius. Atidarą yra visomis die
nomis ir visomis valandomis. 

BITTIN'S AND KAMENSKY'S 
M0NUMENT W0RKS 

3938 W. 11 l'i H STREET T E L E F . BEVERLY 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvė, nuo 9v. Kazimiero vartų 

1 
:' i* 
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SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
Laidotuvių įstaigos 

JOHN F, EUDEIK1S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IK NAKT| 

Tel. YArds 7-1741-7-1742 
I » • • ! 

4605-07 South Hermitage Avenue 

4330-34 South California Avenue 
Tel. LAfayet+e 3-0727 

mmm+m*>m* mB%%\Mmm^M^m*mBm*uwM%imun%\m^*^u»mm^m** 

TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONBITION1 
KOPLYČIOS 

RADIO PROGRAMAI IŠ STOTIES W G E S 
(1390 kilocycles) 

• •rinttimi kas icstadien* nuo 9:15 Ud 9:80 vaJL ryte 

PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS ir PEČIAMS ALIEJŲ 

STASYS FABIJONAS 
PATARNAUJAME GERAI IR PIGIAI 

2146 S0. H0YNE AVE., TEL. VIRGINIA 7-7097 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

& 

/S 

PRANEŠIMAS 
"Patria*' 8k. Amerikoje prarv to 
vi8i«-ms Lietuvos Istorijos prenu
meratoriams, kad j * negavusįjį 
iki rugačjo 20 d.. 1950 m. pra
neštų žemiau nurodytu adresu. 
LIBTL'VOS ĮSTOKIJOtf KNYGOS 

KAINA 18.00. 

"PATRIA" sk-
45 ST. JOHNS PI^ 
STAMFORD. CONN. 

Įgaliot. Vyt. Mazoliauskas. 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA 
GERUS DIVIDENDUS! 

• Kiekvienas, kuri«. kas savaitę arba kas mėnesi taupo nors truputi 
— taupo planingai. 

• Taupyti reikia įprasti. Taupyk nors mažai, bet reguliariai. 
• Nuo 1905 motu kiekvienam taupytojui Mutual Federal Savings 

moka gerus dividendus du kartu į metus. 
• Kiekvieno taupytojo sąskaita yra apdrausta iki 

S5.IMM) per Federal Savings and Ijoan Insurance 
Corp. nuo 19S5 m. 

PRADEKITE TAUPYTI 61ANDIEN1 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association 

Chartered and Si^pervised by tlie CS. Government 

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 
JOHN 4. KAZANAUSKAS Pres. TEL.—Vlrginis, 7-7747 
VALANDOS: Pirm., Antr., Penkt—9 vai. ryto iki 5 vak. Treč. — 9 
vai. ryto iki 12 vai. vidurdienio. Ketvirtadienį — 9 vai. ryto iki 8 v. 

vakaro, šeštadienį — 9 vai. ryto Iki 1 valandos po pietų. 

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA SO. SIDfiJE, 
kuri patarnauja visokių rūšių apdraudose 

Mes atstovaujame atsakomingas apdi-audos kompanija*, todėl kiek
vienai, mūsų klijentas visados yra apsaugotas, jeigu Kam Įvyksta 

kokia nelaimi. 
F1RE—LIABIUTY 
AUTOMOBILE 
DRAM SjHOP 

COMPENSATION 
HOUSEHOLD 
AOCIDfiNTS 

ft OrieWonldl^uraf^e^^ 

WZ2 S o u t h VVesteru A v e n u e Tel. PRospec t 6-5162 
Agentora yra CHAS. P. KAL Priežiūroje 

-*mm 
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ajubulanso patarna-
vimas yra teikiamai 
dieną ir nakty. Rei
kale, saukite mo*. 

