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Motinos jausmai propagandai 
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Tarp aštuonių Sovietų Sąjungos 

motinų, pasirašiusių atvirą laišką Amerikos motinoms, kviečiant 
pastarąsias sulaikyti karo kurstytojus ir stoti šalia soviečių ko
voje už taiką, yra ir Antonina Melnikienė iš Zarasų. 

Tas laiškas, su visų jų foto- Į . . Į ~ 
-.. . . . - Melnikiene ir kitos jos garbingos 

grafnomis ir gyvenviečių adre- L . . . , , ' ' , , , . 
J. .."r « i kompaniones iš Maskvos, Mins-

sais atspausdintas trijuose „So-1, . . . __x .' .. , . . . „ XT c . , i ko ir Rygos, turbūt, pripažins, viet Woman" Nr. 6 puslapiuose, L . .?* ' . , • . -. . . .. . . • *• i kad ir tie partizanai, kurių ku-atejo oia kartu su visa sovietine - \ 7" . .. . . * . 
1 nus enkavedistai valkiojo po rin-

propagandos medžiaga, skiriama 
JT korespondentams. 

Po Melnikienės pavarde nuro
dyta ši jos gyvenama vieta: Ma
rytės Melnikaitės gt. 64, bt. 1, 
Zarasai, Lietuvos TSRS. Kitos 
šešios yra iš Maskvos, Minsko, ir 
viena iš Rygos — Jelena Loss. 
Jei nebūtum girdėjęs apie Mel-
nikaitę, tai atrodytų, kad čia ei
linės motinos, betgi žinant, ko
kią kankinę ir didvyrę iš jos yra 
padarę bolševikai Lietuvoje, ga
lima suprasti, jog ne tik Melni
kienė, bet ir kitos pasirašiusios 
yra ,,bolševikinių didvyrių" mo
tinos, kaip jos pačios sako, „savo 
vaikus paaukojusios už taikos 
reikalą". 

Kai ligi šiolei bolševikai savo 
„taikos" propagandai naudojo 
menininkus, mokslininkus ir ki
tas profesines grupes, neatrodė 
taip skaudu, kaip šiuo atveju, 
kai šitai daroma prisidengus mo 

kas ir savaitėmis palaidoti nelei
do, taipgi yra motinų vaikai, o 
ne kokie kačiukai ar šuniukai. 
Ir jie buvo tokių pat, kaip ir jos, 
mylinčių motinų pienu maitinti 
ir ant rankų liūliuoti. 

Taipgi jos turėtų atsiminti ir 
tai ,'kad ir tos amerikietės, į ku
rias dabar jos kreipiasi vien tik 
savo skausmu dengdamosios, sa
vo sūnų, kurie žuvo ir dar tebė
ra komunistų kankinami, nepar-
sinešė iš fabriko ar nerado pary
čiui išaugusių automobilyje. 

Bet sovietinėms moterims tai 
visiškai neįdomu. Jos tik mato 
savo pusę ir tik sovietinės taikos 
nori, tokios, kokios prašyti joms 
liepia sovietinė valdžia. Ir iš vi
so dar tenka labai abejoti, a r tos 
medaliuotos moterėlės žino, kad 
jų vardu toks laiškas j amerikie
tes rašomas, nes, pažįstant ko
munistinio žurnaliamo praktiką, 

Connie uragano pėdsakai New Yorko apylinkėse. Jį atseka kitas uraganas: (INS) 

. 

tinos jausmais. Jie surinko mo- i 3™ a i s k u ' k a d d a r nebūtinai ap-
tinas ir jų vardu stengiasi p r a - i . r a š o m a s i s t u r i ž m o t i > k a d J** 
bilti į amerikiečių motinų širdis,! aprašomas ir ką jis tame apra
šą vo senas plokšteles apie taiką I s y m e kalba, 
leisdami. Betgi pažiūrėkime, kaip sovie-

Jie tame laiške maždaug atpa- i tinės moterys, kad ir savo pro-
sakoja visų tų motinų skausmą,! pagandininkų žodžiais, kreipiasi 
kai jų vaikai žuvę vienokiomis l amerikietes. Jos pradeda švel 
ar kitokiomis aplinkybėmis. Ir tą 
auką jie deda ant sovietinės tai
kos aukuro. 

Apie Melnikaitės motiną taip 
rašoma: „Marytės Melnikaitės 
motina dabar gyvena jos dukters 
vardu pavadintoje gatvėje. Lie
tuva gerbia atminimą drąsios 
partizanės, kuri įrodė, kad lais
vės meilė gali būti didesnė už 
gyvybę". Tos tad Melnikaitės mo 
tina rodoma fotografijoje su 
dviem medaliais, matyt, sovieti
nės valdžios duotais už tai, kad 
jos duktė išėjo į tokius „didvy
rius". 

Savaime suprantama, kad nė 
viena motina, kad ir kaip mylė
dama savo kūdikį, nežino kuo jis 
išaugs. Ji negali būti tikra, ar tas 
vaikas bus kaip Vincas Kudirka, 

numu. Nuo širdies. Girdi, kai tik 
padangė apsiniaukia ir girdėti 
griaustiniai, žmonės susirūpina, 
meldžiasi, kad audra neišmuštų 
laukų ir daržų. Esą, panašus rū
pestis kaupiasi nūdien motinos 
širdyje, nes karo šešėliai ima 
dengti viską, gyvenimą ir viltį, 
kai po dešimt metų laimėjimo 
prieš hitlerizmą dabar niaukiasi 
padangė ir naujas karas matosi. 

Išminėjusios visa, ką Sovietų 
Sąjunga nuveikė visose srityse 
(taipgi primenama ir plėšininių 
žemių plotai, o ir Melnikienė, tur 
būt, žino, kad į juos motinų sū
nus ir dukteris bolševikai nuo tų 
pačių motinų atplėšę varu vežė 
iš Lietuvos ir iš kitur), jos ir 
klausia amerikietes, tardamos, 
argi joms galėtų atrodyti, jog 

ar kaip Juozas Sniečkus. Neži- Sovietų Sąjunga, šitiek darbų 
no jo ir Antonina Melnikienė,' dirbdama, norėtų karo. 
kad jos mergaitė su komunistais Išvada gi aiški, kad ne. Tai kas 
susidės pirmojo bolševikmečio gi to karo nori? Amerikos žmo-
metu ir paskui su jais pabėgs. |nės? Ne! — taria sovietų mote-

Vėliau, vokiečiams Lietuvoje rys. Karo nori, girdi, saujelė 
tebesant, jos Marytė, kiek prisi-' Amerikos biznierių ir agresorių, 
mename, buvo sovietų nuleista Taigi, dėlto ir dar todėl, kad Ame 
parašiutu su kitais komunistais rikos atstovai, esą, kažkur tarp-
organizuoti jų partizanų, daug su tautinėse organizacijose pasakę, 
jais veikė, ligi pakliuvo vokie-'jog ši šalis nesutinkanti pasiža-
čiams, kurie ją sušaudė. Komu- dėti nenaudoti atominių ginklų, 
nistai iš jos padarė didvyrę. Lie- j dabar tos aštuonios motinos krei 
tuvoje net opera jos garbei para- piasi į amerikietes. Jos kviečia 
syta (tik, sako, vos porą kartų sustabdyti „tuos karo kurstyto-
ėjusi ir nežinia kodėl toliau nebe- jus ir stoti su mumis petis j petį 
rodoma), jos vardu kolchozai va- kovoje už taiką". Iš viso tolimes-
dinami, dabar neseniai jai pa- nio teksto matyti, kad ta taika, 
minklas prie Ošos ežero Žara- deja, sovietiška taika, už kurią 
suose pastatytas ir t.t. jie pradėjo rinkti parašus Stock-

Nežinodami tikrų faktų apie holmo kongrese, tokia, kuri su-
Melnikienę ir dabar ją matyda- j W** nuo atominės bombos meti-
mi Uis medaliais pasipuošusią, i m o Korėjoje ir kuri atėjo Indo-
dar negalime tvirtinti, kad ji ig'kinijon. ^ 
laimės sovietiniame gyvenime pa Už šitokią taiką tos aštuonios, 
siliko antru kartu bolševikų su- komunistinio budelio įsakytos, 
laukti. O gal ir ji, kaip ta senutė amerikietėm aiškina motinystę, 
Sniečkuvienė bėgo nuo savo sū- kuri, tik paklausykite, kaip gra-
naus, būtų bėgusi, jei galėjusi, žiai apibūdinama: „Motinystės 
iš Lietuvos nuo savo Marytės, džiaugsmas, nelyginant dainos 
už kurią ją dabar sovietai net į 
užsienius „eksportuoja" sovieti
nės taikos ginti. 

Kaip ten bebūtų, ir Antonina 

melodija, yra universalus ir ne
reikalaująs vertimo į paskiras 
kalbas. Taip, kaip žmogaus šir
dys yra vienodos, vienodos yra ir 

Airijos vienytojai 
siaučia Anglijoje 

LONDONAS, rugp. 16. — Po 
drąsaus ginklų ir amunicijos pa-
sigrobimo iš vienų kareivinių 
prie Londono, Airių Respublikos 
Armijos (slapta airių nacionalis
tų organizacija) vyrai vakar bu
vo užpuolę kitą Anglijos armijos 
postą pietinėje Valijoje. 

Ikšiol rastas tik vienas sunk
vežimis su pagrobtais ginklais, o 
kitas nerastas. Užpuolimas Va
lijoje grobio atžvilgiu nebuvo 
sėkmingas. Anglai tuo reiškiniu 
yra labai susirūpinę, nes tokių 
žygių pasisekimas rodo, kad or
ganizacija vėl yra stipri. Ji ne
legali nė Anglijoje nė Airijoje, 
bet tokia padėtis jai netrukdo 
siekti savo tikslo — prijungti 
Ulsterį prie Airijos. Jos kovos 
priemonė tuo tarpu yra tik te
roras, nes sukilimui Ulsteryje 
pravesti jai trūksta jėgos. 

Jieiko komunistų 
artistų versle 

NEW YORKAS, rugp. 16. — 
Vakar antiamerrkinę veiklą ti-
riąs atstovų rūmų komitetas pra 
dėjo čia komunistų medžioklę te
levizijos, filmų ir teatro darbuo
tojų tarpe. Pradžiai iškviesta 
liudyti 27 asmens: aktoriai, sce
narijų rašytojai, režisoriai ir ki
tokios pasilinksminimų verslo 
žuvys. 

Komisijos pirmininkas kongr. 
Walter teigia, kad visuomenė su
žinos, jog toje verslo šakoje buvo 
daug komunistų, kurie dideles 
savo pajamas naudojo komunis
tų tikslams paremti. Kurių sąži
nės nešvarios, pradeda šaukti, 
kad tai yra teroras ir laisvės var 
žymas. 

Pakistano kūrėjo 
sesuo nusivylusi 

KARACHI, rugp. 16. — Va
kar nepriklausomybės šventę ir 
Pakistanas šventė, bet susilaukė 
nemalonios pastabos iš mirusio 
Pakistano valstybės kūrėjo M. 
Ali Jinnah sesers. Fatima Jin-
nah pareiškė: „Šiandien aš norė
čiau pakvėpuoti laisvu respubli
konišku oru, tačiau esu gildai nu
sivylusi. I r aštuoniems metams 
praėjus mes dar toli nuo nepri
klausomos suvereninės respubli
kose 

motinos". 
Visa tai labai gražu, tik, deja, 

tokia kalba, kaip giesmė. Nu
skambėjo ir nieko nebeliko. O 
kad gi ir t a valdžia, kurią jos 
vadina „krauju ir kūnu ir kilu
sia iš tautos", veiktų tikrai taip, 
kad ta „sovietų tauta" neri, tai 
jau visi karai ligi šiolei būtų pa
sibaigę ir nė vienas motinos sū
nus jokioje žemės dalyje netu
rėtų aukoti savo gyvybės. Tada 
ir to laiško nebūtų reikėję rašy
ti. 

Rhee smerkia taikos siekimą 
* 

komunistų skriaudų nepataisius 
i 

SEOULAS, rugp. 16. — Pabaigęs vakar savo Amerikos poli
tiką kritikuojančią kalbą, pasakytą ryšium su Korėjos okupacijos 
pabaigos 10 metų sukaktimi, Syngman Rhee vėl paragino gyven
tojus spausti į penkias vietas, kur gyvena paliaubų priežiūros ko
misijos inspektoriai. 

Buvo suprasta*, kad jis'demons 
tracijas pereitą šeštadienį atšau
kė, bet Syngman^Rhee moka taip 
kalbėti, kad jo pasakymus gali 
kaip nori suprasti. Jis gi juos, 
laikui atėjus, taip paaiškina, kaip 
jam reikia ir kaip aplinkybes rei 
kalauja. Vakar jis paaiškino, kad 
demonstracijų neatšaukė, tik įsa 
kė nevartoti smurto prieš šnipus 
saugojančius amerikiečius. Va
kar spaudimas ir buvo palaiko
mas visose penkiose vietose, kur 
gyvena tarpt, komisijos inspek
toriai. 

Čekijos ir Lenkijos atstovai 
vadinami šnipais, nes tik tokį 
darbą jie tedirba — jau daugiau 
kaip 200 šnipinėjimo atsitikimų 
užrekorduota. Bet vis delsiama 
tą reikalą tvarkyti, nors/Syng-
Man Rhee spaudžia Washingto-
ną ištisi metai. Šis aiškina, kad 
būta svarbesnių darbų, todėl tas 
mažesnis ir užsiliko, bet Syng
man Rhee įsitikinęs, kad Wa-
shingtonas nenori pyktis su ko
munistais, todėl to klausimo ne
kelia. Jo gi negalima sutvarkyti 
be Š. Korėjos ir kom. Kinijos su
tikimo, nes toji komisija yra įkur 
dinta Korėjoje paliaubų sutarti
mi. 

Visi žino, Kad 26 čekai ir 20 
lenkų yra ne tik gerai apmokyti 
šnipai, bet ir soviątų specialistų 
vadovaujami. Beveik tikra, kad 
vienas sovietų generolas ir du 
pulkininkai yra padaryti „len
kais" ir žemesniuose laipsniuose 
įjungti į Lenkijos delegaciją Ko
rėjos paliauboms prižiūrėti. Tie 
rusai vadovauja ne tik lenkams, 
bet ir čekams. Apie tai smulkių 
žinių atnešė kom. Kinijos kapi
tonas, ėjęs vertėjo pareigas prie 
Š. Korėjos delegacijos karinėje 

John Peurifoy, Siame pereitą 
savaitę automobilio katastrofoje 
žuvęs JAV ambasadoriui. (INS) 

armisticijos komisijoje ir dabar 
esąs šiapus bambukinės uždan
gos. * 

Savo kalboje vakar Syngman 
Rhee pranešė savo'klausytojams, 
kad JAV dabar pradėjo naują po 
litinę 'krypt!, kurios esmė yra tai 
kingas sugyvenimas su komunis
tais status quo pagrindu. Tą po
litiką pradėjęs prez. Eisenhowe-
ris Genevos konferencijoje. Syng 
man Rhee pasmerkė visokią poli
tiką, kuri nori palikti esamą pa
dėtį ir broliautis su komunistais. 
Tikroji dabarties problema esan
ti ne kaip išlaikyti taiką, bet 
kaip efektyviai likviduoti komu
nistų agresijos rezultatus. Va
kariečiai, jei nenori patys tapti 
komunistų grobiu, turi išmesti 
komunistus iš tų sričių, kurias 
jie neteisėtai paglemžė. 

Portugalai apšaudė 
puolančius indus 

BOMBAY, rugp. 16. — Vakar 
buvo Indijos nepriklausomybės 
šventė, kurią krašto nacionalis
tai panaudojo žygiui į Portugali
jos Goa koloniją organizuoti. 

Organizatorių tikslas buvo 
įvesti į Portugalijos teritoriją 
kuo daugiausiai žmonių, ten pa
raduoti ir įtikinėti vietinius žmo
nes, kad jie pasisakytų už kolo
nijos prisijungimą prie Indijos. 

Portugalijos pasienio policija 
buvo sustiprinta ir turėjo įsaky
mą atmesti demonstrantus aša
rinėmis bombomis. Esama žinių, 
kad portugalų policija šaudė ir 
esą žuvusių įsibrovėlių tarpe. 

Japonijos valdantieji 
nori kitų rinkimų 

TOKIO, rugp. 16. — Kapitu
liacijos 10 metų sukaktį japonai 
vakar kaip ir nutylėjo, tik prem
jeras Hatoyama, padėkojęs ame
rikiečiams už gerą okupaciją, pa 
sisakė norįs naujų parlamento 
rinkimų, kurie atstotų plebiscitą 
dėl konstitucijos keitimo. Tik 
jo partija nori išmesti iš konsti
tucijos nuostatą apie amžiną at
sisakymą nuo karo, nes jis turė
tų sakyti, kad Japonija negali 
turėti kariuomenės. Hatoyama 
mano, kad konservatoriai rinki
mus laimėtų. Jis pasirengęs greit 
išdėstyti karinės apsaugos orga
nizavimo planus ir paskelbti siū
lomus konstitucijos pakeitimus. 

Kalendorius 
Rugpjūčio 16 d.: 4v. Jokimas. 

Lietuviškas: Rugelis ir Vaiselė. 

i 

Net surinko daugiau balsų 
• 

ir pravedė daugiau atstovų 
SAN MARINO, rugp. 16. — Nežiūrint didelių antikomunisti

nių grupių pastangų išmesti komunistus iš San Marino tarybos, jie 
laimėjo daugiau balsų ir padidino turėtą daugumą. 

Komunistai ir jų tarnai Nenni 
socialistai surinko 3,000 balsų 
(komunistai 1,661, Nenni socia
listai 1,339), krikščionys demo
kratai surinko 2,102, Saragato 
socialistai 256. 

įyoi m. komunistų blokas tu
rėjo tik 130 balsų persvarą, o 
šiemet ji pakilo iki 642 balsų; 
1951 m. komunistų blokas gavo 
kraštą valdančioje taryboje 31 
vietą, dabar turės 37. Taryboje, 
kuri eina seniausios ir mažiau
sios pasaulio respublikos parla
mento pareigas, yra 60 atstovų. 

Antikomunistinis blokas šie
met tikėjosi laimėsiąs, bet komu
nistai pasirodė geriau organizuo
ti ir pajėgesni suvežti savo bal
suotojus iš Italijos, Prancūzijos 
ir Belgijos, kur jie buvo nuklydę 
duonos anglių kasyklose ir ūkiuo 
se pelnytis. Rinkimams vadova
vo iš Romos atvykę du autobusai 
Italijos komunistų. 

Vežė balsuotojus San Marinan 
ir antikomunistinis blokas, apie 
100 net iš Amerikos buvo atskri
dę, bet jų nepakako taryboje dau 

Nori paskelbti 
Genevos rekordus 

LONDONAS, rugp. 16. — An
glijos užsienio reikalų ministe
rija praneša, kad JAV valstybės 
departamentas norėtų tuojau pa
skelbti Genevos „viršūnių" kon
ferencijos medžiagą, tačiau ang
lai tebesilaiką senos tradicijos, 
kad tokip pobūdžio konferencijų 
medžiaga neskelbiama jų svar
biausiems dalyviams gyviems te
besant. 

Dar priduriama, kad konferen
cija neturėjo bendro sekretaria-
to, bet kiekviena delegacija sa-
vystoviai darė užrašus ir rinko 
dokumentus. Užsienio reikalų mi 
nisterių konferencija turės ben
drą sekretariatą. 

Atomo konferencijos 
bus periodines 

GENEVA, rugp. 16. — „Ato
mas taikai" konferencija esanti 
tiek sėkminga, kad jau daromi 
žygiai tos rūšies konferencija* 
padaryti periodiškomis. Tuo rei-

gumai laimėti. Amerikoje gyve-. kalu J u n g t Tautų sesijai rengia-
nančių sanmarinieeių organiza- ma atitinkama rezoliucija. 
tore teigia, kad nepasisekimo 
priežasties reikią jieškoti tame, 
jog moterys neturi teisės balsuo-

Ta kryptimi jau pasisakė tei
giamai JAV atstovas. Ypač pa
tenkinti šia konferencija mažųjų 

ti — komunistai joms balsavimo • t ^ t y mokslininkai, nes JAV ir 
Sov. Rusija atidengė daug pa
slapčių. 

Lemtingi sprendimai 
artėja Sudane 

teisių nenori duoti San Marine, 
nors už kelių žingsnių gyvenan
čios Italijos moterys tą teisę turi. 

V. Vokietija prašo 
išplėsti derybas KUKįmm rogp_ 16. _ 

BONNA, rugp. 16. — Vakarį gįandien renkasi Sudano parla-
čia paskelbta pereitą penktadienį, m e n t a s priimti rezoliucijos, kad 
Maskvai įteikta nota apie kanc-! Anglijos ir Egipto kariuomenė 
lerio kelionę Maskvon. Į apleistų Sudaną per tr is mėne-

Pranešama, kad Bonnos dėle- sius ir rinkimai į kenstituantą 
gacija pasirengusi išvykti rugsė- vyktų Sudane nebesant svetimos 
jo 9 d. tartis dėl diplomatinių kariuomenės, 
santykių užmezgimo, bet su san- Vakar vienas iš politikuojan-
tykių normalizavimu neišvengia- čių religinių vadų pasiūlė Sudano 
mai rišasi Vokietijos sujungimas 
ir karo belaisvių grąžinimas. 