Mes tarime koplyčia* 
rišame Chicagos Ir 
Roselando dalyse Ir 
tuojau patarnaujam 

• K i • . • i - -

Jr 
ATLIKIT REMONTO Ir PATAISYMŲ DARBUS JCSŲ NAMŲ 

PATOGIU VASAROS LAIKU: 
Pataria ST. LITVVTNAS 

Stogams reikmenys — Insuliuotų plytų išvaizdos apkalimui 
medžiaga (Sidings) — Langams — Durims — Tvoroma me
džiaga. Dažai — Varnlšaa — IDnentalis, Geležiniai Namams 
Reikmenys (Hardware), ir visi kiti dalykai reikalingi sta
tybai ir pataisymams. 

APKAJN AVIMA Ir PRISTATYMĄ PREKBC 
TIJKIAME NEMOKAMAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASfYS UTWINAS, Prei. 

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTOEY 2-1272 
Atidarą nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. ir Seštad. iki t vai. p. p. 

/ 

LACHAWICZ IR SŪNŪS 
2314 W. 28rd PLACE Phone: Vlrginfat 1-667S 
10766 S. MICHIGAN PUUmai. B-1279 

PETRAS P. GURSKIS 
059 WEST 18th STBEET Phone SEeley S-S711 

"~ ALFREDAS VASATTIS 
1446 So 50th Ave., Cicero, BĮ. TeL OLympic 2-1093 

POVILAS I. RIDIKAS 
8364 & HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARrds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUUman 5-9661 

~ ANTANAS ML PRILUPS ~ 
3307 S. UTUANICA AVE, Phone YArds 7-4908 ' 

JULIUS UULEVICIUS 
1348 So. California Ave. Phone LAJayette 3-S51S 

LEONARDAS A EZERSKIS 
1646 West 46th Street YArds 7-0781 
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DIENRAštffe MAtJGAŠ, CH1CAG0, &LINOIS 
• •ny .> . « - . » . — 

Šeštadienis, rūgs. 9 d., 1960 

U SLEPIA SOVIETU RUSIJA? 
AMERIKOS Ž V A L G Y B A Nf i l tA A K L A 

Vienu laiku anglų karo ir labai sunku ką patirti, 
attache Maskvoje gen. Hil- i Tačiau Amerika turi labai 
ton sumanė pasivaikščioti daug informacijų apie Ru-
po Per lovkos mišką, kur i s ( siją. Daugiau , negu rusai 

pakUuM Automobilių Padegėj* Paleido I Bolševikinė Pogrindžio 
* Gamyba f Rektorių Suėmė Organizacija 

Tremtinių ^arps Vokieti-

yra keliolika kilometrų nuo 
Maskvos. Sovietų policija jį 
sulaikė, iškratė nuo galvos 
iki kojų, kaltindama šn pi-
nėjimu, išlaikė keliolika va
landų areštavusi. 

Kitą dieną Molotovas, at
siprašydamas už šį inciden-

mano. 
Žvalgybos Karas 

Satelitiniai kraštai, nežiū
rint komunistų žiauraus re
žimo, pasilieka ger.ausiu 
šaltiniu žvalgybai. Rusai ten 
yra taip neapkenčiami, kad 
net visokie grasinimai ne-

tą, anglų generolui paaiški- Į atbaido žmonių susinešti su 
no, kad tas atsitiko dėl to, Vakarais, 
kad jis vaikščiojęs netoli | Aplink visą Rusiją yra 
kariško aerodromo, kur net | suorganizuotas platus žval-
gretimų kaimų gyventojai gybos tinklas, kuris nepra 

•?A?-se Šiemet Automobilių ga
myba pralenk* visus ankštybei 
niua rekordus: jau iki rūpėjo Senosios Krokuvos, kuri 
mėnesi . buvo paffnmint.i ilnuffiau, yra persunkta kataHViška joje pačiai kalbama, esą 
kaip :> milijonui Automobilių ir ku turą, gatves komunistų paskutiniu metu čia buvusi 
sunkvežimiu. Kas snvaitf jų pa, pat^srkyfmi save naujus išalkinta didžiule bolševiki-
į—immii po 180.000. Į Varytis. Bolševikai negalėjo lt* pogrindžio organizacija, 

pakr^i, kad fifatvės turstų kuriai priklausė nemažai 
Javos Špinatai Floridoje \ aventtijų vardus, kaip tai IRO, amerikiečių DP komi-
„, ., - , • . • ..55o; ;s buvo i k i šiol. s i i°s aukštesnių ir žemes-
Plondos ūkininkai gražiai iŠ- ;' - « 