Kitaip tariant, Bonnos vyriau 
sybė paprašė papildyti pasitari
mų darbotvarkę šitais dviem 
klausimais. Iš paskutinės sovie
tų notos daroma išvada, kad t a 
kryptimi Maskva nėra linkusi 
eiti, bet Adenauerio kelionės dėl 
to netrukdys, nes Maskvai svar
bu diplomatinių santykių užmez
gimas su V. Vokietija, kadangi 
Sitai reiškia dviejų Vokietijų 
Įteisinimą net ir tarptautinės tei
sės prasme. Maskvai šitas šuolis 
yra labai svarbus. 

ateitį leisti išspręsti plebiscitu, o 
ne palikti* tą darbą konstituan-
tai, kaip numatyta Anglijos, 
Egipto ir sudaniečių susitarime. 
Ginčo objektas yra būsimieji ne
priklausomo Sudano ryšiai su 
Anglija ir Egiptu. 

• Buvo sukilę Washingtono 
valstybės kalėjimo kaliniai Wal-
la Walla miestelyje. Pasidavė 
daug nuostolių nepadarę. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, dar kiek 

šilčiau (apie 90 laipsnių). 
Saulė teka 5:59, leidžiasi 7:51. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Prez. Eisenhotveris jau išvyko ūgų atostogų į Colorado 

valstybę, kur gyvena savo uošvės namuose Denver mieste ir išr ten 
vazinės golfo lošti bei į kalnus žvejoti. Rugpjūčio &į d. atskris 
Filadelfijon advokatų suvažiavime kalbos pasakyti. 

— Antrasis sezono uraganas, gražiu Dianos vardu pavadintas, 
slenka į rytines Amerikos pakrantes maždaug tuo pačiu keliu, ku
riuo ėjo ir Connie uraganas, padaręs labai daug nuostolių. 

— Ryšium su airių nacionalistų pasireiškusią veikla, vakar 
buvo pastatytos sargybos prie Anglijos parlamento rūmų, nes ke
linta diena ginklų: sandėlius užpuldinėjanti grupė gali savo veiklą 
ta linkme pasukti, 

— Tibeto Dalai Lamos vyresnysis brolis esąs pabėgęs iš Kini
jos komunistų globos ir dabar esąs Japonijoje amerikiečių globoje. 
Jam bus leista apsigyventi Amerikoje. 

— Susirinko posėdžio naujasis Izraelio parlamentas, bet vy
riausybę sudaryti bus labai sunku. To darbo imsis Izraelio tėvas 
Ben - Gurianas, nes Sharett pasirodė perdaug minkštas pionieriš
kai valstybei tvarkyti, 

— Policija ir maldininkai vakar susirėmė Argentinos Cordo-
bos provincijoje to paties vardo mieste. Susirėmimo priežastis — 
studentų demonstracija. Nors Peronas vakar dienos bažnytinę 
šventę panaikino, tačiau tik valdiškos įstaigos tedirbo. 

^ M M 
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Rašo DR. AL. RAČKUS 

SVEIKATA BRANGIS TURTAS 
4342 Archer Ave., Chicago 32 

Vasariniai valgiai 
Vasaros metu, kuomet karš

čiai siaučia, tai mėsiškų valgių 
reikia vengti. Taipgi ir perdaug 
cukraus vartoti kai šilta yra 
nesveika. Mėsa ir cukrus žmo
gaus kūnui duoda daug šilu
mos. Vasaros metu savo kūną 
reikia vedinti, o ne kaitinti. 

Žiemos metu mėsa darbinin
ką žmogų stiprina. Tačiau va
saros kaitrų metu mėsa b.i 
cukrus žmogaus kūno mašine
riją tik apsilpnina ir jo vidu
rius apsunkina. 

Kai žmogus suserga ir jo kū 
no temperatūra yra didsle, tai 
gydytojas draudžia ligoniui mč 
są valgyti. Juk jei ligonis turi 
daug karščio ir tokiai padėčiai 
esant jis dar daugiau mėsos 
valgytų, tai jo temperatūra 
dar labiau padidėtų ir ligoniui 
būtų dar aršiau. Gydytojas la
biau suprantąs gamtos dės
nius, ligoniui tik pabrėžtinai 
primena kokių valgių jisai turi 
vengti norint greičiau ir ge
riau pasveikti. Jau pati gamta 
dažnai atima žmogui apetitą, 
kuomet jam iš vidaus dėl ligos, 
ar iš lauko dėl išorinės kaitros 
yra karšta. Taigi vasaros me
tu, kuomet oras yra tvankus 
ir karštas, savo kūną taip sa
kant "kūrenti" su mėsiškais 
valgiais yra nesveika ir kartais 
net pavojinga. 

Sveikiausi vasaros valgiai 
yra šie: 

1. Visokios daržovės, būtent: 
batviniai, salotos, saldūs ko
pūstai, melionai ir visokia la
pienė. 

2. Visokie vaisiai, ypatingai 
obuoliai, kriaušės, slyvos, vyš
nios, vynuogės ir apelsinai. Ne
prinokusių ar aptrešusių vaisių 
reikia vengti. 

3. Pieniški valgiai, ypatingai 
rūgštus pienas su juoda duona 
arba su bulvėmis, pasukos, svie
stas, sūris ir kiaušiniai. 

4. Šaltibarščiai, ypač buroki
nių lapų šaltibarščiai, pabaltin
ti rūgščia grietine ir virintu 
kiaušiniu "pamarginti", žmo
gų gaivina ir kraują stiprina. 

5. Avižinė ar miežinė košė 
(tyrė), arba kaip kaikurie di
pukai vadina "dribsniai" su 
pienu yra visuomet sveika. 
Grūduose randasi gausiai vi
taminų BĮ ir B2, kurie yra 
re ika l ing i g e r a m v iršk in imui , 
gražios odos ir nervų sveika
tai. 

Uogas su sėklelėmis ir pomi
dorus ne visi gali valgyti. Apie 
tai kiekvienas turįs silpnesnius 
vidurius privalo atsiklausti sa
vo gydytojo. 

Sveikiausi gėrimai yra: sal
dus pienas (visada), kai kam 
toks kaip pamilžtas — gi ki
tiems atskiestas vandeniu; uo
gų šviežia sunka atskiesta van 
deniu, obuolių gira, namie pa
darytas limonadas, "augančios 
duonos" eira, ir ap?lsinų sun
ka atskiesta vandeniu. Vidu
riams yra sveika kai ištroškęs 
žmogus geria uogų ar vaisių 
sunką atskiestą vandeniu, ne
gu neatskiestą. Kai karšta ir 
žmogus daug prakaituoja, tai 

Naujasis Testamentas-

Šventas Rastas 

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kupas Metropolitas. IV laida. U 
leido "1AJX" 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

• ' D R A U G E ' ' 
2384 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

gerti girą, pasaldintą su cuk
rumi neapsimoka, nes nuo sal
daus gėrimo žmogus dar labiau 
prakaituoja ir jį troškulys 
dar labiau kamuos. Vasaros 
.metu geriau pasaldinti limona
dą ar girą su sacharinu, negu 
su cukrumi, jei žmogus jau bū
tinai nori gerti tik pasaldintą 
gėrimą. Nesaldinta gira ar li
monadas yra sveikiau gerti. 

Daug alaus gerti ir šiaip 
svaiginančiais gėrimais save 
"vesintis" vasaros m i tu yra ne 
sveika ir net pavojinga. Svai
galų mėgėjus vasarą dažniau
sia saulė pritrenkia. Išmintin
gieji savo gyvybe taip nerizi
kuoja. 

Karštose vasaros dienose sau 
gokis, nevartok perdaug ledų, 
neužšaldyk vidurių. Ypač iš
prakaitavusiam ar perilsusiam 
gerti daug šalto vandens su le
dais yra pavojinga, nes nuo to 

įgalima gauti plaučių uždegimą, 
vidurių katarą, inkstų ligą 
ir t. t. 

Gydytojų žinovų nuomonė 
yra, kad žmonės sugadina savo 
vidurius dažniau vasarą,- nei 
žiemą, nes nežino kaip vasarą 
maitintis. Sunkus žmogui gy
venimas, kuomet sugadina vi
durių virškinimą, kai jo vidu
riai gerai neveikia. Sugadinti 
lengva, atitaisyti sunkiau. 

DAKTARO ATSAKYMAI J 
KLAUSIMUS 

Klausia Pr. š . — Koks van
duo yra saugiau ir sveikiau 
gerti, ar kietas ar minkštas, ar 
virintas ar žalias, ar destiliuo-
tas; ir ištroškusiam žmogui ar 
sveikiau yra' gerti zelcerinį (so
da water) vandenį, ar šiaip pa
prastą iš po krano? Mūsų vai
kai nenori gerti nei pieno, nei 
vandens, — vis prašo "eoca-
cola", ar "soda papso", ir bijo
me, kad nuo to gali gauti ko
kią nors vidurių ligą. 

Atsakymas Pr. š . — Švarus 
šaltinio vanduo, kuris yra vi
dutiniško kietumo, tai sveikiau 
sia gėrimui vartoti; ir neuž
teršto ežero ar tekančios upės 
vanduo yra sveikiau vartoti, 
negu minkštasis lietaus van
duo. Daugelis gydytojų mano, 
kad nuo minkšto vandens var
tojimo, kuriame nėra jodo nei 
kitokių mineralų, žmonės gali 
gauti pagurklinę liga — "goi-
terį". Epidemijos metu, kuo
met šiltinė ar dizinterija siau
čia, arba jei įtariama, k a i van 
duo yra užterštas, saugiau ger
ti virintą vandenį negu žalią. 
Retkarčiais išgerti zelc2rinio 

vandens sveikatai nepakenks, 
bet nuolatos zelcerį gerti, tai 
jau nesveika. 

OPEROS SOLISTE 
V. JONUŠKAITfi 

gyvena New Yorke, o jos 
plokštelių albumus galima gau
ti visame pasaulyje ir pas J. 
Karvelį, 3322 S. Halsted St., 
Chicago, III. Tei. YArds 7-0677 

Fast Relief 
from Discomforts ©f 

H A Y F E V E R 
A N O B R O N C H I A l 

ASTHMA 

C 

URAGANO FOTOGRAFIJA Tek ofiso ARR-Oif i i : 

M . JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHWEST MEDICAL CENTER 
23.16 W. Chicago Ave.. Ctitcago 22, 111. 
Vai. 1 2 : 3 0 - 8 : 3 0 , 6 - 6 p.p pirmad., 
antrad,, ketvirtad. ir penktad.; 11 r. 
ryto Iki 2 vai. p.p. iefttad. Tik susi
tarus trečiad1eniaJ*i 

mtt-ttM.Dr, Nina KRIAUčELIONAITI 

' •»». l X M . . • * » * » - I J I l , 

DR. BJE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 YVest «S Street 
Kaadiea 1—t. Vakarais 7—S, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
Handien. ir nekmad. ofisas atdarytas. 

Rezid. 3241 W. «H»b PliAOB, 

(Gydytoja ir Chirurge) 
MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 

SPECIALISTE 
2750 VVest 71st Street 

(kampas ? l s t ir Cayfornia) 
Tol. ofiso ir rez. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 ir «-» v. v. SeSt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRtTRGAS 

4791 South DtOM Aveaoe 
(Kampas 47-«oa Ir D a a e n Ave.) 
Vai. kaedles nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—i vai. vak 
TreViad. Ir kitu laiku pagal sutartj 
Telef. ofiso LAfarette 3-0048 

WAJ*roo% 5-1048 

Kaihuaskopu padaryta* uragano vaizdas virš Bahama salos 

Atsakymas V. D. — J tams
tos klausimą ar alkoholiniai 
gėrimai žmogų stimuliuoja — 
gaivina, reikia pasakyti, kad 
ne. Alkoholis medicinoj yra 
skaitomas kaip narkotikas, ne 
stimuliantas. 

Atsakymas JT T. — Tiktai 
tinkamas maistas tamstos kū
nui daugiau svorio duos, o ne 
kokie ten komerciniai "toni
kai" kapsulių ar tablečių for
moj. Tamstos laiške minėti "to
nikai" jokios vertes neturi. Tai 
tik laiko ir pinigo eikvojimas. 

Per vieną dieną 
Per dieną žmones turi 270 

milionus telefoninių pasikal
bėjimų, parašo 416 knygų, iš
eina 6610 dienraščių su 227 mi 
lionais tiražo. Kas vienuolik
tam žmogui tenka vienas dien
raščio numeris. Taip pat kas
dien susuka 5 naujus fijmus. 

Žmonių prieauglis 
' Kas sekundę gimsta du kū
dikiai — viso 175,000. Iš jų 
90,000 mergaičių ir 85,000 ber
niukų, 20 dvynukų. Per dieną 
miršta 15,000 (5000 naujagi
mių), nusižudo 5400, žmogžu
dysčių įvyksta 3000, susituo
kia 25,000, skyrybų pasitaiko 
2450, eismo nelaimių 40,000 su 
165 žuvusiais. Iš viso kasdien 
žmonių priauga 70,000 arba 
per metus 25 milionai. 

DR. JUZE ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 Street 

Vai. — pirm. ir antr. 1© iki I I ryto; 
2 Iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 8 popiet; sešt. 
10 iki 2 popiet. 

Ofiso tel. PRospect 8-1788 
Rez. tel. GRovebin 6-500* 

Tel. ofiso HJE. 4-5846, re* HE. 4-2324 

DR. KTER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 S 4 W e s t 71s< S t r e e t 
• a * . Pirm., ketvlr., p e n k t 1-4 ir 7-1, 
• c t r . 1-6, treč. ir sešt, pasai sutartj. 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6S17 South Westeni Avenue 

Chicago 29, HL 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonai REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehilI 6-8161 

Tel. ofiso H E . 4-8688 rez. P R 6-73S8 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Bivd. 
VAL.: 1—4 h- «—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p . , 
išskyrus k e t v i r t a i ir s tkmad„ 

Reikalaukite 
visose 

m a i s t o 
k r a u t u v ė s e 

š ios > 
s k a n i a u s i o s 

d u o n o s . 

Jeigu n "panaite, 
kreipkite* 
i kepykla 

V. D Ū K Š T A S , 

1800 W. 46th St 
Telef. LA S-1510 

INIlUIIIIUIIIIHHIIIIUIllllIlIlIMUNIIIIilIli 

G U 2 A U S K Ų 
BEVKRLY IIILLS GfiLINYCIA 

Geriausios gSlės d&i vtsHtuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

8443 WEST 68RD STKUET 
rel . PRospeot 8-0K33 ar P R 8-08S4 

!l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l |IH!ll l!! i;: i l l | i ! l l l l imill 

DR. ANNA BALIONAS 
Akių, ausų, nosies Ir gerklės ligos 

— Pritaiko akinius — 
6822 South Western Avenae 

Valandos: Antradieniais ir penkta
dieniais nuo 7 Ilgi 9 vai. vak. SeŠtad. 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi » v. P- P-
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: PR. 8-3221 
Rez. telef. WAlbrook 6-5076 

JONAS GRADINSKAS 
T E I J E V I Z I J O S , RAIHO, PATEFOJTT 

TAISYMAS 
"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 

— ATVAŽIUOSIM POPIET" 
J. G. Television, 944 W. 35th PI. 

T e l e f o n a s Kl-tontier 6-19H8 
Itetnvf — Ir g y r U m tr x>t*ciATi! 

V I K T O R O K O Ž I C O S 

CALL ME MOTORS CO. 
Lietuviška gasolino Shell stotis ir 

Auto taisymas. 5759 S.*Western Ave. 
Tel. R E 7-9583. Atliekami motorų 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamos dalys. 

S A I I G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
18 ARTI IR I o i , I 

N aulas 1956 specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. I l g u s ir sąžiningas 

patarnavimas. 
Saukite: 

R. Š E R Ė N A S 
4546 S. Wood St., Chicago 9, 

UI. Tel. VI. 7-2972 

UR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 1 5 7 A r c h e r A v e n u e 
Of<«o vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 vai 
vak Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0086 

Rezidencijos tel. BEverty 8-8144 

Tei. ofiso Vlrginia 7-0600, 
rez. REpubUc 7-6867 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( s p e c moterų l igos tr akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir California Ave 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p., 

išskyrus sekmadienius 

Tek ofiso Ir rez. WAlbrook 1-3888 

DR. S. GESTAOTAS 
\ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
'Kampas 71st ir Talman Ave. 

Vai.: Nuo 7 iki 9 vak. Sekmadieniais 
t ik susitarus. 

Ofiso u4«f. LNteroceaa 8-7664 . . 
B o t o telef. INterocean 8-8783 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Ofisas 10756 So. Michigan Ave. 

Vai.: Kasdien 9—12 vai. ryto, 1—4 
ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadieni. 
Sestad. 10 — 8 v. Kitu laiku susi
tarua 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STevrart S-4811 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 26-ta gatv6) 

VAL. 1—4 U- 6 : 3 0 — 8 : 3 0 p . p. k a s -
l i e n i š s k y r u s t reč iad ien ius . A t i d a r ą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehilI 6-40J0 
Kex. l l l l l top 6-1860 

Dr Alavanrlor I loifAŠa M I . M I C A d n U C I Ji M r U l p 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Bd. 

Vai. S—4 p. p. ir nuo 7—t v. vak. 
Trečiad ir ftefttad. pagal sutarti 

0R. IRENA KURAS 
(Gydytoja tr CnlrurffO) 

K C D U U Ų IK VAIKV 
8 P K d A I A S T t 

7156 South YVestera A 
(14EDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. tr penktad 
nuo 11 vai. ryto — i v . p p. ir a u s 
• • / — t vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryta — i v. p. p. Aestad. l t 
ai ryto iki • vai. popiet. 

Ofise tel. R E . 7-1168 
• V * *#4 VAUvmnk ft-8**» 

TeL ofiso Y A. 7-6667, rea. R E . 7-466S 

DR. FRANK C. KWIKN 
(KVIECtKSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo t 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:S0 

TeL ofiso GR. 6-5669, PR, 6-47SJ 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINRS LlOOfl 
2423 West 6Srd Street 

(Kampas ( t r d ir Arteaiao) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo R—8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

DR. JULIJA M0NSTAVIČIŪS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki t v. v., 
issyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tel.: Ofiso — PUUman 6-6766 
B o t o — EMgtetrood 4-4676 

Ofiso ir boto tel. HKmlock 4-6815 

DR. A. NARBUTAS 
P l i A l rčHŲ IR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Western Avenae 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv ir t , 
penkt. 6:30—8:»0 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto SHHad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

BR. ALBINA PRRRSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYnVTOJAl IR CHIRUROAI 
3 2 5 9 S o u t h H a l s t e d S t 

Kasdien t—6 vai. vak. fieštad. nuo 
1—-5 vai. vak. 

Kitu laiku1 pagal susitarimą 
Telef. Vlrtorr 2-1484. Restd. 6267 W 
tSrd PLACK, tel. FHontier 6-5841 

Ofiso telefonas — Bl shop 7-

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
( K a m p a s K ėdri e Ir Archer) 

V A U kasdien nuo 2 iki t vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik apsitarus 

DR. FL TALLAT-KELPSA 
G Y D Y T O J A S I B CHIEDBOAf l 

6008 Wsrt I6th SU-eet 
Vai.: kasdien A-&, sestad. 1-8 

TesedL TOwnhaJ] 8-OOSO 
8 6 M W e « 99th Street ^ \ 

Vai.: tik i i anksto susitarus 
Telef. HFmlock 4-7080, neatsakius 

skambinti CEntral C-2294 

DR. VYT. TAURAS* 
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
REJiDRA PRAKTIKA IR 

8PEC. MOTKKt ĮJUOS 
Ofisas ir restt.: 2410 W. 81st SC 

Tei. P R 8-1221 arba W E «-6677 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
Treč. ir Penkt. 6—9 v. v. ir Ketv. ir 

šeštadieniai* 2-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso H E 4-2123, rea. P R 6-6484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
6 2 5 5 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo . 7 — 9 v. v. 
Treč. ir sekm. uždaryta. Vasara iki 
Labo r Day sėst. uždaryta. 

TeL of iso: D A s u be 6-1166 

. A. VAUS-LAMKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTERŲ M « V GYDYTOJA* 
3267 South Halsted Street 

Vai. 1 iki 4 • . p. p. ir C—I T. va*. 
Šeštadieniais l — • v. p. p. 

Į Į 

YArds 7-3626 YArds 7-7416 

DR. J. 6. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRUBOAS 

4038 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien 6:10—8:10, i e i t . 4 • 

TeL ofiso PRospect 0-6400 
Rezid. PRospect 6-6466 

DR. 0NB VAŠKEVIČIUS 
(TaškevieiūtS) 

GYDYTOJA IR C H I R U R G 1 
6848 Sossh Kedsla Avessse 

Vai. kasdien 1—I p p. ir nuo 
v. vak. fieštad. 1—4 p. p. Trečiad. 
kitu laiku tik susitarua 

Only 

SOLO AT 
ALL DRUG STORES 

ūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalis. 
J. M I G L I N A S 

Telef. — HUmbold 6-1038 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe 

Precin Photo Studio 
INO. 

EDVARDAS IJLIS, mv. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

r^OVlHC 

r+W IS TOLI IR ARTI # / * J 
NAUJI OIOBU TR0K41-NAUJAUSI KPAUSTT/nO (BAN/C/AI 

ttSų MS7U PATfRlMAS-P/GUS I*SĄŽININGAS PATARNAVIMAI 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIan>ok 5^209 

TeL ofiso PR. 6-3838, rez. REL 7-8188 

M . A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAa 

(LIETUVIS GYDYTOJA*) 
2000 Wcst 63rd Street 

VAU kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:I« 

iki 9 vai. Trečiad. Ir i e i t uždaryta 

GRovehilI 6-1588 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų S I ' K C I A L I B T I 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 tr 7—9 v. T. pasai 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius. 