Gaujomis žiniomis, kurias nių Pareigūnų. Saugumo or-
pakartojo ir Prancūzijos ka- J*"*"* , p a v y k ę ^aiškinti 
talikų dienraš is -La Croix", i > * vei.klą. i r Praryta visa 

komunistas kėsinosi eHe suėmimų. Organizacijos 

PfcRMANENT SPECIAL 
SI. 00 <*f $5.05 VT 

TUE8.,WED.,THUR8.0NLY Before 16:0 a.m. 

OTHKRS FROM $ 2 . 9 5 • * • * «HAMPOO - $1.00 

No appolntment nere*-+ry. F.venftif by Jppl. onl> 

UNIVERSAL BEAUTY SALOH 
5510 W. Harrtecn St. ESt. 8-9217 

nedrįsta vaikščioti. 
Ne tik aerodromų Rusijo-

leidiia ne mažiausio sovietų 
judesio. 

augina javus žiemos metu, bet 
jiems norėjosi surasti maistini 
autralą, kurs jralčtų pakelti ir 
tropiku vasaros kaitras. Dabarįviei 
sėkmingai pradedama 
Fiorodoje Javos špinatai, kurie 
esą didesni ir net skanesni. 

Žaidimas Virto 
Pragyvenimo Šaltiniu 

aufrinti i padegti garsiąją Čenstakavo t i k s l * s b u ^ s terorizuoti DP, 

je negalima matyti. Mask- Priešingai, negu kaip vi-
voj svetimšalis neturi tei-j si mane ir mes patys ra se
ses be leidimo ir į viešus pa- j me, amerikiečių žvalgyba 
status įžengti. Jei svetimša- j turėjo labai tikslias žinias 
lis kreipiasi į civilį, klaus- apie korėjiečių komunistų 
damas keilo, net jei ir kalba! armiją. Tai ne žvalgybos 
rusiškai, šis tuojau jį nuve- kalte, bet kariškių ir politi-
da pas policininką, bijoda- kų, kad pirmieji keli šimtai 
mas, kad pats nebūtų apkal- amerikiečių buvo paleisti 
tintas palaikąs ryšį su "šni- į prieš keletą komunistų divi-
pu", nes Rusijoje k ekvie- j zijų. Senatas turėjo uždaręs 

Dievo Motinos šventovę. * * * 2 v i s k a ' k a d Jle n eSa" 
Gaisras buvo laiku pastebi * 2 .1;erm.^rHotl į ; * * * l i k* 
tas ir likviduotas, nepada- Vokietijoje,, konflikto tarp 
riiu- jokių nuostolių koply- * # J l r

4Jakam atveju, pa
čiai. Padegėjas buvo suim-: k h u t^. T e v o S l o b o n • *•* 
tas. Bet po kelių dienų jį ^ganizaci.iai pavykę nema-,_ 

Jauna amerikietė mokytoja policija paleido. Suėmė vie- z a i «siek .1 — JOS pastan- j ^ 
žai-j n«Dlyno viršininką Tėvą Ra- * o m i s ""kentėję daugelis 

ŠOFERIAI — DfcMESIO! 

SPECIALISTAI AUTO 
SĖDYNIŲ UŽDANGALAMS 

Pasiuvame JŪSŲ Automobiliui 
už prieinamą kaina. 

• Njion • Rayon • Plastic 
• Plastic Coated Flbre T a iP P a t automobili* 

stogai 
R I G G S B R O S . 

428 DES PLAINES, FOREST PflRK FOrert 6-1717 

Margarita Lovve pramogai, 
dimui savo tėvo dirbtuvėje ėmė j činskį, Tėvų Paul inų Kon- t r c m t l m U 
iš plonu lentelių išpiaustinėtii gregacijos, kuriems yra pa- IRO a-ukštieji pareigūnai, 
įvairius siluetus, paveikslus, ku- vesta šventovės globa, ka- kaip visada, jiems nemalo-
riuos paskui Įstatė i rėmus, ar dangi šis, reaguodamas į j nius gandus paneigia. 

nas svetimšalis traktuoja
mas šnipu. 

Be kelių šimtų vokiečių 
technikų, be saujelės žurna
listų ir diplomatų, Rusijoje 
laisvai nevaikščioja nė vie
nas svetimšalis. Amer. kie
čiai inžinieriai, kurie moki
no rusus, dabar buvo at
šaukti, o diplomatai visai 
yra išskirti iš sovietiško 
gyvenimo. 

Kaip Renkamos Žinios? 
Dažnas mano, jog žinios 

surenkamos apie kitą kraštą 
per šnipus. Bet devyni de
šimtadaliai žinių surenka
ma ne šnipinėjant, bet to 
krašto oficialių spaudinių, 
žurnalų ir laikraščių. Saky
sim, karo metu Vokietijos 

į savo spintą visas žinias, 
kurias amerikiečių žvalgy
ba buvo surinkusi. Ten aiš
kiai buvo sakoma, kiek ko
munistai turi suorganizavę 
divizijų, kokius ginklus var
toja, kaip vyksta apmoky
mas. Paskutinysis raportas, 

pritaisė ant.dailių lentų. 
Ji pastebėjo, kad parduotuvėse 

jas pagamintus papuošalus žmo-

pasikėsinimą su n a i k i n t i 
šventovę, pasakė aštresnį] Talawiloje netoli Colom-
pamokslą. Ta pačia progai bo, Ceylone, randasi garsi 

nės perka. Tada ji suorganizavo j suimtas yra dar ir kitas te- šv. Onos šventovė. Tai vie-
dirbtuvėlę, vas. na iš nedaugelio šiam toli-

I mam Rytų Azijos krašte ka-
sitokių ornamentų 
turi dabar šešetą moterų darbi
ninkių ir gauna nemažas paja
mas. 

L E W I S C O L L E G E 
A CATHOMC COEDUCATIONAL COLLEGE 

Tuo and I'<HH Ycar OBMpaa in liberaJ Arts. Business .VlminiMrmti**!. 
»du. acion. Science aiid Enicincertn*!:. 

One and Two Year Terminai C'onrs** in FliKfit Aviation Mainienance, 
Aircraft McH-hanics, Aircraft and tingine Mech&nic*, Aircraft 

r.iigiiu- M<vhanics. and Aviation Operatiens 
Veierans Administration. Civil AeronauUcs Administration 

and State Approred 
Route 66A, 35 Milės from Chicago 

Phone Lockport 500 
y? 

Paveikslai Dingusio 
Paukščio 

Pauksėių rūšis, vadinama "do-
do". išnyko apie 1681 metus, 

penkiom dienom prieš agre- j Dabar atrastas paveikslas to pak-
siją, skelbė, jog civiTai eva
kuojami šiaurinėje Korėjoje 
iš pasienio... 

Vadinasi, amerikiečių žval
gyba buvo tiksliai infor
muota apie tai, kas dėjosi 
Korėjoje. Bet praktika įro
dė, kad ne tik Amerikoj, bet 
ir kituose kraštuose dažnai 
būna labai sunku su specia
listų išvadom paveikti aukš
čiausius sluogsniua. 