2422 West Marquette Bd. 
' ' - • • ' • - . • i m « .i m • I I - • - i n _ 

Telefonas RElianoe 6-1811 

DR. VVALTER j . KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL». 1—4 popiet, 6:80—8:20 vak 
Uždaryta trečiad. ir sestad. vakarais 

DR. J. VAITAITIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

U4)7 S . 49 th C'ourt Cicero 
Kasdien 10-12 ryto Ir 6-8 vaL vak. 

destadteniais 10-2. 

(Htm ir boto tei. OLvmplc 8-1881 

TeL ofiso VI etery 8-1881, 
re*. Vlctory ft-8148 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kampas Halted tr 21-mos sjatvlu 

Priftmimo valamdos: 2—4 p.p. Ir 
6—8 v. v. Sfštad. 2—4 vai. popiet 

TeL of iso P R 6-6448, r e a H E 4-8166 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpablIc 7-2280 
6PECIALYK6 CHIRURGINft8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
24S5 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 6—8 vai 
išskyrus pirmad. tik nuo i lkl 8 v.\ 
sestad 10-12 v. Kitu laiku susitaru) 
ATOSTOGOSE I K I RUGP. 23 d. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2426 W0st MsnjiiettB B4L 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; • lkl 8 

Treč. ir sestad. pagal sutarti 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
akto: pritaflto akinitss, 

keikia stiklus ir rėmus. 
4 4 5 5 S o . Cal i fornia Ave- , C b l c a g o 

saukite YArds 7-7881 
Priima: vakarais 6 Iki 9; sestad 
10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir 

tik susitarua 

Tvi. ofiso CA 6-0887, 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 66O0 S. Art t į s a Ave. 

VAI* 11 v. r. lkl t p. p.; 6 — • v. v. 

¥ 
P. ŠILEIKIS, 0 . P. 

OrUiopedas • T*>i*f>*sj 
(Arch Supports) 8r 4.4. 

A.p«.r&t&i-F>roCewLl, M e d . B u -

TeL ofiso CI- 4-0858, rea. GR. 8-8876 

DR. A. Z. ŠAULYS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R 0 1 

4645 8 . A s t l a n d Ave . (kamb. 211) 
Pirmad., antr.. ketv. Ir psnk. 

6:10—8:10 vai. vakare 
ftešt. nuo 2 Iki 4 popiet. 

Rea. 8053 S. Campbell Ava. 

TeL ofiso Ir buto OLvmplo 8-4168 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4938 W . 15th St., Cicero 
Kasdien 1—1 v. Ir 6—8 v. vakare. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas 1526 So. 484b Ave, 

Ofiso telef. LAfayette 6-1210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 1-2168 

DR. EMilY V. KRUKAS 
GYDYTOJA ER CHTKUROl 

4144* S. Archer Ava 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-1:10 v. 
Vak. pirm., antr., ke tv ir t 6-1:10 • . 

Trečiadieniais t ik susitarus 

DR. STRIKO! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo S—4 ir 6—8; trečiad., l e i -
tad. tr sekmad. tik papai sutarti. 
Jeigu neatsilieps viršminBti te le fonai 
rel . ofiso YA 7-4TO7, ror.. P R 6-1680 

saukite MIdmay 8-O001 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vau jas adresas: 4255 YV. 63rd S i 

Ofiso tel. REliap-y? 6-4410 
R e i k i teleL GUovebil 6-0617 

Valandos: 1—1 p. m. 7—1 p. m 
Penktadieni tik popiet. 

Trečiad. ir l e l tad . pasai sutarti 
Ofiso IcL CIAfflde 4-8886 

Rezidencijos: LAfarette 8-1178 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

1 7 2 4 W e s t 4 7 t h S t r e e t 
Kampas 47th ir HermHaire 

Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai.. iSskyr. sek 

VAL.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieni* is 6-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB, 
1611 W. 86th SL. CbJcaco 88. BMJaoSj 

TeL: PRospect 6-5064 

DR. ATKOČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3147 So. Halsted S t . Cfcfcago, OL 

1446 So. 44Hh Ceort, Cieere, OL 
Susitarti toL — OLympic 2-4276 

DR. G. SERNER 
LCETL'VIS AKIŲ GYDYTOJAI 

88 metu patrrimas 
TeL YArds f. 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbime 
kaina yra prieinama visiem,,. 

REMKTTE dienr. "DRAUGĄ".' 

Ofisas tr ak la i s dirbcsnff 
766 W e s t SSth Strost 

Yal. nuo 10 fkl 2, nuo e iki 1. tre
čiad. nuo 16—11; penktadieni 1C 
Sestad. 10—2 p. p. 

" . . • r m . - / * ! f 

sswm<& v 

Nušluostyk vaikui 
nes ilgi lietūs žydėjimui 
kia. 

ken-

RftDikitc dien. Draugi 

j 
• 

. ,; .. • i , * : • • • ; • 
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AR ŠALTASIS KARAS BAIGIASI? 
Jau dešimt metų kai Maskva veda prieš Vakarus šaltąjį 

karą. Bet tai nebuvo vien tik šaltasis karas, įvairiose pasaulio j biuletenio 
dalyse .per tuos dešimt metų buvo ir karštųjų karų. Nors Ru- gerbiamam profesoriui už 
sija karštuose karuose oficialiai nedalyvaudavo, bet faktiškai j i ' s tabas ir sugestijas, mėginsiu Rusų okupaciją), ji pasidėtų 
buvo tų karų inciatorė. Ji kitų kraštų komunistines vyriausy- Lituanus klausimą toliau gvil- prie tiesiogines mūsų husvini-
bes arba savo penktąsias kolonas pastumdavo prie karštųjų karų denti. mo politikos išvystymo. Ame-

tokia būti. Iškelkite Lietuvei 
nuopelnus ir jos įnašą žmoni
jai. Prie to prisidėtų prof. S. 
Kolupailos "Vytauto Didžiojo 
Universitetas", Sauliaus šime-
liūno Lietuvos filosofų prista
tymas, ir eile n u m a t y t ų 
straipsnių ateityje. 

Prof. Galvos pastaba apie 
šių dienų Lietuvos informaci
jos stoką yra visiškai teisinga. 
Į tai turės būti ir bus a tkrep-

Š. m. rugpjūčio 9-tos dien:s tas dėmesys. 
Drauge prof. Gediminas Galva j Antra galima biuletenio li-
savo konstruktyvia kritika nija būtų propagandinio pobū-
žvelgia į paskutinįjį Lituanus džio. Būdama dinamiška ir at-

numerį. Dėkodamas virai vesdama akciją už Lietu-
pa- vos laisvę (ir tuo pačiu prieš 

81 METAI 
— S 

Lituanus klausimais 
LEONAS SABALIŪNAS 

ir neoficialiai pati juose dalyvaudavo, teikdama ginklus, pata
rimus ir kur reikėdavo žmones. 

KARŠTIEJI IR ŠALTIEJI KARAI 
Per tą visą dešmtmetį tie karštieji ir šaltieji karai Sovietų 

Sąjungai sekėsi, ji daug laimėjo. Bet paskutiniu laiku toks žai
dimas jai pradėjo darytis pavojingas. Jungtinės Amerikos Vals
tybės su savo sąjung'ninkais į Maskvos provokacijas pradėjo 
žiūrėti rimčiau. Vakarai pradėjo suprasti, kad vis vien reikės 
kur nors pasipriešinti juk geruoju negali visas pasaulis patekti 
sovietų kontrolėn. Be to pradėjo išsisemti ir nuolaidos. 

Maskvai didžiausią klausimą šaltame kare sudarė V. Vokie
tijai ir Japonijai grąžintos nepriklausomybės, po ko seks tų vals
tybių atsikūrimas ir apsiginklavimas. Kremlius pamatė, kad šal
tuoju karu tų valstybių apsiginklavimo negalima bus sulaikyti, 
o tik paskubins apsiginklavimą, nes to reikalauja Vakarų ir 
bendrai viso pasaulio saugumas. O karštuoju karu sulaikyti 
ginklavimą nedrįsta, nes, jei bus paliestos, tai teks susidurti su 
visa Vakarų galybe, iš kurių įvykių ji nesitiki išnešti savo sveiko 
kailo. Todėl nutarė Vakarus veikti šypsena. Bet tas nereiškia, 
kad šaltasis karas jau ir baigiasi, jis net sutvirtėja, nes pri
dedamas prie jo naujas veiksnys — šypsena, kad tas šaltasis 
karas Kremliui būtų našesnis. 

Dėl Japonijos apsig'nklavimo Maskva tuo tarpu taip labai 
nesijaudintų, ji yra toli no Vakarų fronto, ji daugiau įeina į To
limųjų Rytų gynybos nuo komunizmo sistemą. Tas frontas toli 
gražu nėra toks. koks jis turėtų būti, jame yra daug taisytinų 
dalykų. O reikalui esant, Maskva turėtų ką prieš Japoniją pa
statyti, tai savo satelitą — sąjungininką komunistinę Kiniją. 
Be to Japonijos ekonominiai reikalai verčia ją palaikyti santy
kius su Kinija ir Rusija, nors ir nelabai draugiškus. 

NEPATIKIMI IR PERSILPNI 
Prieš Vokietiją Maskva neturėtų ką nors d'desnio — efek-

Savo straipsnyje geifc. pro- rikiečiuose ji remtųsi prieš 
fesorius pastebi Lituanus biu- kiek laiko John Foster Dulles 
letenio linijos stoka. IskeJUa "laisvinimo politika" 

Įžiūrėčiau spaudoje dvi gali- (Policy of Liberation). Tokia 
mas linijas mūsų laisvinimo taktika pareikalautų daugiau 
byloje: informacinio pobūižio jėgų, tačiau, jaunatviška ener-
ir propagandinio. I gija ir tai atliktų. Yra čia tik 

'viena sąlyga — tokios plačios Iš keturių pasirodžiusių Litu 
anus numerių tenka daryti iš
vadą, kad biuletenio paskirtis 
yra daugiau informacinio po
būdžio; iš penkiolikos svarbes
nių straipsnių, trylika jų buvo 
grynai informacinio pobūdžio. 
Tokios taktikos tikslas būtų 
reikiamos kitataučių reakcijes 
iššaukimas, vaizdžiai prista
tant jiems faktus ir leidžiant 
išvadas patiems pasidaryti. To 
kiu būdu Vyt. Žvirzdžio straip
snis "Lietuvos likimas", nu
šviesdamas Lietuvos (ir ben
drai daugelio mažų tautų) pa
dėtį, turėtų iššaukti susirūpi
nimą tų tautų ateitimi; J. 
Šmulkščio "Valstybes likvida
vimas" faktiškai parodo dviejų 
nelygių valstybių santykiavi
mą (šiuo atveju Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos), kur sutar
tys ir tarptautinė teisė yra in-

tingesnio pastatyti. Tiesa, ji toje erdvėje turi keletą satelitų, terpretuojami taip kaip kad 
Pirma, jie nepatikimi, o antra — persilpni Taigi Maskvai pačiai 
reikėtų stoti prieš Vokietiją. Bet kaip gi leistis Europoje į di
desnius įvykius, jei pavergtos tautos laukia tos dienos, kad kas 
nors iš Vakarų pajudėtų, kad susidarytų proga masiniam suki
limui. 

Kremlius niekuomet nesijaus saugus Europos daly, kol pa
vergtoms tautoms nebus duota laisvė. Jis tų tautų nepatrauks 
savo pusėn, nors ir kaž'n kokią propagandą varytų anapus ir 
šiapus geležinės uždangos. Pavergtoms tautoms toji propagan
da daugiau nieko nereiškia kaip tušti melo žodžiai. 

Maskva į šaltąjį karą įterpė šypseną. Ji pradėjo labai pla
čiai Vakarams šypsotis, tai yra, ko negalėjo iš Vakarų išgauti 
šaltuoju ir karštuoju karu, bando tą gauti šypsena. Pirmoji šyp
sena Vakarus paveikė, jų per šaltąjį ir karštąjį karą įtempti ner
vai atsileido. Na ir.užvirė nauja draugystė, derybos ir kvietimas 
vienų pas kitus svečiuotis. 

Ligšiol dar negalima sakyti, kad Vakarai dėl to kokias nors 
nuolaidas padarė. Bet naujos sovietų žaidimas susilaukė pas va
kariečius te'giamo atgarsio, o jei teigiamas atgarsis, tai gali at
eiti eilė ir nuolaidoms. O ar sovietams svarbu kokiomis prie
monėmis nuolaidas gauna — melu, šaltuoju ar karštuoju karu, 
ar šypsena. Jiems svarbu, kad tik nuolaida. 

AR DAR VAKARAI NESUPRANTA SOVIETŲ ŠYPSENOS?. 
Jeigu Kremlius kitaip negalės sulaikyti V. Vokietijos apsi

ginklavimo, gali aukoti net kaikuriuos satelitus, t. y. mestis į 
mainų politiką. Jam didelio pavojaus nebus iš satelitų, nes tai 
permažos valstybės, tad gali iš kaikurių reikalo verčiamas ati
traukti savo kariuomenę, kitaip sakant, mainais laimėti Vokie
tijos suskaldymą ir neapsiginklavimą. O jei j :s atitrauktų savo 
kariuomenę iš kaikurių satelitų, tai reikalaus, kad ir Vakarai 
atitrauktų savo kariuomenę iš kaikurių kraštų ir panaikintų 
svetur esančias bazse. O jei Vakarai tą įvykdytų, tai Maskva 
tuose kraštuose galėtų laisvai veikti pagal savo planą. Vaka 

Sovietų Rusija nori, kad jie 'bū
tų interpretuoti. Perskaitęs 
straipsnį, amerikietis matys 
kaip Sovietų Rusija laikosi sa
vo pasižadėjimų ir įsipareigoji
mų; tikime, jis padarys atitin
kamas išvadas. Šiuo b ū d u 
prie tikslo — Lietuvos laisvi
nimo — einama netiesioginiai. 

Kultūrinėje srityje informa
cinio pobūdžio straipsniai gal
būt turėtų kitokią užduotį. Li
tuanus redakcijai buvo at
siųstas pasiūlymas: įrodykite 

apimties linija turėtų būti pra
dėta nuo mūsų* tremti?s vadD-
vaujančiųjų organų, o ne nuo 
studentijos. Gi kaip žinoma, ir 
Lithuanian Situation ir ELTA 
Informacijos tos linijos dar ne 
rodo. 

Lietuvos sienų klausimo stu
dentija šiuo metu nagrinėti 
taip pat negali. Kaip galima 
reikalauti Lietuvos su tokio
mis ar kitokiomis sienomis, jei 
tremties vadija tais klausimais 
n'era dar pasisakiusi? (Juk ar 
galėtų studentija reikalauti 
Lietuvos su Karaliaučiumi ir 
tuo, sukeldama ginčų su vokie
čiais, pastatyti į keblią padėtį 
mūsų laisvinimo organus?). 

Finansiniais klausimais. 

Biuletenis turi nuolatinį rė
mėją vieno Amerikos lietuvio 
asmenyje. Jo paties prašymu, 
pavardė neskelbiama. Paskuti-
niomis dienomis Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas p. St. Barzdukas yra paro
dęs susidomėjimo biuleteniu ir 
pažadėjęs svarstyti galimą 
bendruomenės paramą. Nepai
sant to, tačiau, pinigų nuolatos 
jieškoma ir artimoje ateityje 
akcija bus stiprinama krei
piantis į paskirus asmenis ir 
organizacijas. 

Baigiant, norėtųsi nustumti 
nevilties šešėlį. Lituanus leidi
mo darbas buvo ir yra veda-

Bnvęs prezidentas Herbert Hoover pjauna 81-mos gimimo dienos su
kaktuvių tortą, Nevvberg, Ore. šalia stovi majoras G. Layman. (INS) 

PRANCŪZUOS MARŠALAS JUIN -

portavo į Prancūziją, fcet liko 
policija — Maroko kolonialinės 
sistemos nugarkaulis. Ta pati 
policija, kuriai prikišamas dau
gelio prancūzų nužudymas, ši-
t e prancūzai siekė gerų santy
kių su marokiečiais. Policija Ca 
sablancos prancūzų proletaria
tui davė sutikimą pulti Grand-
valį. 

Taip ilgai negali tęstis 

Prancūzų policijos planas yra 
labai paprastas. Visomis prie
monėmis turi būti diskredituo
tas Grandval s. Todėl, kur tik 
Grandvalis pasirodo ,tuoj pra-
s deda policijos šūviai į minią. 
Bet šitaip ilgai negali tęstis: at
eis laikas, kada šitos kruvinos 
aukos bus surašytos į prokonsu
lo Grandvalio sąskaitą. Prieš jį 

(pradės augti neapykanta. Tada 
': pas liks tik vienas galimumas: 
jgeležnė kumštis. Maršalas 
l Juin — ryškiausias tos kumšties 
atstovas. 

Ligšioliniai Prancūzijos re
zidentai daugiausia rėmėsi Mara 
kešo paša. Šitas senas feodali
nės santvarkos reprezentantas 
prancūzų protekcija pasidarė 
turtingiausias Maroko vyras. 
Prieš du metus jo rankomis bu
vo atstatytas Maroko sultonas. 
Nuo to laiko Marokas virto nuo
latinių atentatų scena. Prasidė
jo tikras chaosas. Prancūzijos 
autoritetas grimsta marokiečių 
teroro ir vietinių prancūzų prieš 
teroro dumble. 

Pradėtas Grandvalio kelias iš 

ŠIAUR. AFRIKOS POLITIKOS DALYVIS 
DR. V. UTERSKIS, Vokietija 

Juin, Prancūzijos maršalas, ir tinę sultono Ben Arafa vyriau-j karto D U V 0 aiškus: turi būti su 
grąžintas tikrasis Maroko sul
tonas. Niekas Marokui nesu
grąžins tvarkos ir ramybės, kol 
sultono soste sėdės prieš du me
tus prancūzų pastatyta mario
netinė figūra ben Arafa. Šitas 
senas, barzdotas vyras nemoka 
skaityti nė rašyti, be to ^ r a bai
lus ir naivus: dėl atentato bai
mės jis niekad iš savo rūmų ne
iškėlė kojos ir iokio miesto ne
aplankė. 

Grandval, Prancūzijos Maroko sybę. Per Maroką sklido džiaugs 
generalinis rezidentas, Šiaurės mas. Bet tas nepatiko vieti-
Afrikos politikos požiūriu yra Į niams Maroko prancūzams, 
politiniai priešai. Tyla dabar nu Grandvalio kelionę per Maroko 
trūko. Prasideda audra. Juin miestus lydi kruvinos aukos: 
pasidaro aktyvus Š. Afrikos po-' prancūzų sukilimas Casablanco-
litikos dalyvis. "Tais pačiais me, je, kruvinos riaušės Marakeše, 

biuletenyje ne tik kad Lietuva j mas studentų didelės energijos 
turėtų būti laisva ir nepriklau- \ dėka. Leidinys yra student'-
soma, bet ir kodėl ji turėtų j jos bendro darbo pavyzdžiu. 

•todais, kurie prieš mus buvo pa
naudoti Indokinijoje, dabar da
romi bandymai Š. Afrikoje su
naikinti pietinį NATO sparną", 
rašo Juin. Grandvalio politika 
Prancūzijoje ir Maroke sutinka 
kietą pasipriešinimą. Dabar yra 
du frontai. 

Marokiečiai Grandvaliui išreiš 
kė pasitenkinimą, kurio pagrin
das yra Maroko sultono klausi
mas. Maroko krašte paplito ži-
n:a, kad Grandvalis atstatys iš 
pareigų prieš du metus genero
lo Guillaume sudarytą marione-

Turint tokių vertingų/ kritikų 
kaip prof. Galva, rėmėjų kaip 
taurusis Amerikos lietuvis, ir 
lietuvių visuomenės vis didesnį 
susiiiomėrjjmą, n e a b ejokime 
biuletenio ateitimi. 

Meknes ir kt. Pirmą mėnesi pn 
skaityta 120 užmuštų ir 500 su
žeistų. Per paskutines dvi sa
vaites užmušta 11 europiečių. 
Sužeista 53. Nėra nustatytas 
tikras marokiečių aukų skaičius. 
Jis nėra mažas. Schema visur 
ta pati: Atvyksta į nrestą Grand 
valis. Marokiečių minia šaukia: 
"Vive Grandval, Vive le Sultan 
Mahommed Ben Jussuf \ Iške
liami į Madaskarą ištremto tei
sėto sultono Jussuf paveikslai 
O tada prasideda policijos šū
viai. 

Dažnai šaudoma net prieš 
Grandvalio atvykimą. Grandva
lis .naujasis Maroko Prancūzi-
zijos rezidentas, daug augštų 
valdininkų atleido iš pareigų. 
"Presence Francaise", teroristi
nės organizac :jos vadus jis de-

Padėtis liūdna. Bet dabar pra 
deda daugiau kištis Paryžius. 
Pirmas kardą išsitraukė Bi-
dault. "Fauro vyriausybė bus 
nuversta. Tegul tik ji paliečia 
bent vieną sultono Arafa plau
ką". Tas pareiškimas padary
tas prieš dvi savaites. Tuo lai
ku, kada buvo nuverstas teisė
tas sultonas, Bidault buvo užsie
nių reikalų ministeris. Be to 
Bidault yra senas asmeninis 
Grandvalio priešas. 