Reikia neužmiršti, kad 

švio Sakramento mieste, Kalifor
nijoje, Oroekerio Meno Galerijo
je. Paveikslas pieštas flamanų 
mokyklos dailininko XVII šimt
metyje, pieštuku ir vaizduoja tų 
paukščių patelę ir patinMĮ. 

geležinkelio objektyvų že- i CIA (Central Intelligence 
mėlapis buvo sudarytas iš j Agency) turi surinkusi 
vokiečių geležinkelių valdy- smulkių duomenų ir apie 
bos atspaustų informacijų, raudonąją armiją, kuri sto-
Sovietai yra atsargūs ir to- i vi tarp Baltijos iki Juodo-
kios dovanos nesiteikia pa- s į 0 8 jūros, 
daryti vakariečiams. Nubrė- , Tūkstančiams žmonių pa
žinias geležinkelio linijos ar siseka dar išsprukti iš Ru

sijos. Tarp tų pabėgėhų yra !pažymėjimas žemėlapy ge
ležinkelio mazgo Rusijoje 
yra laikoma valstybės pa
slaptimi. 

Prieš karą ir paskui dar 
po karo kaikurie sovietų 
techniški laikraščiai duoda
vo kaikurių žinių apie eko
nominį gyvenimą, bet dabar 

net šeši rusų armijos gene
rolai ir 15,000 dezertyrų, 
kuriuos amerikiečių žvalgy
ba yra nuodugniai išklausi-
nėjusi ir patikrinusi ž nias. 

Mažai Kalbama Apie 
Dezertyrus 

Amerikiečių žvalgyba ne
visiškai "black-out" uždėtas I mėgsta daug kalbėti apie 
ant sovietiškos spaudos. j sovietų armijos dezertyrus 

Užsienio ambasados retus I įr atsisako duoti tikrą jų 
leidinius, kurių negalima j skaičių. Tačiau * manoma, 
gaut i pirkti spaudos kios- i kad j ų skaič ius yra ne m a - I pradžią ir priežastis, kiek tikrai 
kuose, prenumeruodavos i per j že sn i s kaip 15,000. T a r p jų j žmogaus protas gali patirti* o iŠ 

Didžiausias visų laikų matema
tikas Gaus 1802 m. rašytame laiš
ke vengrų matematikui Botlal, 
tarp kitko, sako: utiik sveikas, 
Mielas Drauge! Tebūnie Tau sal
dus tas sapnas, kurj mes vadina
me gyvenimu, kuris iš tikrųjų 
yra tik Įžanga tikrojo gyvenimo, 
to gyvenimo, kuris mūsų laukia 
galutinėje tėvynėje, kur prisikė
lusios sielos nebevaržys nei tin
gus mūsų kūnas, nei laiko riboa, 
riei žemės gyvenimo smūgiai, nei 
jvairus rūpesėiai. Neškime šią 
mftsų gyvenimo naštą iki galo 
drąsiai ir nedejuodami, bet, kas 
svarbiausia, nepaleiskime iš akių 

i 

vyriausiojo tikslo. Koks bus 
džiaugsmą*, kai išmuS* paskutinė 
mūsų gyvenimo valanda, kai ga
lėsim numesti nuo peėių sunkią 
žemės naštą, ir praregėsime amži-
nvliės akimis!" 

U ž s i s a k y k i t e " D r a u g ę " 11*1*1"* šventovių, šiais me
tais, švenčiant pirmąjį šimt
metį nuo šventovės atsira
dimo, čia apsilankė apie 
100,000 maldininkų. 

Skaitykite "Draugę", 

l̂ DtlcT §Wina> 
< * - * < * 

I IR 
PELNINGA 
V I E T A 
Taupymui iv 

Valdžia Apdraudžia 
Taupymo Sąskaitas 

Kiekviena taupymo sąskaita 
yra U. S. Valdžios agentūros 
apdrausta iki $5,000.00. Tau
pyti galite kiek tik norite ir 
kada norite. 

PELNINGAS DIVIDENDAS 
Jūsų doleriai čia pakinkomi 
į darbą ir neša jums pelnin
gą dividendą, kuris išmoka
mas kas šeši mėnesiai. 

HRS. JOHIS'SOVS 

CHICKEN 
DINNER 

• 
PRIVATF 
ROOMS FX>R 
PARTIES, 
WRI>1>IXGS, 
BANQVFTS, 

elc. 

CHICKEN DINNERS 
Our Sperlatty 

Plus a Variety of 

Steaks — Sea Food 
HOMEMADE 

I»ie*»—X oodlos—Blx-u iU 

Phone 

Vaiparaiso 1094-M 1 
Open 7 A. M. to 11 P. M. 

13 Milės Eaat of Broadway 
(Gary, Ind.) on U. S. 6 

Stenkis patirti visokios buities 

Jot. M. Moztr i j , Stcrtiary 

3236 So. Holsted Street 
Phone: CAIumet 5-4118 

HARBOR LUMBER & SUPPLY CO. 
North Aw. 25th Ave. pri»> Armita^e. vienas Mokas | Maurę nuo 

SKAMBINKITE MELROSE PARK 70 
VISKAS UŽSAKYKIT DABAR...KADA KAINOS 
NAMAMS TEBĖRA ŽEMOS 

Visi statybos liet remonto reikmenys 
l'usikalliėjimas telefonu gali išpildyti jūsų reikalavimus. 

HARBOR LUMBER & SUPPLY CO. 
Atdam SeAtadien:uis vi8«*j dieną ir sekmadieniais noo 9 iki 12 prieft piet. 

& 

N E L A U K I T E 
Rytoj Jau Gali Būti Pervelu! 

"Sajuzpečat", bet nuo š ių 
m e t ų pradžios a m b a s a d o s 
buvo painofrmuotos , kad di-
dž .uma š ių žurnalų neįei

tų versmių, kurios kitiems teikia 
svajones ir nesąmoninga susiža
vėjimą, tu semkis rimtybę, Švie-

—E. Ohškipne 

yra labai didelis skaičius ka
rininkų, specialistų ir net 
policininkų. Admirolas Za-
charias, kuris buvo vienas' są j r tikrą protingą grožio ger-

džiama užsieniečiams skai-1 į s amerikiečių žvalgybos j bimą. 
tyti. Tarp uždraustųjų lei-' viršininkų, o dabar yra pa-
dinių figūruoja vyriausios prastu civiliu, sakosi ištar-
tarybos dekretų biuletenis, dęs 237 tokius pabėgėlius 
kas prilygsta kituose kraš- \ savo knygai apie "šaltąjį 
tuose leidžiamoms ''Vyriau-1 karą" rašyti. Jis pasakoja, 
sybes Žinioms". | kaip pulkininkas "Krakov" 

Tokiu būdu admirolas: (pramanyta pavarde) perei 

lėk norite užsitikrinti nuo agnios, namas, .aidas, automobilius 
ar Ilalp ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jte parūpintu joms polisą per rausu kompanija. Nelaimei Ifttt-
kus, neturėsite jokių nemaionumu. 
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters' 

O'MALLEY and McKAY, Ine 
222 W. Adams St. Room 1043 

Kirk daugiau nebegales sa
vo vyriausybei siųsti šio 
žurnalo. Jis taip pat negali 

tais metais tiesiai iš Krem
liaus per Berlyną atbėgo į 
amerikiečių pusę ir atpasa 

skaityti provincijoje sovie- j kojo vieno politbiuro pose-
tiškose respublikose le džia- i džio eigą. Bet, pasakoja tas 
mų laikraščių. Jie užsienio j pats Zacharias, vyrausiąs 
diplomatams pasilieka "ta-; štabas nerado Krakov at-
bu". įneštų žinių strategiškai 

Pažvelkite i saulę. Ji visiems 
šviečia, visus šildo, nelaukdama 
prašymo ir padėjo**- Taip pat ir 
jūs nalaukite maldavimų ir pa
gyrimų, bet padrikite žmonėms 
gera valia — ir bftsite mylimi 
kaip saule. 