Marakešo paša, kuris prieš du 
metus prisidėjo prie teisėto sul
tono atstatymo, Bidault pareiš-

(Nukelta į 4 psl.) 
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RAIDŽIU 
PASĖLIAI 

ROMANAS %%K 

62 tęsinys 

— Palauk, palauk, — sustabdė jį kunigas Byle-
wicze, — aš pagalvosiu. — 

Jis atsilošė savo kėdėje, dengtoje siuviniu, išgra-

vojingi asmenys, sakyk, kurie prieš valdžią. Kad atsi
rado tokių Lioliūnuose. Kad tie asmenys gyrėsi užmu-
šią jį, reiškia, Nikitą- Prašyk jo, kad nusišalintų bent 
kelioms dienoms. Aš jau sumojau per tą laiką gaisrą 

akis ir veidą. Kunigas Bylewicze, neleisdamas ligoniui 
pratarti žodžio, bėrė priekaištus 

— Tu tebegyveni jaunystės romantizmu. Paseno 
tai. mano brolau. Buvo anuomet dainos ir svajonių 

užgesinti. Aš jau žinau kaip man čia elgtis. Mes abu a š a r o s - Buv<> tada vėliavų bučiavimai. Parakas buvo. 
dabar, sutartinai. , Ir kas? Ir kas po to? Ar ne tavo gyvenimas žuvo? 

— Nikita, ar nenušaus manęs už tokią žinią, — su S i m t a i i r tūkstančiai žuvo. Dabar iš naujo kažin kas 
labai prislėgta nuotaika išklausė Vėtra klebono nuo- " S * * - Aš pas tave atėjau pasakyti: liaukis! Sutram-

rams pasitraukus būtų sunku ten atgal sugrįžti be karo, o karo ž i n t u Įvairiaspalviais pro kanvą išsiuvinėtais kryželiais 
dėl to Vakarai nepradės. Taigi sovietų visvien būtų laimėta. Tad , i r s Upe

c,1**S* 
jeigu Vakarai dabar nenori suprasti Maskvos šypsenos reikšmės, Sako, — pridūrė Vėtra, — kad per aną sukin
tai tą šypseną supras tada, kada ji pasaulyje padarys daug žalos. . * * maskolius šalino, reikia ir dabar taip daryti. 

Nors Maskva šypsosi didiesiems, bet ar anapus geležines 
uždangos kas nors pasikeitė? Ten kaip buvo, ta 'p ir yra. Ji šyp
sosi tik tiems, iš kurių nori ką nors laimėti. Jeigu Kremlius 
šypsosi ir rodo gerą valią, tai visų pirma turėtų šypsotis ir ro
dyti gerą valią visoms pavergtoms tautoms ir net savo tautai. 
Lai pasitraukia iš okupuotų kraštų ir grąžina toms valstybėms 
laisvę, tada šypsena bus tikra, nuoširdi. Tada bus galima sa
kyti, kad naujų žmonių atsiradimas valdžioje pakeitė seną po
litiką. Kol to nepadarys, jos politika yra sena ir apgaulinga. 

Petras Blozneiis 

AMERIKIEČIŲ NUOMONĖ APIE 
KOLCHOZUS 

— Už tokius darbus bažnyčias uždarys, ir žmo
nes trems, — pasakė klebonas. — Tiek ir bus laimėta. 

— Kaikurie pas mus knygas skleidė ne bažnytines, 
— pasakė Vėtra. — Šaukė tos knygos prie sukilimo. 
Žmonės ir atsišaukia. Ana, ir „Apžvalga" šaukė baž
nyčias ginti, bet ne krauju rankas tepti... 

— Pradės žmonės žandarus mušti, ir bus pas mus, 
kaip Kražiuose. Atims bažnyčią. O kas bus su žmo
nėmis? Dabar vienas Kubilius peršautas. Paskui visi 
bus peršauti. Eis žmonės į ištrėmimą. O čia ateis mas
koliai i r starovierai. Štai kaip bus, jeigu mes kardą pa
kelsim. Bažnyčia gali daug kentėti, bet ne kardu ka
riauti. Bažnyčia negali užgirti žudynių, kad tai ir būtų 
jos pikčiausiam priešui. Mes juk už priešus meldžia
mės. 

— Kiekvieną dieną už ciesoriaus sumeniją. 
— Tai gi..- už priešus meldžiamės. 
Tai viskas buvo Vėtros naktinių svarstymų pa-

sprendį. 
— Jis privalės už tai dėkoti. Jis praregės, kad čia 

jam už neapykantą palankumu sumoka. Jis bus įparei
gotas bent kuo atsiteisti. Vikaro bylą kur šalin nu
stumti. Be eigos palikti. Prieš trisdešimt metų buvo 

dyk savo bendradarbius. Pasakyk jiems: dabar ne lai
kas! Kraujo neliek. Žmonės prakeiks tą mirksnį, kada 
jie pralies pirmą kraujo lašą. Metas dabar palankus 
išvesti žmones į audrą. Bet po to bus dar blogiau. 

Palauk, mielas bendraginklį, palauk jaunasai 
didžiulė klaida. Pasėjome neapykantą žmonių širdyse. I'kunige Bylewicze, bučiavęs ir laimines sukilimo vėlia-

Dvylika amerikiečių ūk'ninkų (farmerių), ekskursuojančių 
po Sovietų Sąjungą, aplankė kelis kolchozus Ukrainoje ir nega
lėjo paslėpti savo nusistebėjimo dėl milžiniškos ir, jų manymu, 
betiksliškos darbo energijos eikvojimo kolchozuose. Jie pareis- tvirtinimas. Klebonas staiga prabilo balsu, kaip iš sa
kė, kad tokio pat dydžio amerikiečių ūkiai (farmos), kaip ir jų kyklos. 
aplankyti kolchozai, būtų pilnai mechanizuoti ir mašinų aptar- — štai mūsų veikla, Vėtra. Kol čia svarstysime, 
navimui užtektų vienos dvidešimtosios dalies tų darbo rankų, ku- jie užmuš žandarą. Tu... pasiryžk... užeik pas Nikitą ir 
rios dirba kolchozuose. pasakyk jam, reiškia, žmonės kalba, kad atsiradę pa-

-
-

O ir vėl neišmokome; vėl už kardo rankenos. Žandaras 
pabugs, išbėgs, pasikėsinimo nebus, ir žmones išgelbė-
sime nuo sunaikinimo. Sakyk, kad ateini su mano pri
tarimu, nes taip tik krikščionys katalikai gali elgtis 
Atsibus jo sąžinė. O čia dar vikaro byla jo rankose.... 

— Eisiu pas žandarą, — lyg sunkiai apversdamas 
liežuvį, tarė Vėtra; bet tarė tai ryžtingai. — Didelė au
ka, nes baimę jaučiu. Bet gal tai man bandymas pagel
bėti vikarui. Eisiu... palaiminkite mane. Pasimels-
kite... 

PRIE MAIŠTO ŠALTINIO 

Vėtrai išėjus, kunigas Bylewicze nuėjo bažnyčion, 
atskaitė skaitytines mišias, paskui liepė paduoti arklį. 
Sausarankis Juozapėlis paklausė: kur? Klebonas pa
sakė: pas Pan Gintowtą. 

Klebonas rado ligonį besėdintį kėdėje su rankeno
mis. Kaip susižavėjęs savo mintimi, ligonis žiūrėjo į 
lango kvadratą. 

vas prieš trisdešimt metų, aš noriu kalbėti, — suriko 
Pan Gintowt, sumojęs abiem kaulėtom rankom, — Aš 
noriu šešiasdešimt trečiųjų pakartojimo. AŠ noriu 
Mano gyvenimas čia lūžo, kaip spyglelis. Visvien to pa
kartojimo noriu. Aplink mane nauji Konradai Wallen-
rodai išaugo... Kartu su jais naujas sukilimas išaugo 
nepastebėtas. Žmonės sermėgiai kraujo nebijo. Ro
mantikos jie nesupranta, bet kovą supranta. I r mes 
dėlto pralaimėjom, kad perdaug romantiką suprato
me. Kovą suprasti be romantikos dabar svarbiau. Kas 
dabar Kražiuose? Ar jau tai nėra sukilimas? Knyg
nešį, sako žandarai, užmušė. Susirinkę žmonės, žan
darams esant, giesmes giedojo. Mažai betrūko iki su
sirėmimo. Būtų gulėję ant gruodo žandarų lavonai 
O jeigu taip, tai nuodėmė neiti pirmyn. Ak, aš neatpa
žįstu tavęs, kunige klebone! Ar jau pro bažnytines vė
liavas nebeįmatai kitų vėliavų?... 

— Virš tų vėliavų, matau kryžių. Su didesne idėja 
susijungiau. I r tos' žemiškosios man dabar labai pra
regimos. Vanitas vanitatum tai. Kova prakilnioji, o 

_ . „ . . . u i uu iw , M . ! jėgos nelygios. Gundymas! Maži pralaimės, dar aršes-
_ Vargas, ^ r g a s jums - J * * * " * " " * " ni laikai užstos. Aš tau nesiryžtu pamokslų sakyti, bet 

Vargas jums, kurie mažąjį gundote. Gundymas yra di- " kūniška mievarta dera atsakvti dva-
džiausioji nuodėmė. Didelis tai nusikaltimas. Tu, ma- f r P * ~ V . n a l *^ m i S k * P a v a r t ą dera atsakyti dva-

, ,, . v J m. -xL • t . S 1 0 S prakilnumu. Yra gandas: susidarė organizacija 
no mieliausias, mažuosius gundai. Tu juos maištui Ir - * , _ _ 6

X. . z . _ '* .J 

, " " c u * U B i a o » . " 6 J • žandarams žudyti. Man širdis pasakė, kad tu tos min-
sukihmui rengi. H jHmdvtoiAs 

Ligonis gyvai pažiūrėjo į kunigą. Ligonis lyg at- u e s ^uiayrojas . . 
sigavo, pajaunėjo, šilta šviesa iš vidaus nutvieskė jo 

(Bus daugiau) 

* 
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Antradienis, rugpjūčio 16, 1955 

Sovietą Rusijoje stiprinama 

ANTIRELIGINE PROPAGANDA 
GEDIMINAS GALVA 

Niekas po Stalino nepakitėjo ni s žymiai kuo skiriasi nuo anks 
Rusijos tarptautinėje ir mažai čiau buvusio". 

Kai kurie kas vidaus politikoje. Kag gi naujo yra nutikę ? Ko-

i VANDENS FLUOR AVIM AS 
Ka* yra fluoritu f Ar fluorine kenksmingas? 

Rusai komunistai tepakeitė 
taktiką. Naivu būtų manyti, 
kad jie gali tapti neutraliais ti
kėjimui ir galėtų kalbėti apie T a i d i d ž i a i kenksmingas ir Taip. Gyvuliai dvesia greičiau, 
komunizmo ir krikščionybės su- s u n k i a i pašalinamas iš kūno jeigu jie girdomi fluoruotu van-
derinimą, kaip tai darė kaikune n u o d a s > k u r i s paprastai naudo- deniu, bet kaip s u žmonėmis? 
mūsišk ai lengvabūdžiai. Šioje, J a m a s žiurkėms nuodyti. Tai Passiac, N. J., ligonines dentis-
kaip ir tautinio aps'aprendimo, y r a a i į u m į n į j a u g industrijos lie- tas tyrinėtojas dr. Feltman 4 
srityje negalima laukti nuoląi- k a n o s Kadangi komerciškai tų I metus studijavo vaikus ir nėS-

posūkiai tarnavo apgauti tuos, dėl rusų komunistų partija bu- d ų ? n e 8 j u nepripažįsta diktuo- • l i e k l | R | m&^ ^ ^ ^ t a i n e J č ! a 3 m o t e r i S f k u r e v a r t o j o a t i . 
u o s v o S e r * P"8™** susvyravusi? janti rusų komunistų partija. _ i n u o s t a b u , kad jos peršamos van I tinkamą fluoruoto vandens kie-

Rusų komunistų partija baz- d e n s fluoravimui. kį. Moterys turėdavo tokį smar 
nyčias lako "klaidingos filosofi
jos skelbėjomis". Jų tiesioginis 
ir griežtas persekiojimas nieko 
gero nedavė. Dabar rusai ko
munistai stengiasi visas bažny 

viduriavimu ir kitus apkrėsti pirmininkas ir jo įdukrinta duk-

Atsakymas kinti. Rusų komunistų partija 
ne kartą padarė posūkius ry
šium su tikybos persekiojimu.' "Pravda" pateikia šitokį at-
Pastarojo pasaulinio karo metu sakymą: "Rusijoje, pak tėjus ū-
ji liovėsi vedusi ateistinę "propa- kinėms ir socialinėms sąlygoms, 
gandą. Rusiškas ir net kitų tau- sunaikinus išnaudotojų klasę, 
tų nacionalizmas buvo puoselė- laimėjus socializmui, sėkmingai g^g 0 y p a g štačiatik'us, pada-
jamas.'Tač'au visa tai pakitėjo pakeltas mokslo ir kultūros lyg- r v t į pa rtijos tarnais, 
karui pasibaigus. Tikėjimas vėl muo. Todėl daugelis yra atsi-1 

apskelbtas buržuaziniais prieta- kratę tikėjimo likučių. Ar šiuo 
rais ir net prilygintas nuodams, metu jau reikia liautis kovojus 
Rusai komunistai ypač negali pa prieš tikėjimo prietarus ? Ir to-
kęsti Romos Katalikų Bažny- liau reikia kovą vesti iki darbi-
čios, kuri susieta ne tik su Va- ninku dalis dar tebetiki, nors tik 
tikanu, bet ir tautiniu sąjūdžiu, likučiai tikėjimo Rusijoje užtin-

. I kami. Tikėjimas nebeturi šak-
\ a u ja linkme j nų socialiniame ir viešame gy-j binių prietarų" akademinėje 

Rusų komunistų partija pa- ven'me. Mokslinė — priešreligi- į plotmėje ir ruošti mokslinio a-
skelbe 1954 m. lapkričio 11 d. j nė propaganda, kuri turi būti j teizmo"'specialius kursus". Pra 
įsaką, kad vedant priešreliginę kantria* ir sumaniai vedama, ga dedant pradžios mokykla, bai 
kovą negalima įžeidinėti tikėji-j lop pagelbės atsikratyti tikėji
mą skclb'ančių ir jį išpažįstan- mo prietarų", 
čių. Kaikas panūdo patikėti, "Pravda" susipainiojo savo 
kad Rusijoje kaikas naujo įvy- j dialektikoje. Materialistinė dia-
ko. Šiuos rūkus išsklaidė š. m. lektika sako, kad ūkinės ir so-
birželio 30 d. "Pravdoje" pa- dalinės 

Kas pradėjo fhioravimą? kų vėmimą ir Gdos uždegimą, 
k.: d reikėdavo kuo greičiausia 

U. S. Federal Security Agen- tokip vandens vartojimą sustab 

Be to, chloriną lengva pašalinti 
iš vandens, bet ne taip lengva 
pašalinti fluorine. 

Viešoji sveikata ar privati 
gerovė? • 

Vienas iš smarkiausiai propa
guojančių vandens fluoravimą 
JAV yra dr. A. P. Black, iš Flo
ridos universiteto. Jo sūnus yra 

tė yra vicepirmininkė Black's 
Laboratories, Inc. š i įstaiga ir 
parūpina priemones ir medžia
gą vandens fluoravimui JAV 
miestams. 

Aidan Mackey, "The Defcn-
dant" redaktorius Anglijoje. 

Vyno draugai — kaip vynas-
— K "Seirprr Vivum" 

Propagandos sustiprinimas 

Šįmetiname "Voprosi Filoso-
f ji" 6 nuemryje, 175 psl. pa
skelbta, kad įkurta "Mojcslinės 
— prieotikybinės propagandos 
komisija, kurios uždavinys de
rinti veiklą "išsilaisvinti iš tiky-

cy, vadovaujama Oskar Ewing, d v t i . Dr. Paul Manning iš Spring 
ku.] J anksčiau buvo aliumini- f:eld, Mass., atsiklausė apie 

jaus industrijos reikalams ad- 1,500 dantų gydytojų ir atrado, 
vokatas, jis ir panaudojo savo J°2 nė vienas iš jų neleidžia sa-
padėtį vandens fluoravimui pra v<> šeimose vartoti fluoruoto 
dėti. vandens. 

Ar sustabdys dantų gedimą? 

Skelbiama, jog sulaikys dantų 
gedimą vaikams iki 10 m. am
žiaus. Tai viskas. Dr. Max 

r nė Juino diktatūra ilgesniam 
laikui netinka: ji privestų prie 
visos š . Afrikos netekimo. 

Juino manymu prie Maroko 
neramumų daug prisideda J A V i G n n s » miesto ligoninės dantų 
aerodromai ir komunistinė pro-i ^ydy^^jas, Worcester, Mįass., 
paganda. Bet visdėlto neramu
mų pagrindas yra netikusi pran 
cūzų politika. Kalčiausi yra vie
tiniai prancūzai. • 

Grandvalis sakosi norįs atsi
statydinti, jei Prancūzijos vy-

giant universitetu yra sustiprin
ta prieštikybinė propaganda. 
Vienintelis dalykas kiek pakitė
jęs, nes atsisakyta admiinstraci-
niai bausti tikinčiuosius už •ti-4 riausybė atmes j osiūlymus. Bū-

sąlygos apsprendžia kėjimo išpažinimą. Čia panašiai j tų l;ūdnas reikalas. Grandvalis 
lrškai - ateistinės didžiosios jė- žmogaus galvojimą ir tikėjimą, j elgiamasi, kaip ir su užsienio ra i yra dramatiškų efektų vyras. 
skelbtas ilgas straipsnis "Moks- Ji giriasi, kad krašte įsigalėjęs dijo klausytojais. Pats užsienio Faure vyriausybei nėra malonus 
gos perspektyvos". socializmas panaikino žmogaus radijo stočių klausymas nėra 

Aštri prieštikybinės propagan išnaudojimą ir klases. Tačiau baudžiamas. Tačiau netrukus iš 
dos kritika skina kelius nau- tai neatitinka tiesą, nes nė vie- j randama kita priežastis klau-
jiems komunstų polėkiams: "Mū noje valstybėje pasaulio istori- j santį kalėjime pasodinti ir pa
sų, kaip ir liaudies demokrati- jo nėra buvę tokios apimties j smerkti. 
niuose kraštuose, mokslas patą-1 vergijos ir nepaprastai griežto : = z ^ = = = = = = = 
po galingu ginklu. Juo naudo- gyventojų suskaldymo į klases, 
jantis dirbantieji siekia sukurti kurias užtinkame Rusijoje. Ta-
tvirtus socialistinio gyvenimo pa čiau rusų komunistų dienraštis 
grindus. Dabar pradėtos prieš- pasako ir dalį tiesos: dalis dar-
religinės kovos naujasis tarps- bininkų tiki, o prieš tikinčius rei 

kia ir toliau vesti griežtą kovą. 
Toks "Pravdos" pas :sakymas 
išsklaido betkurias abejones, 
būk, pasak Nikitą S. Chruščevą, 
turi būti sušvelninta priešreli-
nė kova. 

PADĖKA 
Nebaigiamas kiekvienam asme

niškai |»a<lfkoti, naudojuos £erb. 
dienra&čio suteikta man galimybe 
pareikšti mano nuoširdžią padėka 
dienraščio skiltyse. 

1. Dčkoju Dr. A. Maciūnui už taip 
jrilu supratimą mano nelaimes, už 
nuoširdų ir įtikinantį patarimą ope
ruotis, už suradimą plaučių chirur
go, už dalyvavimą apie 6 vai. prie 
operacijos, už lankymą ligoninėje ir 
namie be jokios materialės naudos, 
tik už ačiū. Taigi, Ponas Daktare, 
ačiū, ačiū. 

2. Dėkoju Dr. P. Kisieliui už šir
dingą atjautimą mano nelaimės, už 
lankymą ligoninėje ir gydymą na
mie grįžusį iš ligoninės taip pat be 
jokio atlyginimo. 

3. Giliai sujaudintas dėkoju po
nui Jurgiui Janušaičiui, 726 \V. 18 
gat., maisto prekių parduotuvės sa
vininkui, kuris ligoninėj mane ap
lankęs pareiškė: "Kaimyne, grei
čiau sveik ir važiuok namo, o,mais
to produktai mano parduotuvėje 
tau veltui, kol pasveiksi ir galėsi 
dirbti." N'e tiek svarbu tie doleriai, 
kiek svarbu žmotraus širdis ir arti
mo atjautimas. Už taip didelį žmo
niškumą ponui Janušaičiui tariu 
kaimynišką ačiū. Lai Aukščiausia
sis jam atlydina. 

Dėkoju visiems siuntusiems i li
gonine gėlių, lankiusiems mane li
goninėje ir namie. Visiems kaimy
nams ir kaiminkoms vienokiu ar ki
tokiu būdu padėjusiems man sun
kioje ligoje širdingai dėkoju. 

J. DAMARODAS 

Iš Afrikos politikos 
dalyvių 

(Atkelta iš 3 psl.) 

kimo padrąsintas, į Paryžių at
siuntė grasinantį laišką: tuo me
tu, kada Grandvalis atstatys 
dabartini Maroko sultoną Ben 
Arafą, visame Maroke prasidės 
masiniai neramumai. 

sako, jog fluorine negali sulai
kyti dantų gedimo. Tiesa, anks
čiau jis karštai palaikė vandens 
fluoravimą iki Įsitikinimo, kad 
neįmanoma fluoravimo dozos 
kontroliuoti; be to, jis priėjo iš-
vados, kad kaikurie asmenys 
yra alerginiai jautrūs fluorine. 
Bet mes chloruojame vandenį? 