—Epiktetas 

Telefonas CEntral 6-5208 
GENERALINIAI AGENTAI Sių Kompanija: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUBMERMENS INSURANCE COMPANY 
\IASSACHUSETTS FIRE ^ MARINE INSURANCE C0 
^CHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY 

N E W ! 
SPARKLING 
BEAUTY \T 

THRIFTY 
PRICES 

A P E R M A N E N T 
TILK OF tMART. 
MODERN 
• I A U T Y 

The Envy of 
your Prlends 
and SO EASY 
TO CLEAN 

P«y« for Itseif in rt-decorating »avlna« 

Indlvldual tU«», heavier, deep*r. for thct custom tilcd look. 
Colora molded right thru tilc canitot chip. pcel or aerateh off. 
RcsIsU moii tura; vvont warp, i h n n k ; or atain wi th todino, t tc . 
In th i r ty pattel and marbt l iz td colort of rich dtpth and lustrc. 

WOODS CONTRA'TIMG CO. 
7744 Hsmlock Ave., Mlller, Ind., Phone Gary 8-2S51 

. 

•j? 

Dabarties visuomenes sąmonė
je n?ra Šventyklos, o yra daugy
be šventyklų, h tam tikra pras
me kultūrinai žmones vel tapo 

Pačioj Maskvoj kioskuose I svarbiomis ir mažai tesido- j stabmeldžiais, nes prarbina žemę 
nebeparduodami techniški mčjo juo. '*KlaidaM vėliau įr dulkes 
žurnalai, juos galima skai- buvo pataisyta. 
tyti tik bibliotekose, \ ku- Iš principo draudžiama 
rias užsieniečiui nevalia skelbti žinias, kas patirta 
įkelti koją. Sovietai sten- ape Sovietų Rusiją. Tas yra 
giasi neatidengti ne mažiau- būtina. Nereikia, kad rusai 

štabuose iš surinktų paliu
dijimų nubrėžia tikrą Sovie
tų Rusijos žemėlapį. Moder
niškame kare dažnai yra 

šios paslapties apie savo žinotų, ką kavariečiai suži-' £aug svarbiau žinoti, kur 
produkciją ir ekonominį gy- nojo apie juos, nes galėtų'yra elektros stotis arba 
venimą. Gi viskas, kas liečia j išaiškinti kelią, kokiu būdu upes užtvanka, negu kiek 
armiją ir ginklavimąsi, yra | šios žinios buvo surinktos, 
griežta paslaptimi apsupta) šimtai žmonių žvalgybos 

kurioj vietoj laikoma ka
riuomenes. 

HARVEY E. WEHNER 

MEDŽIO IŠDIRBINIAI 
1 SPINTOS PAGAL UŽSAKYMĄ 

Mielai laukiami kontraktorių bei namų savininkų užsakymai. 

mm Ogden Aveniu Brookfield 8852 

| MOKYKLOS DIENOS TUOJ BUS CIA 
AR YAIKlTilV RfBAl PARUOSTI? 

7 TROKAI JOSI,' PATARNAVIMUI 
PAIMTI IR PRISTATYTI 

Pašaukite: — SHEFFIELD 1030 
4-iu vai. darbas — Sumokėti ir neštis. 

Taipgi NfMvinlistni ••form-flt" proslnlme 

WULFS CLEANERS and OYERS. Inc. 
534 SIBLEY STREET HAMMOND, IND. 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge" 
r ^ 

JAUNIMO ŠOKIAI - - Kiekvi nų Šeštadieni ir Sekmadieni! 
TREMTINIŲ NAMUOSE, 2244 W. 23rd PI. Pradžia 8 v, vak. Gros smagus Tremtiniu Orkestras. įėjimas 50c. 

Visi — seni ir jauni — nuoširdžiai kviečiami atvykti ir smagiai praleisti laiką . . RENGIU AI 
P.S. SUSIRINKIMAMS, POBCVIAMS. VESTUVĖMS U ANKSTO RE SERVUOKIT DIDŽJA*1Ą AR DVI MAŽESNES SALES. Tcl. VIR, 7-S711 
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