-

Chlorinas nėra vaistas. Jis 
klausimas: jis gali sulaukti MenI vart<>Jamas vandens valymui, o 
des - France likimo. n e u 8 ^ gydymui. Atsisakius 

chlorino yra pavojus susirgti Pro mus dabar pradefiliavo 
dvi ryškios Prancūzijos figū
ros : vienintelis Prancūzijos mar 
šalae ir naujas Prancūzijos pro
konsulas. Nuo dvikovos Juin — 
Grandval priklausys Š. Afrikos 
likimas. 

Atrodo, kad artimiausiu laiku Nauji kovos būdai 

"Pravda" nedviprasmiškai pa
sisako ir dėl kovos būdų prieš 
tikėjimą: "Tikėjimo likučius'ga- m o P1*"15*- S u n k u esą dabar pa-
lima išrauti jaunosios kartos sak>rt i» k o k i a i š t o b u s reakcija, 
perauklėjimu, kultūros ir sočia- * • • • • • maršalo Juin j vie
linio lygmens pakėlimu. M ū s ų | š u m a Maroko klausimu padėtį 
uždavinys paskleisti dirban-l ž > r m i a i Pasunkina. Vietiniai Ma-
f e m s mokslines žinias... T a č i a u ! r o k o Prancūzai teroristai dabar 
prieštkybinė propaganda gali šaukiasi Juino pagalbos. Juinas 
būti veiksminga ir sėkminga, jei i t u °J i š s t o J ° i š vyriausybės pa-

DARBO TEISES ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose Pr. Šuiaitis 

ANGLIŠKŲ ŽODZIV BEI lASIItElA-
K1MII PAAIŠKINIMAI 

Siame ŽODYNĖLYJE telpa ti* 
anglų kalha žodžiai bei išsireiškimai, 
kurie yra Įgavę speciiilinę reikšmę; 
kai kurie paimti iš veikiančių Ista-

Grandvalis pasiūlys Prancūzijos : tVmų. spausdinami žodžiai angių 
vyriausybei Ben Arafos atleidi-1 k a l b a i r Pa t i e k t i P lata" paaiškinimai 

lietuvių kalba. 

Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00. 
Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS" 
3334 S. Oakley A ve., 

Chicago 3. 111. 

iniiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiieiiiiifiiiiiiiiiiiuiiiiit 
Ar Marija apsireiškė "Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Bu2*eikos kny
gutėje 

MARUOS APSJREIsKIM«l 
ŠILUVOJE 

Raina 40 centai 
Ją galite gauti 

" D R A C G T 
2334 So. Oakley A ve. 

CHICAGO 8. UJU 
tiininiiiiiiniiniiiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiii 

ŽMOGUS 
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge", 2334 So. Oakley Ave 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kain» 
kietais viršeliais $2. 

JŪSŲ ir JŪSŲ šeimos saugumui 
Jei turite Vniversal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Joms daugiau pelno... 
Kad Jūs turite lesų nelaimės atveju... 
Kad Jus galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi. 
Tarnavome bondruomcnei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Vniversal Savings yra draugiška finansine 
įstaiga, aj»ta niaujant i Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Federal Savings and Loan Insurance Corporation na
rys. SantauiK** a]*lraustos iki $10,000.00. 

UNIVERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HALSTED STREET 

f 

• •• 

tikintieji nebus įžeidinėjami. Ti
kintiesiems tereikia išaiškinti, 
kad tikėjimas nesuderinamas su 
mokslu, o jo pasaulio raidos aiš 
kinimas visai pažeidžia moksli
nius pagrindus... Mokslinė — 
prieštikybinė propaganda suda
ro dalį komunistinio mokslo. 
Kova prle« tikėjimo prietarus 
yra ideologinė kova, kuri negali 
pakęsti nemokslinio ir idealisti
nio požiūrio... Marksizmas — le
ninizmas negali būti neutralus 
link tikėjimo, kuris nieko bend
ro neturi su mokslu". (G. G. pa
braukė). 

TELEVIZIJOS. RADIO IR PHONOGRAFU 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausio* firmos _ garantuotos dalys. Prityrė mechanikai 
darbą atlieka sąžinineai ir greitai. 

FRANK'S TV & RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELL3 
748 West 88 Street CAlumet 5-7252 

J\ (P 

tariamosios kom:sijos Š. Afri 
kos reikalams, kada į Maroką 
buvo paskirtas Grandvalis. Jui
nas nori vienas paimti j savo 
rankas visą Š. Afrikos likimą. 

Kas yra kaltas? 

Prie Maroko išsivystymo pri
sideda Alžyras, kurio sukilimai 
prasidėjo praėjusių metų lap
kričio men. {vykiai prasidėjo iš 
tisą serija atentatų. Alžyro ka
ras dabar labai išsiplėtė. Pran
cūzų tvirtinimui viso esą 5,000 
sukilėlių, vadinamos Allaho ar
mijos. Bet iš tikro sukilėlių skai 
čius yra dešimteriopai didesnis. 
Manoma, kad prieš prancūzus 
Aures kalnuose prie Saharos 
veikia 30,000 - 50,000 vyrų ar
mija. Prie sukilėlių apginklavi
mo prisideda arabų valstybės, 
ypač Egiptas ir Irakas. Bet dau 
giausia paramos teikia Š. Afri
kos gyventojai. 

Alžyras nėra Prancūzijos ko
lonija: jis priklauso prie met
ropolijos. Maroko problemų ne
galima atskirti nuo Alžyro. Ka-

N orėdami pirkti, keisti ar parduoti automobilį visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobilių prekybą 

B A L T I C A 
5805 S. WESTERN AVE. WAIbrook 5-8200 

SUTVARKYKITE LAIKO SRV0 RDT0HOBD| | 
Complete Auto Service I 

4542-44 6. W««Urn Ave. Tel OLif. 4-007B? 
Sav. Stasys Dapkus, prityręs nieohanl-
kas, turi* mo<lcrniausius įrengimus, ge
rsi ir aebraagiai pataiso karoerrija ir 
nudažo, taip »>JU sureguliuoja motorą, 
k.i-l taupiau naudotu benziną ir alyva-
.Ii* šlojr srityje dirba nuo 1!M«i meto, 
taip kad jo darbu bosite patenkinti. Ka
pui tetet. \YAIbrook 5-7580. 

MIDLAND PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA K 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

=^i 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

fstiigoje BRIGHT0N SAVINGS and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo Indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Califomia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrart., penktad. Ir Tr^Ciad. 9 
ieftt. 9 v. ryto Iki 4:80 p. p. Kctvirtad. 

ryto lkl II ' 
t vai. Iki t 

4938 Archer AvtMM Tai. U3-6719 
AUGUST SALDUKAS Pr«xid«ntert 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. Tel. YRrds 7 3278 
MES PARCPINAME KKIJONICS: lėktuvais — OH«iiiikelimU 

— Autobusais — 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti i Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti j užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių,. 

Pildome afidevitua. 

rir ^ h 
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AUGŠTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

Štai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pds mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Teisingo
mis .sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optįonal, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savings. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 South We*tern Avenue JOHN PAKEL, Prezidentas GRovehill 6-7575 

N u o 

1 9 2 4 

Ketvirtadieniai* nuo 9 iki 8 vai. vakaro. TrečiaadUniaii uidaryta visa dleua. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki Z vai. po pietų. 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 
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SPECIALUS NUPIGBSflMAS! 
R00SEVELT FURNITURE 

C0MPANY, INC 
2310 VVest Roosevelt Road 

TdeL SEeley 3-4711 
Hide away Bcd — Sofa-lova $ | Q 9 0 0 
SOFA-LO\^A ir krėslas . . $ | § g . < * 
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ \ Ąį40 
Pasinaudokite šiais nupiginamais ir 
aplankykite LIETUVIŲ KKAUTUVC. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vai. 
dieną iki 5 vai. vakaro. 

file:///YAIbrook
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Laiškas is Argentinos 

20,000 MYLIŲ VIRŠ KALNŲ, VANDENŲ 
A. JUŠKA 

= 3 
PATVINDfi GATVES 

Berriso miestas .turįs 70,000 žmogaus gyvybė taip 
gyventojų, a ts tu 50 kilometrų branginama, 
nuo Buenos Aires, yra antroje 
vietoje daugiausia lietuvių Ap
gyventas, jų čia visą tūkstantį 

mažai 

Berriso mieste gyvena mano 
tikras brol's. Jei jį būčiau mies
te sutikęs, nebūčiau galėjęs pa-

priskaitoma. Nemažas industri- žinti. Daugiau 30 metų, kai jis 
jos centras — valoma alyva, a t iš Lietuvos emigravo, a i dar bu-
plaukia nemaži laivai, garsiosios vau kelių metų piemenėlis. Su-
Swift kdmpanijo3 skerdyklos, sitikimas buvo malonus ir jau-
nuo kurių, kai papučia vėjas, pa dinantis — verkė visi: brolis, 
junti aromatiškus" kvapus, brolėne, jų dvi dukros, pussese-
lyg tai būtum Chicagojej Town re ir pusbrolis su šeimomis. R21 
of Lake kolonijoje. Jose ir dar- kejo ir man pačiam nosinės... 
bininkai tą patį darbą dirba. Po tiek metų... J ie visi, išskrus 
Skirtumas atlyginime — jie te- mano brolio dvi dukras ir pus-
gauna, pavertus juodojoje biržo- brolio vieną, y ra paprast i darbi-
žoje argentiniškus pozus į ame- ninkai, be jokio mokslo, o tačiau 
rlkietiškus dolerius, mėnesiui 60 Lietuvą kaip gražiai prisimena. 

Man t ruko visa valanda, kol iš
pasakojau broliui apie gimtąjį 
kaimą. Viską prisimena — kai
mynų ne tik pavardes, be t ir var 
dus. Pabus kiek, o kur tas , o 
kur tas gyvena.. I r pussesrei 
turėjau daug aiškinti apie Va
doklius, gimtąją parapiją pasa
koti, kur jos jaunos dienos pra

dirbo... Žinoma, kad per tiek neleidžiama, o didelė dalis vieti- pragyventi 5 kunigai, kurie tu-
" metų ir jie daug ką pamiršo, gal n i ų k a t a l i k ų kunigą temato du ri darbo iki kaklo, 

vienoje kitoje srityje ir apsilei- ' 

mūsiškių žaliukų. 

Pakeliui d a r a u s i aplinkui — 
begalinės lygumos, tarsi tai bū
tų apie Panevėžį. Susidaro ir 
skirtumai čia pati žiema, o 
žydi kaikurios gėlės, noksta cit
rinos, sniego nė su ž'buriu nesu-
surasi. O koks sunkus visoje 
P e t ų Amerikoje susisiekimas. 
Vienoje vietoje autobuso laukė
me daug au valandos, o ir t a s 
buvo visiškai perpildytas, 
kėjo jau alkūnėmis kovoti. Kar
ta i s darosi šiurpu — miestuose 
matydavai gatvėkarius, t i rš tai 
aplipusius, kiti vos viena ranka 
la kėši, kaip jie neiškrenta... 
Taksi gauti yra be galo* sunku. 
Į priemiesčius jie veik nevažiuo
ja, o jei sutinka, pajunti, kad ne 
tu jam, o jis tau daro didžiausią 
malonę. Privatūs automobiliai 
važ'uoja greitai ir be jokių tai
syklių. Pėsti turi į visas puses\ ?*V*"J? ^JT"".*,," A ~Zū~ ' 

, - . - . . . . r : . . Ueli, atvertą is Amerikos 
gerai ziureti, atsargiai eiti ir 
saugotis, saugotis... Gatvėse 
mažai polic ninku, o dar mažiau 
šv'esos signalų. Vietiniai pasa
koja, jei kas ant žmogaus už
važiuos, nesustos, lėkte nulėks 
tolyn, kur tu jį besurasi... Ypa
tingai saugosi valdžios mašinų. 

gramą. Šv. Mišios bus 9:45 vai. 
, šv. Kazimiero bažnyčioje. Są-
[ jungietės organizuotai eina prie 
šv. Komunijos. Šv. Mišių metu 
giedos solistė Lilija Mickevičiū-

i te. 2 vai. p . p . šv. Kazimiero pa-
I rapijos salėje įvyks paskaitos "r 
diskusijos. Kalbėtojais pakvies
ti kun. dr. V. Cukuras, p. Mag-

\ dalena Galdikienė ir ponia Dale 
Murray. 

Meninėje dalyje bus vaizdelis 
iš Lietuvos praeities, Aušros 
Vedeckaitės solo ir j auna akor
deonistė Karolina Palevičiūtė iš
pildys keletą d a b kėlių. Po to 
bus vaišės. 

{ėjimas į programą ir vaišes 
bus nemokamas. 

bet Geras piemuo kerpa avis, 
kailio joms nelupa, 

— Tiberiu*. 

PIGIAI ITC S A r C . I U 

PhRKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIKIOJK IK 1- TOLIAU 

K. F1DUKONIS 
Tarta aaufe dideli 

« -

Patvino gatves Qaeeni rajone New Yorke, kai uraganas atnese 12 colių lietaus 

mos kalbos, o ilgus, ilgus me- kar tus gyvenime — kai juos j j as — Ged. Vildžius (Har t ford) , 
tus išbuvo be savo kunigo. Da- krikštija ir kai juos laidoja, o administratorius — C. Kiliulis 
bar kas mėnesį pas juos atva- bažnytines sutuoktuves ne visi 
žiuoja vienas iš tėvų marijonų, tepripažįsta. Šiaip tai vienuoly-
70,000 miestas, iš kurių apie nai, gaudami paramos i i Šiau-

(Boston). 
Stovyklavietė yra labai g ra 

žioje vietoje, a n t puikaus ežero 
80 rr katalikų, o tik viena para- rės Amerikos, gali galą su galu kranto. Bus galima naudotis lai 
pija, vienui vienas klebonas. Ku suvesti. Tėvų Marijonų parapi-i vėliais ir įvairiais sportiniais 
nigų t rūkumas begalinis, o ta- jos sekmadieninė rinkliava sie- žaidimais. Esan t lietui, įvairias 
čiau įsikurti ten neįmanoma, kia daugiau 200 pezų. Kaip iš pramogas bus galima pravesti 

iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiimiiumiiiiiiiiii 
BABY SHOP 

4675 Archer, tel. BI. 7-2889 
(Archer * Calif.) 

bėgo, kur su pavasarininkais s t e ' g t i tautinių parapijų visai to be pašalinės paramos galėtų po ten pa t esančia didele pašto 

do, tačiau jų lūpose ir širdyse 
savų motinų prisiminimas liko 
šventas, šventi jų žodžiai — vai
keli, neužmiršk Dievo... Džiau
giausi, kad jau antroj i kar ta Ar
gentinoje gimusi ir augusi dar 
pakankamai sera i lietuviškai 

M0SŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

Kvietimas 

kalba, o viena pusbrolio duktė Nekalto Prasidėjimo seserų 
tai taisyklingai ir gražiai lietu-1 vienuolyno Putnam, Conn., Ma-
viškai kalbėjo, kad turėjau jai rijos garbei skirtosios koplyčios 
premiją paskirti - - auksinį kry- s ta tyba jau baigta. 

Šventinimas įvyksta rugpju-

Skurdi ir čia yra mokytojo da 
lia. B r o l o duktė yra vienoje 
mokykloje mokytoja. J i žymiai' 
mažiau gauna atlyginimo už sa
vo tėvą, paprastą darbininką. 
Peronas yra ir gerų dalykų Ar
gentinai padaręs — darbininkai 

čio 21 d. 11 vai. 

0few York, N. Y. 
Savaitgalio stovykla jaunimui 

Rugsėjo 10 — 11 dienomis At 
laruto pakraščio skauta i vyčiai 
organizuoja sporto ir poilsio sa 
vaitgalio stovyklą Loon Pond a-
merikiečių skautų stovyklavietė
je netoli LakeviUe, Mass, Cape 

ge. Smulkesnių informacijų ga
lima gauti pas augščiau minėtus s ^ ^ ^ 
asmenis. 

Vyrauja įsitikinimas, kad su; džiaugiasi pensijų įstatymu. Iš-
valstybės tarnautoju nesibyli- j d rbę 25 metus gauna du treč-
nčk pralaimėsi. Advokatai 
ten irgi neturi gero vardo. Jie 
suda r 0 sindikatus ir į juos žiū
rima kaip į sukčius. Lengva 
mašina č;a penk's kar tus bran
gesnė negu pas mus, todėl ir 

dalius algos, o ligoninėse gydy
mas jiems yra nemokamas. | 

Nė kiek nesistebiu, kad lietu
viai darbininkai, atvažiavę į Ber N. Pr . švč. M. Marijos Seserys 

30 metų nutolo nuo ir 
Jie nemokėjo sveti- Koplyčios Statybos Komitetas 

Ši lietuvių geradarių pastaty- , C o d p u s ė j e > a p i e 4 2 m y l i o g n u o 

toji šventovė teikia džiaugsmo B o g t o n o j s t o v y k l ą kviečiami 
vienuolijos seserims ir lietuvių y y k t i y i g i s k a u t a i v y č i a i ^ k a n . 
visuomenei, todėl koplyčios šven d i d a t a i ) vyresniosios skautės, a-
t i n i m a s y r a visų bendra švente. į k a d e m i k a i i r s k a u t ų b i č : u i i a į , ^ 

Kviečiame visus dalyvauti iš-: p r i k l a u s ą s k a u t u organizacijai. 
k lmėse, kad pasidalintume bendį s t o v y k l o s vadovas — Romas 

džiaugsmu ir maldautume K e z y g ( N e w Y o r k ) j p a v a d u o t o . 
1 

ru 
D'evą laisves Lietuvai ir kitoms 
pavergtoms tautoms. 

Jūsų Kristuje 

ri=ą pneo 
bažnyčios. 

BUDNIKO KRAUTUVE 
43 METAS PREKYBOJE 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮ v RCBIV " 
M E D Ž I A G Ą 

C\RRMOODY 
LUMBER (XX 

STASYS LITWINAS. Pres . 
S039 8 * B A L S T E D ST. 

T*L Vlctory I-1S7S Š0 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 4 

RAJTINfi ATIDARYTA kasdien nuc 
t vai. ryto Ik t C vai vakaro lt 
fteitadlenlala Iki I vai. vakaro 

Worcester, Mass. 
Visos lietuvės moterys į 

"apšvietos dieną"! 

A'LRK Moterų S-ga š. m. rug
pjūčio 14 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, VVorcester, Mass., 
rengia "apšvietos dieną" su pro-

VCSIVrU V AI - VEDINTUV Al 
• TELEVIZIJOS • 

FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Augštos kekybes fonografai 
— DUIiKIASIURBIilAI — 

Elektriniai laikrodžiai 
VIDAUS IR LAUKO ANTKNOS 
- TV IK RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALY8 

^ ^ » » - - . . W ^ ^ 

P.&J.JOKUBKA 
T.V. and DIAMONDS, WATCHES 

SALES AND SERVICE 

4102 Archer A ve., at Mozart 
Chicago 32, III. — TeL LA 3-8617 

Visų radijų, fonografų. TV Ir 
reKordavimų aparatų 

TAISYMAS 
atliekamas patyrusių inilnlerlų 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
iemi&usios 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
• (LIETUVIS) 

Moderniškai įreng
ta vieta |vairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybe — vestuves. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir braa-
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamas darbas 

414 West 63rd Street 
TaL ENg. 4-6883 arba ENg. 4-6840 

iDlTCLCvision 
les- servlce) 

<26 inch dviračiai, 
$46 vertės $291)0 

Naikų vežimėliai, 
$39.00 vertes $28.W) 

Lovytės, 
$30.00 vertės $17.50 

Ir daug kitų dalykų urmo kainomis. 
«nta«MtiMiitimii.;rniimiiiiMnnniitti'M 

M O V I N G 
A. BENUL.IS atlieka įvairius 
perkraus tymus ir pervežimus 
iš tolimų ir ar t imų ats tumų. 

TVlef. SE . 3-2146 
a i t » N . 7-7075 

1885 CANALPORT 

d • • 

3184J So. Halsl 1 — 1 

TELEVIZIJOS 
Ir Radto Aparatu Taisymas 

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKtS, 4617 S. Sawyer Št. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037 

Rakandai visų gerųjų išdirbysčių be brokų ir sugadinimų. Budrikas pasitiki Ju-
mis( suteikia Jums kreditą. Budriko kainos yra žemesnes kaip kitur, pirkėjai 
moka mažiau už geras prekes. 
Krochler, Simmons, Sealy, Pdllman miegamos sofos. Kainos nuo $88.00 ir aukščiau. Kar-
petai, kilimai, miegamo kambario setai, dinettes, General Electric šaldytuvai ir air condi-
tionors, Frigidaire, Philco, Admiral šaldytuvai. Universal, Tapan gaziniai pečiai: Maytag, 
VVhirlpool,. Hoover prekes. 

BALDŲ PASIRINKIMAS DIDKLIS. PATALPA ANT 6 LOTŲ. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 

S>: 

3241 S. Halsted Street 
Budriko Radio Valanda ii WHFC 
stoties, 1450 kilocycles, ketvirta-

dieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare. 

Tel. - CAlumet 5-7237 
I Įmone atdara pirmadieniais ir ket-

virtad. nnuo 9 iki 9:30 v. v. Kitom 
dienom 9 iki 6. Sekm. 10 iki 5 T. V. 

» i — f~ — i , • • . . . . — , . & \ 

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arkivyak. Jurgio Matulaičio-

„ Matulevičiaus 
Trijose dalyse; 

U Ž R A Š A I 
I. t trasai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai, eta kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
išganymui. 

II. Lainkni. Tai jvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties pertai, išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje. 

III. Vilniuje, žvilgsnis 1 Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs. 

Knyga turi 220 psl.. paveiksluota 
ir Įrišta i Kietus viršelius. Kaina 
$2.50. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
" D R A U G Ą S " 

2334 So. Oakley Ave., 
CHICAGO 8, ILL. 

NUO U2SI«iENEJU8IŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENU, a.1 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ. Jit 
negali ramiai sedlti ir naktimi 
miegoti, nes jų užsisenšjuslos žaizdoi 
niežti ir skauda Kad pašalinti U 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi 
rų Ir skaudžių žaizdų. uždikite 
LEGULO Olntment Jų* g y d o m o t 
ypatybes palengvins Jūsų skaudšjl 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalins 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHIJ5TES POOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir pcrplyšlmą 
tarpirščlų. Yra tinkamas vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos d< dir 
vinių, odos išbčrimų ir t. t , taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
Klų. JI* yra gera gyduole nuo Ii 
vtriinlų odos ligu.Ls-
gulo Olntment yra 
parduodamas po 7 S 
et., $1.2B. Ir $1.50. 
Pirkite vaistinėse Cnl 
cagoj Ir apyUirkSse— 
Milwaukee, Wisc. Ga 
ry, Ind.ir Detroit, Mi-
cnigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo-
ney order | : 

LEGULO, Depar tment D. 
5618 W. Eddy S t Chicago 34, IU 

PERKRAUSTYM AI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas . Visi ^pdraudmaai B artinu] Ir 

tolimu ^i»tancijų. 6 a u s i U sekančiai : 
*41ft % LITCANICA AVFL, CHICAGO, HJL 

ANTANAS VILIMAS 
IVIelonaa — FRontler S-188S 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii 
L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

NARIAI LIETIVIi TAIP. IR SKOLINIMO 
• • • • • • • •!••••• 

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10.000.00 
I R 

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & L0AN AŠSNl 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, IU. 

CRANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, I U 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI 

UNIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, lli. 

MES PERKRAUSTOME JOSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

arba kelias dešimt myliy 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės pas moa Toris daug 
metų patyrimo pcrkiaaBtvmo darbą. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais 

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097 

UE1111I1I1I1IIIIIIIII11111IIIIIII1IIII1I1IIHI1II UIUlUUIlIUlUIlHUUlUUUtf 

Rizmeriams apsimoka skelbtis "Drauge", 
* - . i 



6 MffiMftAfiTtS fcftAŪGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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Antradienis, rugpjūčio 16, 1955 

SO. BOSTONO ŽINIOS mai, kiek patirta, yra išsiunti
nėti, bet, kaip Bendruomenės 
Balsas pranešė, jei kurios orga-

parapijos klebonijoje, o dabar nizacijos valdyba nebūtų pa
jau kuris laikas yra išvykęs kur kvietimo gavus, prašoma atsto
tai kitur. Pastaruoju laiku jo v ą atsiųsti, kad Philadelphijos 
straipsniai spausdinami Chica-, lietuvių diena, turinti didelę 
goję išeinančioje "Laisvojoj Lie-1 rėksme bendruomeniniame gy-
tuvoj". Vienas tų straipsnių v e n ime , pavyktų pravesti kiek 
apie pinigų rinkimą bažnyčioje galint sėkmingiau. 
buvo perspausdintas rugpj. 10 0 

d. boston'škiame "Keleivyje". 1 ___ p^f. <ir. A . Vasys (Vasi-
— Inž T. Aleksandravičius su : liauskas) nuo ateinančių mokslo 

OTiufioitL kuriame sakoma:•! žmona praleido vasaros atosto-j ™ t ų pradžos yra pakviestas į 
"Valstybės sekretorius Dulles; gas pas tėvus pranciškonus Ken garsųjį jėzuitų Fordham univer-

neseniai nurodė, kad viena pa- nebunk Port, Me. Ten buvo ir «itetą New Yorke dėstyti rusų 
grindinių pasaulinio įtempimo daugiau bostoniškių. kalbos, rusų « t o n jos ir f i loso. 
priežasčių yra faktas, kad iš - Mokslo metai Bostone pra- **» kursą. Profesorius išvyks-
anksčiau buvusių laisvų tautų sidės rugsėjo 7 d. I į rugsėjo mėn. antrojoje pusė-
buvo atimta jų nepriklausomybė - Polio susirgimai rod0 kiek * • Su jo išvykimu *****&• 
ir laisvė, kuri buvo joms pažą- tendencijos mažėti pačiame Bos-, Jos lietuviai netenka didelės jė-
deta Kaip Jungt Valstybių vy- tone, bet užtat labai padidėjo su S<>s visuose Philadelphijos lietu-

skaičius kitose Mass. j v iU veiklos baruose. Profeso-
j riaus šeima lieka Philadelphijo-
! je, todėl ir jis pats, reikia ma-

Dr. Evelyn Bender (Bendo n y t i > bus dažnokai čia matomas. 

VALST. DEPARTAMENTO 
LAIŠKAS 

Bostono ateitininkai sendrau
giai buvo pasinutę padėkos laiš
ką ryšium su valst. sekretoriaus 
Dulles gražia laikysena Jungt 
Tautų sukaktuvinėje konferen
cijoje San Francisco. J tą laiš
ką yra gautas Valstybės Depar
tamento raštas, rašytas š. m. 
ru 

s rgimų 
vietovėse. 

riausybės pareigūnai yra įvai
riomis progomis pareiškę, mes 
nesame sutikę su dabartiniu pa
vergtų tautų likimu ir mes ne
dalyvausime jok ame susitarime, 
kuris patvirtintų tų tautų pa
vergimą". 

Pasirašė Howard A Cook, Vie 
šosios Tarnybos Viršininkas. 

Kaip matome, toki laiškai tu
ri savo prasmę ir turėtume juos 
visi dažnau praktikuoti. 

T R U M P A I 
— Kun. E. Petrelevičiiis, spau 

doj dažniausiai pasirašinėjąs K 
Mažučio slapyvardžiu, ilgesnį lai 
ką gyveno So. Bostono lietuvių kričio 12 d. 

raitytė) yra viena aktyvesnių 
vyčių veikėjų Bostone. Praėju
siais metais ji baigė MIT dak
taro laipsniu ir buvo pakviesta 
dėstytoja į Ithaca, N. Y., esantį 
universitetą. Šįmet ji dėstys ma 

— A. Bach t vietos Balfo pir-
minnkas, dešimties dienų ato
stogas su savo šeima praleido 
Kanadoje. 

— B. J. Sutkus, trečiosios 

Moterys, vyrai ir Marilyn 
Esą laikas yra netolimas, 

kada pasaulyje moterų bus 
daug daugiau, negu vyrų. Ta
da būsią taip, kad moterys 
stoviniuos gatvių kampuose 
žiūrėdamos į praeinančius vy
rus. Ir joms bus 'didelė beda, 
nes jos nemoka švilpti. Ir vy
rai gali greičiau bėgti. 

Moterys nekeičia savo nusi
statymo taip dažnai, kaip vy
rai. Kartą moteris ką nutaria 
jinai pasilieka savo nusistaty
me nepajudinama, kaip namų 
skola. Vyrai savo nusistaty
muose esą linkę kraipytis, kaip 
Marilyn Monroe — tik ne taip 
patraukliai... , 

tematiką Bostono kolegijoje, k a r t o s Amerikos lietuvis, aUie-
kurią veda tėvai jėzuitai. Malo- k$a karinę tarnybą, yra paskir-
nu, kad šiame krašte išaugusi t a s * svetimų kalbų karo mokyk-
lietuvaitė nepamiršo savo tėvų * M o n t e R a v > C a l l f - Laiške tė-
krašto ir gražiai reiškiasi moks- v a m s r a š o » k a d d a b a r t e n k a m o 

S O P H I E BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

IX WQES s to tu* — Banga 1S9* 
NUO PIRMAD. IKI P E N K T A D 

8:46 Iki f : I0 vai. ryt* 
SESTAD. 8:80 lkl 1:10 ryta 

PIRMADIENIO vak, nuo J—f v. 
SEK M A P . 8:30—t:SO v. I>. i i stotie* 

WOPA — 14»0 kU. 
:hlcRKo 29. 111. l IEmlock 4-141 > 

7121 SO. ROCKWELL 8T. 

linėje srityje. 
— Čiurlionio ansamblio kon

certas numatomas Bostone lap-

Philadelphia Pa 
Pasirengimas naujiems mokslo 

metams 

kytis lietuvių kalbos, 
gaila, ne'šmoko namuose. 

Gardner, Mass. 

kurios, 
B. 

50 metę jubilėjus 

Vasarai baigiantis LB Phila
delphijos apylinkės Kultūros Ta 
ryboje pradėta rūpintis naujųjų 
mokslo metų reikalas. Praėju
sią savaitę posėdžiavo Kultūros valdyba ir šiais metais su dide-
Tarybos pirmininko dr. A. Va- liu kruopštumu rengiasi ketvir-

klausytojų registracija pavesta 
vykdyti dr. A. Vasiui, A. Gaiga
lui, P. Balčiui ir B. Raugui. Į i r P o v i l ° Broliškos Pagalbos Dr-
juos kreipiamasi registracijos ir £ rugpjūčio 20 d. rengia savo 

50 metų gyvavimo sukaktuves. 

ŽEMAIČIŲ TARME 
A P Y S A K O S 

Neseniai išėjo ii spaudos 

B u t k ų Juzės r a i t a i , 

nformacijos reikalu. 

Lietuvių diena 

LB Philadelphijos apylinkės 

kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Audrone, o kas svarbiausia 
—įdomios lemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 

Gardnerio Lietuvių Šv. Petro j 0 n t m o n f t Barbelės kapa, 3) Kaip 
Žemaitis i š Kulių į Klaipėdą važia
vo ir Žemaičių st iprybe. 154 pusi. 
Knyga iliustruota. Kaina tik $1.50. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 

CLASSIFIED & HELP WANTED A D V E R T I S E M E N T S 
"DRAUGAS" AGENCY 

65 East Wa*hington Street 
TeL DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenoe 

TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATE 

H E L P VVANTED — V T R A I 

PUNCH PRESS 
OPERATORS 

FAPERIENCED ONLY 

Average earnings over $2.00 
per hour. 40 hour week; liberal 
employee benefits. Mušt speak 
English. 

BORG & BECK 
5950 W. 66th St. 

Personnel office open 

7:80 A. M. to 5 P. M. 

DĖMESIO, NAMŲ PIRKĖJAU 
Pirkite naują 5 ar 6 kam

barių "ranch" namą nuo 
$15,200 iki $20,000— pa-
gal "contract" sąlygų. 

Skolą mokėt kaip nuomą. 
Susitarimui laukite staty
toją — TErrace 2-5999. -

B L 1 L D I N G A R E M O D E L I N G 
NA1TC STATYBA 

REAL ESTATE 

Didelis namų. Manių, 
ta, sklypų irTii*^'*'r*mi>a 
m o r a l i u s , pssfrolaa, • — S Į r t s s Į « • -
tnmantaa. Nemokamai teikiame ta-
formacijas ir patartinu*. 

Z. CMBBA2CNA8 
• F. H. RALTORflKH CO. 

" * * W. aard SL, te* HHmlocfc 

Jeigu ieškote pirkti namg, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E 0 II A S 
R E A L E S T A T E 

1735 W. 7 1 * . St. UAlbrook S-S015 

ISmokysJme jaunus vyrus virS dvi
dešimties metų dirbti 

GOLD STAMPER D A R B Ą 
Puiki progra tvarkingam, patiki

mam esmeniui. 
Kreiptis — 

§17 S. vVestern Ave, 
TAylor 9-2480 

sio sukviestoji kultūrininkų gru
pelė, kuri aptarė buvusią pra
ėjusiais mokslo metais padėtį ir 
išklaus'usi informacinių prane
šimų, gautų iš didžiųjų Ameri
kos lietuvių kolonijų apie ten e-
sanč'ą padėtį bei pastangas jau
nimo švietimo reikalais, priėjo 
vien'ngos nuomonės, kad šiais 
mokslo metais reikia šeštadieni
nės mokyklos lygį sustiprinti 
praplečiant jos lituanistinį kur
są iki prieškarinės Lietuvos vi
dur'nės mokyklos lygio, o nuo 
buvusių paskutiniais metais 
penktadienių vakarų laisvų pa
skaitų eiklo atsisakyti. Visi bu
vusieji penktadienių vakarų pa
skaitų klausytojai šiais metais 
būtų kviečiami šeštadieniais į 
sistemingą lituanistinių dalykų 
kursą, kurį baigus bus išduoda
mi atitinkami pažymėjimai. Tą 
lituanistinį kursą turėtų klau
syti v'si baigus'eji lit. šešta
dienine mokyklą arba atitinka
mo amžiaus jaunuoliai. Visų 

tajai l'etuvių dienai, kuri įvyks 

Šventė įvyks lietuvių vasarna
myje 6 vai. vak. 

Ši reikšnrnga sukakt's yra 
brangi ne tik nariams, bet ir vi
sai lietuvių kolonijai. Steigėjai Jau pasirodS 

knygele 

"DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Art* 

, Chicago 8, Ui. 
knygų r_akoj nau)» 

^^ ^J*^^%^w*^^£^V* *T+ ̂ Wi ^W*jn^^fc^^&t^n^r*^^^^^^^r*&r*^V*^W*^w*<^™wT*^T%^^%^BF 
jau yra visi mirę. Draugija tu-

nTgsėjo'lS dieną Eddington Par r*J° įdomią, istoriją. Prieš me-
ke ( pasBabulą). Pirmieji p r a - 1 t u s k a i r i ™ P a ž i ū n * n a r i a i ™-' a r M r a a - a B E a r u 
nešimai apie rengiamą lietuvių g » v e i k t l skyrium, bet seniai Į s te ik l t LietUVIŠkę ŠVentOYC 

H E L P W A N T E D M O T E R Y S 

REIKIA FABRIKO 
DARBININKŲ 

18-35 m. amž. Nuolatinis, 
pilno laiko darbas, išmoksite 
operuoti moderniškas "electro-
nic" mašinas didžiausioj "plas-
tic welding" dirbtuvėje. Mid-
west daly. 

917 S. YVestern Ave, 
TAylor 9-2480 

dieną buvo padarytį. Bendruo 
menės Balsas, duodamas skelbi
mą apie ketvirtąją Philadelphi
jos l'etuvių dieną pažymėjo, kad 
tai bus paskutinis šios vasaros 
pabaigoje Philadelphijos lietuvių 
masinis išėjimas į gamtą, kur 
bus ne tiktai linksminamasi, bet 
ir atv'roje gamtoje į Philadel
phijos lietuvius kalbės kviestas 
prelegentas ir bus atlikta meni
nė programa. Lietuvių dienos 
projektas jau yra parengtas, bet 
jis neskelbiamas, kol bendras vi
sų organizacijų atstovų susirin
kimas jo galutinai nepriims. 
Tai bus padaryta šio mėn. 17 d., 
nes tą dieną 8 vai. vak. lietuvių 
banko patalpose šaukiamas vi
sų Philadelphijos organizacijų 
vadovų bei jų atstovų susirinki
mas, kuriame bus aptarti lietu
vių dienos reikalai. Pakvieti-

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GAS0LIN0 STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažvmo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisiKv* ir t t. MOBILGAS benzinas, jvairių rūšių alyva, 

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

M- CESAS, patyręs auto spedaUstas 

i š i r o . 

Vakarienėje žada dalyvauti 
pats miesto meras Ulric Fredet-
te, Fred E. Blake, parapijos kle 
bonas prel. M. J. Tracy ir bu
vęs vikaras kun. Jonas J. Ba-
kanas. Atvyks grupė iš Athol, 
Mass., kur pernai jų Aušrinės 
Draugija atšventė 50 metų su
kaktį ir dalyvavo ten 50 žmo
nių iš mūsų kolonijos. Po vaka
rienės bus šokiai, šventės ren
gėjai yra Nakutis, Juška, Viš-
niauskas, Bekeris, Aukštikalnis, 
Aukštkalnienė, Radeckienė, Mi
lašiūtės, Tunkūnaite ir Radec-
kaitė. 

— o — 
— Lietuvių bendrovės dešrų 

ir kopūstų vakarienė, įvykusi 
rugpjūčio 6 d., sutraukė tiek 
publikos, kad tie, kurie pavėla
vo, negavo valgyti. Taip atsiti
ko 2 čikagiškrams, kurie užmir
šo pavaryti laikrodžius. Kor. 

UTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

FEDERRL 
5RVINGS 

& 1A)\S A S S N . 

p a t a r i a : 
1. Nepraleiskite vi3ų uždirbtų prnigų. 

Taupykite nors dalį. 

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus. 

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea 

Chartered and Supervised by the U. S. Government 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. SeStad. nuo 9 vai. ryto lkl 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma. 

Daug draugų turėsi, 
Laime kol švytėsi; 
Kai apsiniauks geri laikai, 
Matysi — vienas tu likai! 

; — Ovidius. 

Savo Nauuose ! . 
Jei Jus norite, kad Dievas laimin

tų jūsų namus, isstatykite Jo buvi
mo ženklą savo namuose. Mums Die
vo gerumą geriausiai primins Jo my
limosios MotinSlfts Marijos paveiks
las. Marijos Metais savo namuos* 
įsteikite Marijos šventove. 

Mums l ietuviams Dievo MotinSI? 
ttin artima. Mūsų žem6 gausi Mari 
jos iventov6ms, mūsų tauta pavesta 
tos Nekalčiausios Širdies globai. Tai 
<1 steigdami Marijos metų iventovę 
savo namuose, padarykite ją karti) 
ir LIETUVIŠKĄ. 

Is igyklme Aušros Varta Marijos 
paveikslą Ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose* 

Puikų AuSros Vartų Marijos spal
votą paveikslą 1 3 } 4 x l 7 % colių ga
lite Įsigyti diam tikslui u i |1 .00 . 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. Illinois 

Gauta nauja siunta knygelių 

KAIP P A S I R U O Š T I 
1AV P I L I E T Y B E I 

K l a u s i m a i ir a t s a k y m a i a n g l ų 
ir l i e tuv ių ka lbomis . S p a u d a i pa
r e n g ė P r . šu la i t i s . P e r ž i ū r ė j o te i 
s ė j a s A l f o n s e F . VVells. Kaina 
60 c e n t ų . 

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS", 2334 S. Oakley ave. 

Chicago 8, 111. 
<ttf^P- 'Bt! 

YVANTED — 
• Teller 

• Part time file Clerk 
• Switch Board Operator 

(Mušt speak some Lithuanian) 
DISTRICT SAVINOS & LOAK 

ASSOCIATION 
3430 So. Halsted St. 

See Mrs. Eisin 

Puiki knyga nors ir trumpiausiai 
atvangos valandėlei 

JURGIS GLIAUDĄ 
Dvigubas Laureatas 

G Ę S T A N T I S A U L Ė 

Metmenys 
Dali. Juozo Pautienlaus aplankas, 

218 psl., kaina $2.00, Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys. 

ši Gllaudos knyga daro panašų 
Įspūdi, kaip jo atvaizduotas vienai* 
pasikalbėjimas: 

"SavotiSko žavesio kupini buvo tie 
pasikalbėjimai. .. Mano vaizduotėje 
kilo Dubysos paupiai, saulėta vasa
ros diena, kuri buvo prieš du šimtu 
metu ir žmonių veidai, apie kurių 
buvimą aš kadaise nepagalvodavau." 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 

2334 South Oakley Aveoue 

CHICAGO 8, n j j ' 
l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

———^̂ ^̂ — ——— 

Beprotyste turi daugiau pa
lydovų, negu išmintis. 

CHICAG0S VADOVAS 
ui $1.50 

246 pusi. su žemėlapiu 23x32 co
lių Ir 35 paveikslais pastatų Ir 
Lietuvių veikėjų. Sąrašas 136 lie
tuviškų draugijų ir jų adresai 
mo ir Skolinimo 
Pirkite Lietuvių Taupymo ir Sko
linimo bendrovių raštinėse arba 
pas 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinoii 

Mažus vagis karia, dideli 
laisvi vaikšto. 

—Romėnų patarle 

{vairus į t a i s y m a i Ir 
/e i norite* pirkti ar užsakyti namą 
kuris butų serai išplanuotas, pato-
t m gražus ir pig-us. pirkite ar ulsa-
tcykite pas 

Susitarti saukit REUaaoe 6-8202 
V. ŠIMKUS 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Idresas: 4645 So. Keating Ave., 
CHICAGO S 2. ILL. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18th St. Cicago 16 

A. Glntnerls, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedėjas. 

CH S-1&35 
Lietuvių Statybos Bendrov? stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

įlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIg 
= LIETUVrp STATYBOS = 
E BENDROVE E 

i M Ū R A S i 
E BUILDERS, INC. Ę 
E Stato gy\'enamuosius na- Į 
s mus, ofisus ir krautuves pa- į 
s gal standartinius planus ar s 
E| individualinius pageidavimus. S 
E Įvairus patarimai stauy- s 
E bos bei finansavimo reika- F 
E lais, skiciniai planai ir na- i 
E mų įkainavimas nemokamai. ; 
E Statybos reikalais kreiptis t 
E; į reikalų vedėją šiuo adresu: '~ 

| JONAS STANKUS f 
= kasdien nuo 4 vai. popiet E 
= TeL PRospect 8-2018 arba s 
= LUdlow 5-8580. = 
E 6800 SO. CAMPBELL AVE, 5 

Chicago 29, IlHnois i 
VllllllllllllllllltlllltllllllIllllll!IIIIIIIIIIIIfT 

PrieS pirkdami ar parduodami 
•amus , biznuis, sklypus ar ūkiui 
at lankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
REAL ESTATE-INSURANCB 

2405 West 51 St. 
WAIbrook 5 5030 

PRospect S-S57S (vak. Ir sekmad.) 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 

1 nuoširdaus patarnavimo kreipkite* f 
VENTA REAL ESTATE 

4 4 0 9 S. Fairf ie ld , t e l . LAf . 3 -8881 
Vai. Kasdien nuo »—12 ir 4—T va*. 
vak, SfStad. nuo t v. r. lkl S v. v. 

Trectudineiais uždaryta 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORUA 
S1SS So. Halsted S t 

Pa. DAnube 6-2793 
Padeda plrkiti - parduoU namus. 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 

ROOMINO HOUSE. Pajamų $2.50Q, 
plius butas. Apylinkėje 26th St. ir 
Keeler. Karštu vandeniu alyva Šil
domas. Garažas. % 19.900. Svoboda, 
3739 W. 26th St. I.A\vndale 1-7038. 

CICERO. Mūrinis 3-jų butų — 
6—6 — ir — 4 kamb. 50 pėdų 
sklypas. Kaina $26,500. OLympic 
2-6710. 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

TeL HEmlock 4-5881 
m » • » m • S— » • • • 

PARDl ODAMAS 4 BUTŲ NA-
WAS. 2 autom. mūr. garažas. Pa
jamų $115.00 j mėnesį. Įmokėti 
£3,000, paskolą — pirmą morgičių 
iuoda savininkas. Savininkas ser-
Į&, nori skubiai parduoti. Kaina 
£7,500. 1610 S. Union Ave. 

CICERO. 2-JŲ BUTY BUNGA-
IX>W. Arti 22nd ir 50th Ave., 4 Ir S 

I kamb. Garažas. $17.900; jmokfti 
i $5.000. Svoboda, 601J Cermak, BI-
shop 2-2162. 

»••••••••>•• 

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai 

P R O G O S — OPUKTUNITIJES 
«*~~. 

MARQUKTT£ P A R K E 
Parduodama LIQUOR STORE IR 

TAVERNA. Daroma didele apyvar
ta. Įsteigta prieš 20 metų. 

S&56 W. 71st SU 

0V)R Wo^ 

Perskaitę "Draugą", duokit* 
ji kitiem*. 

LIETUVIŠKA A P D R A U D U 
AGENTŪRA 

Gyvybes, ligonines, automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams Ir biz
nio Įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
Smulkesnial Informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTERSTATE INSURANCE 

AGENCY 
6tO0 S. Ashland Ave.. Chicago SS. IU. 

» TeL WA!broofc 5-5671 
Agentu Ir brokeriu dėmesiui! 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaei lės kompanijos — a u g i -
čiausl komisai. Savi pas savus! 

ŠILDYMAS 
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui 

instoliuoja viaų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th OOURT 
ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

Ir OLympic 2-8492 

DĖMESIO ' 

NAMŲ SAVININKAI! 

Statome namus pagal užsaky
mą. Visokių rūšių dailydės dar
bai. Pastogėse ir rūšyse įrengia
me butus. Garažus statome ir 
taisome. Nemokamai apskaičiuo 
jame. HU-G-S247. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHI1 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimo 
kaina yra prieinama visiems. 
iiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiii' 

9 1
2 akrų ūkis vasan iečių apylin

kėje. Prie upės; miškelis; 2 moder
niški namai — 10 ir 4 k. Automa
tiškai alyva apšild. Didelis gars
ias. 2 blokai iki US. 12 kelio. Sa
vininkas apleidžia valstybę, par
duoda nebrangiai. Niek Dudiak. 
Važiuoti U.S. 12 iki New Buffalo, 
Michigan, sukti į dešinę prie J's 
Cafe — nedavažiavus Union Pier, 
2 ras namas dešinėj. Arba tel. La-
keside 4134. 

Parduodamas 4U akrų ū k i s 85 my
lios nuo Chicagos. Indianoje, netoli 
industrijos miesto SOUTH UBMWK 
Trobos geros. namas moderniškai 
įrengtas. Netoli ežero. Skambinti va
karais savininkui — DAnube 6-1240, 
Chicagoje. 

RIVERSIDE SPĖČIAU Įmokėti 
$4.000. 3-jų butų ir 2 atskiri namu
kai užpakaly. 7— 4 — 4 — 4 — S 
kam. 5 kartus nuomų pajamų, f*90 

pajamų į mfnesį . 4 autom. gar. 50 
r»§dų sklypas. $28,90n. Svoboda, 601S 
Cermak, BIshop 2-2162. 

7 KMB. MŪRINfi REZIDENCIJA. 
5 mieg. kamb. 2 vonios, spintos vir
tuvėje. Pajamų $130 J mCn., plius 
butas. $13.500. Arti 26th ir Central 
Park. Svoboda, 3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038. 

Popiežius dovanojo 
Noumaimaiiei 

šv. Kryžiaus relikviją 
Popiežius Pijus XII dovanojo 

iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stijrmatizuotojai Teresei Neuman-

Apie Teresės NeumanaJtes gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (tai* 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Bnrkaus 
parasytoj knygoj TERESE NEU-
MANAITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman-
naites pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 26S pus. Kaina $3.00. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
«T>RAUGAS". 

2S34 S. Oakley * • * . 
Chicago 8, 111. 

Akimirkos >Ta amžinybes 
grūdeliai. —^Pestalood 

Jei pavirsi medum, muses 
tave suės. 



/ 

Antradienis, rugpjūčio 16, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

NETEKOME TAURAUS LIETUVIO 
MEČISLOVĄ JAMEIKĮ AMŽINYBĖN PALYDINT 

Lietuvoje IŠTEKfiJO ŽMONA 

Lietuvoje bolševikiniai oku-
Š. m. rugpjūčio 10 dieną Rock veikloje nedalyvavo, bet labai ! P a n t a i norėdami padidinti ko-

forde, 111., mirė Mečislovas Ja- jautriai ir uoliai sekė visus Lie-'niunistinių laikraščių prenu-
meikis. Atsiskyrė būdamas 53 tuvos ir lietuvių visuomenės po- meratas naudoja prievartos 
m. amž. Gimė Subačiuje. Di- ht inus momentus ir giliai sielo- spaudimo priemones. Visi inte-
džiojo Karo metu buvo nublokš davosi dėl krašto nelaimių ir pa- ligentai, fabrikų darbininkai ir 
tas j Rusiją, kur Voroneže lankė sitaikančių nesklandumų. Akty-kolchozininkai raginami uisi-
lietuvių gimnaziją. Grįžęs jsto- viai dalyvavo vietos visuomeni-' sakyti lietuvių ir rusų kalbo-
jo į Panevėžio Vyrų gimnazi- nėje veikloje, būdamas ALT vie-' m į s įvairiue laikrašč us ir žur-
ją, kurią baigė 1924 m. Po to tos skyriaus pirmininku ir k t . | n a i u s Neužsisakantiems slun-
buvo įstojęs į Vytauto Didžiojo Taigi su jo mirtimi nepergausi' č i a m a j r fceto, o mokestis ats-
universitetą Kaune, kur metus miškininkų šeima išeivijoje nete k a i t o m a s į§ gaunamo atlygini-
studijaves biologijos mokslus, ko labai patyrusio, sąžiningo ir /m\ 
vėliau persikėlė į Žemės Ūkio pilno iniciatyvos miškų srities 
Akademijos miškininkystės sky- žinovo, lietuvių visuomenė nete-
rių Dotnuvoje, kurį baigė 1929 ko tauraus ir lietuviškiems rei-
m. diplomuoto miškininke laips- kalams labai jautraus tautiečio, 
niu. Velionis palik0 žmoną Kazimie-

— Vilniuje įvyko rašyt j i 
V. Mykolą čio-Putino ir k:m-
pozitoriaus St. Vainiūno kūry-
tinis vakaras. 

Vakarą atidarė rašytojų są-
ungos valdybos pirmininkas 

Baigęs mokslus įstoje Lietu- * J a m e i k ef^ «"H» Sauhų, stu-
vos miškų tarnybon. Pradžioje dijuoiantj elektroninę fiziką Ur-
buvo Kauno miškų urėdijos Pra- b a n o J e ' J11 ' i r d u k t s r * D a l i ^ . * A. Venclova, 
vienakių girininku, vėliau buvo' m e t t l k b a i i ^ s l * viduriniąja mo-Į pirmoje vakaro dalyje V. 
pakviestas į miškų d-tą dirbti k y k l ą ' Mykolaitis-Putinas papasakojo 

Kartu su velionies šeima ir ar- . g a v o r a š o m ą r 0maną "Su. 
Ūmaisiais šį įvykį ypač skaudžiai k i l § l i a r Romane autorius- už-
pergyvena visi Lietuvos miški- g i b r - ž § u k g l ą p a v a i 2 d u o t i isto 

• J. Knprionis ninkai. 

miškų eksploatacijos skyriuje. 
Čia jis buvo girininko specialis
to pareigose ir tvarkė miškų me 
džiagos pardavimą. Vėliau, su
organizavus miškų prekybos sky 
rių buvo to skyriaus vedėju. 

Veiklus vyras 

Vėlioms buvo linksmo būdo, 
visada atviras, nuoširdus, dėl to Jungtinių Amerikos Valstybių 
v i s ų b u v o l a b a i m ė g s t a m a s i r i š l e i s t a s s p e c i a l u s i m i g r a c i j o s į 
v i s u r j i s p r i t a p o . G i m n a z i j o j e s t a t y m a s — R e f u g e e R e l i e f A c t 

of 1953 — veiks dar tik viene
rius metus. Paskutinis termi
nas imigracijos byloms užvesti 

Baigiasi imigracijos 
galimybe . 

buvo veiklus sportininkas, vai
dintojas, vadovavo moksleivių 
at-kų kuopai. 2. Ū. Akademijo
je studentiškame gyvenime taip 
pat pirmavo: buvo pastoviai me 
tai iš metų perrenkamas semest 
ro seniūnu, buvo studentų atsto
vybės nariu, iniciatoriumi įstei
gimo stud. at-kų "Algimanto" 
korporacijos ir jos valdybos na 
riu, stud. miškininkų draugijos 
"Šilas" valdybos nariu ir kt. 

Buvo pamilęs Lietuvos girias, 
ir jo svarbiausios pastangos bu
vo padaryti, Kad šis didysis ir 
vienintelis natūralus krašto tur
tas būtų pelningiausiai suvarto
jamas. Būdamas aktyvus ir ku
pinas iniciatyvos, jis buvo visur, 
kur tik reikėjo taikos miškinin
kystės pažangai. Buvo vienas iš 

iniciatorių miškininkų susiorga 

Grįžęs iš Kinijos nelaisvos lakūnas Schmidt žiūri į savo sūnų ir 
žmona kuri, manydama, kad vyra*, žuvo, ištekėjo antrą kartą. (1NS 

ir darbo bei buto garantijoms' kilimui pavaizduoti, parodyti 
įteikti yra 1956 m. rugpjūčio ] sukilimo vadų — Sierakauskio, 
mėnuo. Pagal tą įstatymą gale- Mackevičiaus, Kalinausko ir ei
tų atvykti į Ameriką apie 3,000 igS kitų veiklą ir kt. 
lietuvių benamių iš Europos. Į-

rinių faktų pagrindu 1863 HM 
tų sukilimą Lietuvoje. Romano a t i įk 0 autorius ir Valstybinės prieš rusus, vargu ar Mykolai-
pirmoji dalis apims 1861-621 filharmonijos styginis k vartė- tis sugebės išlaikyti partijos 
metus. Joj bus vaizduojama t a s ^ l m | j ą BolŠ2vikai teb-tęsia ca-
lietuvių valstiečių gyvenimas, 
buitis, jų kova dėl žemės po 
caro manifesto apie baudžia
vos panaikinimą paskelbimo, 
klasių kovos paaštrėjimas Lie
tuvos kaime. Antroji romano 
dalis bus paskirta pačiam su 

Kadangi sukilimas buvo ™ ^ ^ą* 

P E N K E R I Ų M E T Ų M I R T I E S S U K A K T I S 

statymas reikalauja darbo ir bu Po to autorius ir dramos te-
to garantijų, kurias gali sudary- atro aktorius- B. Bratkauskas 

ti kiekv.'enas JAV pilietis. Lai- paskaitė ištraukas is pirmosios 
ko labai nedaug beliko, o norin- "Sukilėlių" dalies, 
tieji atvažiuoti šaukiasi pagal- j Antroje vakaro dalyje buvo 
bos. Todėl Balfas dar kartą I atliktas kompozitoriaus St. 
kreipiasi į visus Amerikos lie- j Vainiūno naujasis kūrinys — 
tuvius ir labai prašo neatsisa- fortepioninis kvintetas, 
kyti ištiesti pagalbos ranką 
vargstantiems broliams skur
džiose stovyklose. Ypatingai 
kreipiamės į buvusius tremti
nius, gražiai įsikūrusius šiame 
krašte, prašydami pagalbos liku 

• s s « » 
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<.friaii»i>is ir nwntrštantte Pa-
Kaulio Literatūroje F . M. Dostojevs
kio romanas, 

PAŽEMINTIEJI IR 
NUSKRIAUSTIEJI nizavime ir vėliau beveik visą aiems v a r S e tautiečiams. Taip 

laiką renkamas į Lietuvos Miš- P s t pagalbos prašome didžiai , t ( ,m M ) a u Mjo iS „paudos, ku 
kininkų Sąjungos valdybą. Įsi-1 gerbiamųjų klebonų ir visų lie- iri. t - « £ { j g * £ £ į » į £ ^ E 
kŪrUS m i š k i n i n k y s t ė s Ž u r n a l u i , ! t u V n * k u n i g ų . 'spausdinti ir greit pasirodys knygų 

rinkoje. 
Akla gaivalinga meil6 pražudo 

jaunyste, artimuosius ir gražia atei
tį. Tik motinos meile, draugi&kas 
pasiaukojimas gražina paklydSlę j 
t€vų namus. 

Romano fone išryškėja tuščias di
dikų išdidumas ir skurdi dvasinS 
kultūra. Ši knyga ir dabar vis dar 
verčiama į svetimas kalbas ir susi
laukia daugelio laidų. 

Užsakymus adresuokite: 

A. -J A. 

JUOZAPAS ŠARKA 
.Inu stif-jn penkeri metai, kai negs^kstinga mirtis atskyn" iš 

mūsų tarjK) mylfcna vyra ir ievą. Netekome savo mylinio 1950 m. 
rugpjūčio įneu. 17 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados ncgnlf-simc užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

V/, jo sielų mes užprašėme trejas irodulituas iv. Mišias su 
ejrzekvijomis rugp. men. 17 diena 7:.*J0 vai. ryto Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, drautrus, kaimynus ir pa
žįstamus šio§> jnimakloftė' dalyvauti ir kartu-1 s*? Mtetnis pasimelsti 
už a. a. -Juozapo sielą. 

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai ir anūkai . 

j s buvo vienas iš uoliausių ir j Reikalas yra labai skubus, 
produktmgiausių bendradarbių. | n e S ) j e i p e r t Uos metus norinčių 
Retas buvo "Mūsų Girių" žurna- į i r gaiįnčių atvažiuoti garantijo-
k) numeris, kuriame nebūtų M.' m i s neaprūpinsime, jie niekada 
Jameikio straipsnių. Lietuvos | nebegalės atvažiuoti. Prašome 

ir raginame taip pat Balfo sky
rius ir visus lietuvių bendruome 

miškų administracijoje būdavo 
momentų, kada pažangiau galvo 
įantieji turėjo nemaža t a rnyb i - | n e s darbuotojus susirūpinti tuo 
nių nemalonumų. Velionis ta 
tačiau to nebojo ir visada drą
siai dirbo ir kėlė balsą, kur to 
reikalavo miškų gerovė. 

Atsidūręs tremtyje, dirbo Vo
kietijoje kunig.* Fuger, prie 
Augsburgo miškų jstaigoje. Ne 
be įtakos, kad pas j j dirba darbš 
tus ir sąžiningas lietuvis miš
kininkas, kunig. Fuger paauko
jo Augsburgo lietuvių tremtinių 
kolonijai didžiausią savo girios 
ąžuolą, iš kurio mūsų sumanus 
inž. J. Mulokas padirbdino lietu
viškais ornamentais papuoštą 
kryžių, kuris ir dabar kaip pa
minklas ten stovi ir liudija ten 
tremtyje gyvenusius ne vieną 
lietuvių. 

Rūpinosi Lietuvos reikalais 

Atvykęs į JAV velionis iš pra
džių buvo apsigyvenęs Albany, 
N. Y., kur patarnavo ten lietu
vių išlaikomai bažnyčiai. Vėliau 
persikėlė į Rocford, m.* Būda
mas tremtyje, tiek Vokietijoje, 
tiek čia JAV, M. J. aktyviai da
lyvavo tremties miškininkų veik 
loję. Nebuvo nė vieno suvažia
vimo, kuriame jis nedalyvautų. 
Paskutinį laiką jis buvo Lietu
vos Miškininkų Sąjungos Išeivi
joje revizijos kom. pirmininku. 
Tremty leidžiamas liet. miškinin 
kų žurnalas "Girios Aidas" visa
da turėjo jo straipsnius. Dar 
dvi savaites prieš mirtį jis at
siuntė ir dabar ruošiamam nu
meriui straipsnį: niekas negalė
jome jausti, kad tai paskutinis. 

Nors jis tiesioginiai politinėje 

labai svarbiu reikalu ir ateiti į 
pagalbą. 

Tegul nelieka nė vieno lietu
vio skurdžiose stovyklose vargo 
vargti dėl garantijų neturėji
mo. 

Balfo Centro Įstaiga, 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

Kardinolas — alpinistas 
Koelno arkivyskupas kard. 

Frings savo atostogų metu 
įkopė į Dachstein viršukalnę, 
turinčią 9,825 pėdas. Ir atlaikė 
šv. mišias koplyčioje netoli vir
šukalnės. . I 

D R A U G A S 
2834 S. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. 

Jei kas bandytų paneigti, 
kad Dievas gali daryti stebuk
lus, perdaug garbes būtų jam 
rimtai atsakyti; užtektų jam 
parūpinti vietą sanatorijoje, 
kur siunčiami pakrikusio galvo 
jimo žmonės. — Voltaire 

Į padugnių pasaulį kelias yra' 
lengvas. — Vergilius.' 

Mokytas žmogus savo turtus 
visada su savimi nešiojasi. 

— Phaedrus. 

Giliai užjaučiame Kazį ir Teresę Kazlauskus, Jų mylimam 
A.-f A. 

< 

sūneliui RIMUČIUI mirus. 
Bendradarbiai: 

J. Barsciauskas, H. Butkus, V. Elsbergas* 
A. Janušonis, P. Petrolifinas, R. Saulius, 
B. Skališius, P. šlyteris, S. Urmonas 

Nuoširdžiai užjaučiame Kazį ir Teresę Kazlauskus, Jų 
mylimam 

A. f A. 

sūneliui RIMUČIUI mirus. 
JAV LB WAUKEGANO APYLINKE 

A. A- - y< 

ALDONA 
LUKOŠIUS 
Gyveno 1842 W. 16th S t 

Tel. Y A r d s 7-9229 

Mirė rujrp. 13, 1955, 10:25 vai. vak., sulaukusi 26 m. amž. 
Gimė Chieagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvas Stanislovas, motina J o -

sephine, broliai Leonard ir Albert, broliene Kleanor, brolio vai
kai .Tune ir Mark, tetos Stella Bilutiski, jos vyras Biuno ir jų 
šeima, Auna Naruševičicm" ir jos šeima, ded<" Stanislovas Moc
kus ir jo šeima, teta Marijona Poeiem" su šeima, t r t a Julijona 
Jonikiene, jos vyras Antanas ir jų šeima, deiH Juozapas Merke
lis, tetos duktė Kstber Beaumont, tetos duktė Esther Ostrowski, 
pusbrolis Yirtiil Gaidelis i r jo šeįina, giminaičiai Povilas, Teddy 
ir Barbora Lukošiai, krikšto tėvai Kazimieras Krikščiūnas i r 
Kmilv šniureviėienė ir daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų. 

Priklausė prįe Vyčių sąjungos ir Šv. Kryžiaus parapijos so-
dalieėių. 

Kūnas pašarvotas J . F . Eudeikio kopi. 4605 S, Hermitage. 
l a ido tuvės įvyks rHgp. 17 d, iš kopi. 8:.M) vai. rVto bus atly

dėta į Šv. Kryžiaus parap . bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv . Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę tėvai, broliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius J . F . Eudeikis, Tel. Y A r d s , 7-1741. 

/ 
PIRKITE TIESIOG NUO 

HR. NELS0N 
» 

— SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 

8914 West M Ith Street 
Vienu blokai nuo kapiniu* 

Didžiausias paminklams planu 
pasirinkimas mieste. 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

AGNIEŠKA K R A U J A L I S 
Gyveno 4*36 8. Keating- Ave. 

Mir6 rilgp. 14 d., 1S55. 41 & 
v. popiet, sulaukus 75 m. amž. 

Girnž IJctuvoJe. Kilo ii l*a-
n«%«"'/.io apskr., Truskavos pa
rapijos. Krau,alių kaimo. 

Amerikoje oagyveno 48 m. 
Pasiliko dideitarno nuliūdime 

" broliai Augustas ir Povilas. 
i>rt>li<nl <Jna, brolio sūnus Kd-
munu, jo ^mona Terea*. pus
broliai — Petras Kraujahs Ir 
jo stirna ir A n. anas Daniūnas. 
kiti gimines, draugai ir paž)«-
tami. )A> tuvoje IIKO 2 broitai 
ir 4 seserys. 

Kūnas pašarvotas l^aekawicz 
kopl>eioj»>. -:<I4 W. 2Srd. Ma
cį-. l^aiuo;uvės įvyks ketvirtad. 
18 d., is koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus allydela j Aušros 
Vartų j a apijes bažnyčią, ku
rtoje jvyl-h godulingos pamal
dos už viliones selą. Po pa-
maldų bus nulydėta Į šv. Ka-
zmiicro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuv§se. 

Nuliūdę: llrotiai Ir kiti gimi
nes. 

l^aidotuvių direktorius Ste
ponas Lackawicz. TeK Vlrgi-
nia 7-6672. 

A . A. 
DOMININKAS ZLABIS 

| | G>*veno 2232 W. 23rd Place 
, Mir* rugp. 14 d., 1»56, 4:50 
v. popb t, sulaukęs 76 m. aenz. 

Glm* Lietuvoje. Kilo is Šiau
lių apskr.. .lomftkes parapijos, 
Gras ' ikių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 46 m. 
Pasiliks dideliame nuliūdinu 

žmona Huzana (Kursinskait£) 
3 sūnūs — Kazimieras, marti 
Marion. Adolph. marti Aurors 
Ir Juozapas, marti Paulina. 9 
anūkai, kiti gimines, draugai 
ir pažjstami. 

Kūnas pašarvotas I^aekawioz 
koplyčioje, 2114 W. 23rd P a 
ce. Laidotuves įvyks trečiad., 
rugp. 17 d., i* koplyčios 10 v. 
ryto bus nulydčtas Į kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti iiose laidotuvėse. 

Ntilifulv: ^mrnsa. 
čios Ir anūkai. minas mar-

i Laidotuvių direktorius 8te-
Jponas Lackawicz. Tel. Virgin a 

^7-«€72. 
J _ ^ 

U G D Ė S I O V A L A N D O J 
Šmtktfę 

M M EI K A » EVANS 
I JUDOTUV1V DIREKTORIAI 

6845 S. Westorn Ave, S atskiros alr-Cond. k< 
7-Mff — 7-««01 AntoroobOlams i 
• • r is g>Tsna kitoss missts «alyss; sav 

koplyčią srCiau Jūsų narni}. 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS K0PLYČ0S: 
2424 W. 6Sth St. REpublic 7 12 U 
2314 W. 23rd Place Vlrgtnia 7-6672 
10756 S. Michigan Ava. PUHman 5 1270 

A N T H O N T B . PETKUS 
LMDOTŪVIŲ DIREKT0RTOS 

6812 S0 WESTERN AVL 1410 S0. 50Hl AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL. 

Telefonai — GRovekilI 6-2345 arta 
TGvmAall 3-2109 

JOHNTilJDElKfS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

I TRYS MODERNIOS 
4605 07 South Hermitage 

KOPLYČIOS 
Avenue 

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

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

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I C H I C A G O S L I E T U V I Ų 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų A S O C I A C I J O S 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak-
tj, Reikale šaukite 
mus. 

Mes turime koplj'čias 
visose Chicagoe ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame 

ANTANAS H. PRILUPS 
1807 S. UTŪANICA A^-Ę. TA YArd» IMMSJ 

PETRAS P. 6NRSKIS 
SIS mm s s t STKKET M . sB«i«r » « u 

ALFREDAS VANCE 
>1T7 WOODSIDE Rd. RfvtstMsy HJ. TeL OLymplc 1-5245 

POVILAS J. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED STREET Tetophone \ Ards 7-19U 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10881 S. MICH1GAN AVE. »tL OOmiBoitro 4 - t t » 

JURGIS R M Į 
<Slt S. HTUANICA AV1L Tet YArds 7-1138-113t 

PETRAS BIELIŪNAS 
^4348 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette 1-357* 

VASAITIS — BUTKUS 
Į1446 Soatii 50th AVE^ CICERO, ILL. TeL OLympk 2-1066 
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/mus 

i X Poetui B. Brazdžioniui 
I perėmus iliustruoto žurnalo 
l "Lietuvių Dienos" redagavimą, 
norima žurnale l^uo daugiau 
vietos skirti ir Chicagos lietu
vių kultūriniam bei visuomeni
niam gyvenimui pavaizduoti. 
Būtų g?ra, kad fotografai, už
fiksavę svarbesnius kultūrinio 

X Lietuviu ir lenku organi- ^ visuomeninio gyvenimo jvy-
zacijos,,kaip skelbia Southwest k i u g chicagoje, geresnes nuo-
News-Herald, rengia valgių t raukas pasiųstų Lietuvių Die-
virimo konkursą, š is k o n k u r - | n ų redaktoriui Chicagoje VI. 
sas globojamas Electric Living B ū t ė n u i , 3237 ' So. Lituanica 
instituto, 132 S. D?arborn s t . . A v e a r b a t i e s i o g redakcijai: 
Lenkės moterys gamins vai- 9 2 0 4 S a Broadway, Los An-

IŠ ARTI IR TOLI 
Antradienis, rugpjūč o 16, 1355 

gius rugpjūčio 17 d., o lietu
vės rugsėjo 7 d." Iš lietuvių mo
terų konkurse dalyvauja: Mrs. 
Sophia Malas, 7240 S. Sacra-
mento; Mrs. Olga Petrulis, 
7023 S. Campbell; Mrs. Vale-
ria Shaules, 7148 S. Richmond; 
Mrs. Blanche Kezes, 10735 So. 
Washtenaw; Mrs. Sophia Va-
litis, 6948 S. Artesian; Mrs. 
Vera Paukštis , 6842 S. Tal-
man ; Mrs. Bernice Yanas, 
2817 W. 6 3 r i s t . ; Mrs. Anne 
Pūliam, 3331 W. 61st st . ; Mrs. 

gelcs, Calif. 

X Elena ir P ranas Skinnan-
tai, Juzė ir Ko3tas Liaudans-
kai, Veronika ir Juozas Andru-
šiūnai su dukterim Dalia lan
kėsi Chicagoj ir šiuo metu iš
vyko i Los Angeles, Calif. Jie 
visi gyvena Newark, N. J. An-
drašiūnas savu laiku yra dir
bęs vienuolių spaustuvėje Put-
nam, Conn. 

Kitu. Feliksą* Gureckas, bu
vęs karo metais lietuvių kap 

A. J. VALSTYBĖSE ! ~ J° P i r m - E Simonaitis ir kt. 
•Liet. Išlaikymo Tarnybos vardu 

P r a n e š i m a s .'pranešimą padarė jos valdyto-
Dėl susidėjusių vietos sąlygų j " į Zaikauskas iškeldamas 

Kunigų Vienybės seimas jvyks į m a u s i ą s L B Vokietijoj prob 
ne rugsėjo 15 dieną, kaip žur- | em?f- Ypač kreipė dėmes, kad 
nale "Lux Christ i" buvo p a s k e l b ™ " . ™ ! ^ 1 * įr pa tys l.etuvia. 
ta , bet dviem dienom anksčiau, I V ° k l e ' ' J ° J susirūpintų ekonomi-

' . . „ . - „ T. ine padėtimi ir išnaudotų visus rugsėjo 13 d., Scranton, Pa. J i s . ., . .. . . įsikūrimo galimumus bei para-
bus globojamas šv. Mykolo pa
rapijos klebono kun. Jono Boll -
Bolevičiaus ir prasidės jo para

mą, kurią įsikurti teikia tiek Vo
kietijos vyriausybė, tiek ta rp tau 

.tinės institucijos, bankai etc. 
pijos bažnyčioje šv. Mišiomis 9 S k a t i n o ^ , u ekonominio 

Agnės Palubis, 7001 S. Rock- l i o n a g V i e n o j e ? "Čiurlionio" an-
wcU; Mrs. Bernice Katauskas, s a i w % l i o garbės n a r y s ? p a s k i r . 
5405 S. Homan; Mrs. Mary t a g k a p e l i o n u S t J o g e p h g i m . 
Thomas, 7134 S. Artesian; n a z i j o s M a n : s t e e , Mich. Šiuo 
Mrs. Anne Lavvrence, 6520 S. j m e t u k u n < G u r e c k a s atostogau-
P.ockwell, and Mrs. Helen j a C h i c a g o j e i r p o d v i e j u s a v a i and Mrs 
Pahnke, 10210 S. Clifton Park, 
Evergreen Park. 

Jų pakaitais bus Mrs. Kat-

čių išvyks į naujas pareigas. 

X Aldona Lukošiūte, 26 me
tų, L. Vyčių 13 kuopos narė, 

rina Yanchus, 3531 W. 6 6 t h | g v Kryžiaus parapijos soda-
st.; Mrs. Helen Kalak, 6952 S. l i e t e > m i r ė praeitąjį šeštadienį 
RockweIl; Mrs. Bernice Vallis, Mercy ligoninėJ3. Pamaldos už 
6937 S. Talman, and Mrs. j o s v ė l e b u s S v Kryžiaus pa-
Bernicc Clebauskas, 6804 So. r a p į j o s bažnyčioje šį trečiadie-
Rockwell. L j 9 vai. ryte . Laidojama Sv. 

X Balfo 117 sk., Melrose Kazimiero kapinėse. 
Park, 111., rengia gegužinę, ku- x Uršulę Gudienę, autorę 
r i įvyks rugpjūč :o mėn. 21 d. eilėraščių rink :nio "Žaibai", 
1 vai. po pietų Maywooi Grovo pagerbdamas K. Vidikauskas 
3, Mayvvood, 111. (Lake st. ir 
l s t Ave. kampas) . Geguž'.nę 
rūp'namasi padaryti galimai 
linksmesnę ir įvairesnę. Gau
tas pelnas skiriamas suš?lp" 

parašė eilėraštį, kurį išspaus
dino Philadelphijos laikraštis 
"Gwiazda". 

X Dipl. miškrn. Mečislovui 
mui į var -ą patekusių lietuvių Jameilriui mirus, vainiko vie-
Vokietiioie. t o n •*• Kuprionis ir š: ima pa

siuntė velionies šeimai 50 dol. 
čekį paminklo fondui. 

vai. ryto. Seimo posėdžiai vyks 
viešbutyje. ' Tikslus adresas bus 
vėliau paskelbtas. Seime yra 
pramatomi du referatai, kuriuos 
skaityti pakviesti : kun. prof. St. 
Yla — "Lietuvių religinė spau
da" ir kun. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM — "Ateitininkai ir lietuvis 
kos parapijos". Bus siuntinėja
mi spausdinti pakvietimai, kurie 
spaustuvei esant užimtai gali bū 
ti pavėluoti. Visus lietuvius ku-
n'gus kviečiame seime dalyvau
ti. K. V. Centro Valdyba 

Ohio valstybėje gyvenančių 
lietuvių medicinos gydytojų 
suvažiavimas įvyks š. m. rug
pjūčio mėn. 20—21 dienomis 
Cambridge, Ohio, Beverly Hills 
svetainėje (Route 40) . 

rūpintis 
veikimo pagyvinimu, steigti sa
vus kooperatyvus, s ta ty t i savus 
butus etc. Nušvietė pavergtųjų 
Europos tautų sesiją Strasbur-
ge, kur priimtąja rezoliucija ke
liamas reikalas susirūpinti pa
vergtųjų tautų kultūriniu pali
kimu ir bendromis jėgomis jieš 
koti priemonių sudaryti sąlygas 
egzflų intelektualams geriau pa
sireikšti. Ekonominis nepajėgu
mas ir apati ja neigiamai atsilie
pia ir į savąją kultūrinę veiklą. 
Nors Vokietijos L. Bendruome
nės veikla y ra nemenka, tačiau 
negalima tenkintis dabar t ine pa
dėtimi: reikia ir daugiau chorų 
(jų y ra 4 ) , i r sportinių organi
zacijų, ir jaunimą išvesti iš sto
vyklinių sąlygų, reikia ruošt i 
daugiau ekskursijų, paskaitų, 
lavinančių pobūvių. Jaun imas 

Programa prasideda šešta- j turė tų kur galėdamas reikšt is 
dienį, rugpjūčio mėn. 20 d., 51 kaip taut inis reprezentantas, 
v. v. (4 v. v. eas tern s t andard ; betgi nesiizoliuodamas nuo sa-
time. Atvykus prašome regist- vosios tikrosios aplinkumos, 
mot i s Beverly Hills svetainėje. Vokietijos LB kultūrinės i r 

% Rengėjai švietimo veiklos apžvalgą davė 
jos valdybos pirmininkas Pr . 

— Philadelphijos ukrainiečių Zunde. Veikia 20 vargo mokyk-
katalikų savai t rašt is "The llu- s u 3 3 8 mokiniais. Lietuvių vai 
Way" įsidėjo savo korespon- ^ Vokietijoje y ra apie 1,500, 

MIRIS sEiBERUNo Buvusioje pelkėje 
Kalvarijos šventove 

Melrose Parke, ties 37 gat
ve ir Division, prie šv . J. š ir
dies seminarijos, yra Kris taus 
nukryžiavimo vaizdas prie gra
nitinio altoriaus. Visa tai y ra 
ant kalvos, kur seniau buvo 
pelkė. Tą vietą 1935 m. įgiję 
Scalabrini vienuoliai pasirūpi
no, kad būtų iškastas lagūnas, 
kurs su t raukė vandenį, o pel
kės vietoje buvo išpilta kalva 
ir, geriems žmonėms padedant, 
padary ta šventovė, kurią da
bar lanko tūkstančiai žmonių. 
Pamaldūs asmenys mėgsta lan
kyti šias lauke esančias Kry
žiaus Kelių stotis. 

Rado nužudytą 12 m. 
berniuką 

Po ilgų jieškojimų ras tas la-
Chicagps apylinkėse prigėrė vonas Pet ro Gorham, 12 m. 
du žmonės: Ray Adam, 26 m. Į berniuko, skauto, kurs liepos 
elektrotechnikas, prigėrė Gary 5 d. pradingo iš stovyklos t i : s 
pakrantėse ir S tua r t Huml, 19 VVabaningo, netoli VVhitehall, 
m., prigėrė netoli Loyolos p i - Mich. Ras tas su peršauta gal-
plūiimio. Abu skenduoliai bu- .va, nužudytas. Dvi tuščios tu-
vo atvykę su būreliu draugų, tos a t ras tos netoliese. Lavo-

Sulankęs 95 m. amžiaus mirč F. 
A. Seiberling-, Akron, Ohio, bu
vęs dviejų gumoa fabrikų savi
ninkas. (INS) 

Du prigėrė bangose 
Sekmadienj Michigan ežere 

KAS, U IR KITI 
— Vyčiai sendraugių dėmesiui. 

Poatostoginis vyčių sendraugių 
susirinkimas įvyks šį vakarą, ant 
radienj, rugpjūčio 16 d., 6 v. va
kare, Vyčių salėj. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Išgirsime įdomių 
pranešimų. Valdyba. 

Laimėjo Chicagos 
būgnininkai 

Springfielde, kur dabar vyks
ta apskrities paroda, buvo būg
nininkų konkursas, kurį laimė
jo Chicagos veteranų Kosciuš
kos posto būgnininkų gnipė. 

Parodos lankytojų yra d a u j 
ir kaikurie apsigyvena palapi
nių mieste, ištįsusiame per 1& 
akrų. 

Gladiolų paroda 
Momence miestelyje, esan

čiame Kankakee apskrity, ket
virtadieni at idaroma didžiulė 
gladiolų paroda, kuri tesis iki 
šeštadienio. 

dento iš Rio de Jeneiro kores
pondenciją, kurioj įdomiai ap
rašomi Kryžiaus keliai, vesti 
vysk. V. Brizgio. Buvo mel
džiamasi už 60 milijonų kata-

bet švietimo t inklas apima t ik 
apie 500, iš jų — ir 1660 gim
naziją lankančių mokinių. Gim
nazijos išlaikymas kasmet atsei-
na apie 200;000 DM, bet Vokieti
jos lietuviai prie jų prisideda 

likų, esančių už geležinės už- v o s a p i e 1 % Apsvars tytos prie
dangos. Kryžiaus kelių ap- m o n ė s , ka ip mokyklinio amžiaus 
vaikščiojime ir maldose už ken-1 vaikus rerktų paskat int i daugiau 
čiančią Bažnyčią dalyvavo lankyti savas mokyklas. 
200,000 žmonių. Palaiminimą Kitus pranešimus padarė : St. 

X Dr. Vytautas Grakauskas 
prieš porą savaičių išvyko iš 
Chicagos ir pradėjo dirbti Ma-
r y l a n i universiteto laboratorijo 
je. Prieš 30—40 metų dabarti
nėj Maryland universiteto vie
toj tebuvo tik ganyklos. Nors 
pastatai nauji, tačiau labora
torija, palyginus su I l lnois 
technikos instituto laboratori
jom, yra prasčiau įrengta. 

X Mečislovas Jameikis pa
laidotas praeitąjį šeštadienį 
Rockford, 111., Kalvarijos ka
pinėse. Už jo vėlę Šv. Miš as 
atnašavo kun. A. Paukš tys ir 
kun. B. Būdvytis. Abu velionį 
ir į kapines palydėjo. 
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D e M E s 1 o 
Malonių Skaitytojų prašome grą

žinant "Draugo" iškylos (pikniko) 
bilietėlių šakneles visas (10) užpil
dyti (neužtenka tik pirmą užpil
džius pasiųsti). Administracija dė
kinga tiems, kurie šakneles jau at
siuntė ir tikisi, kad ir kiti nelauks 
paskutiniųjų dienų. 
oooooooooooooooooooooivooo. 

X Šv. Jurgio parapijos Šv. 
Vardo draugija rugp jūčo 28 
d. rengia metinę Golfo dieną, 
kuri įvyks Silver Lake Country 
Club. 

X Kun. A. Šeštokas, Šv. 
Agnietės parap. Chicagoj asis
tentas , leidžia atostogas ryti
nėse valstybėse. 

f 
X Rimvydas Rapšys, anks

čiau gyvenęs 7034 S. Rockwell, 
su trečia marinų divizija iš Ja
ponijos išvyko į Okinawą. 

X Chicagos Lietuvių Jauni
mo Taryba š. m. rugsėjo m š n 
11 d. rengia Liberty Grove 
jaunimo šventę. 

X Dr. P . Atkočiūnas grįžo 
iš atostogų ir pradėjo priimi
nėti pacientus ab'ejuoee savo 
dantų gydymo kabinetuose. 

X Vaist. Kazys Jonaitis, 
43rd vaistinės savininkas, ato
stogauja Michigan valstybėj. 

Šv. Sakramentu suteikė, taip Vykintas — apie kultūrinės vei'k 
pat vysk. Brizgys. ;l^s gaires, dr. A. Rukša — tau

tinį švietimą tremtyje, dr. V. Li-
terskis — Vasario 16 d. gimna
zijos veikimą, J. Glemža — ben-

Kai Ray Adam skęsdamas šau
kėsi pagalbos, j am padavė ran
ką netoliese buvusi Sonia An-
driuškaitė, tačiau ir ją pagrie
bė nešti vanduo ir tada ji ran
ką paleido. Neužilgo lavonas 
buvo bangų išmestas ir polici
ja bei ugniagesiai dirbtinu al
savimu dar bandė atgaivinti, 
bet nepasisekė. 

Raudonieji magnato 
farmoj 

Rusų farmų delegacijos va
dovybė sekmadienį aplankė 
Chicagos spaudos, pieninių ir 
maisto parduotuvių magna to 
Cuneo ūkį netoli Libertyvillės. 
Ūkis tur i 3,400 akrų, pavyz
dingai tvarkomas . Apžiūrėję 
ūkį, rusai atėjo į rūmus, kurių 
priešaky 20 akrų pievcs ir eže
rėlis. Raudonosios Rusijos at
s tovams čia patiko kapitalis-

nas buvo r a s t a s sąšlavų duo
bėje už 5 mylių nuo stovyklos. 
Kūnelis jau ta ip sugedęs, kad 
tėvas negalėjo su t ikrumu at
pažinti, tačiau jis buvo a tpa
žintas iš drabužių. Paskutiniu 
metu lavono jieškojo 2,000 
žmonių. Jį a t rado William 
Jannenga, 25 m., Muskegon 
pardavėjas. Ta vieta j am buvo 
nuo mažens pažįstama, labai 
nuošali, jis ir pamanęs, kad čia 
nužudyto lavoną gali paslėpti. 
Po pamaldų jis su šeima nuva
žiavo į tą vietą paliko mašino
je namiškius, o pa t s nuėjęs ra
do nužudytąjį. Manoma, kad 
berniukas buvo nužudytas sek
sualinio iškrypėlio. 

Automobiliu važiavo 
lėktuvo takais 

Sekmadienį Juozapas Balaja, 

Šv. Tėvo atstovo sukaktis 
Arkivyskupas Amleto Cico-

gniani, Šv. Tėvo delegatas 
JAV-se, rugsėjo mėn. 23 d. 
švęr auksinį savo kunigystės 
jubilėjų. J is y ra gilus moksli
ninkas, v kanonistas, padaręs 
t r is dok tora tus : teologijos, fi
losofijos ir bažnytinių — civi
linių teisių. Yra parašęs keletą 
knygų, ypač garsių bažn. teisė
je. 

Entuziastą likimas veda, nu
sivylusį — vilkte velka! 

— Seneca. 

11111111111 imi t HM mui nu 11111111111111 tu nu 

P 0 P U L A R 

UTHOANIAN RECIPES 
Surinko JT/ZS DAUŽVARDIENC 

t iškas priėmimas. Rusai taipgi 63 m. amžiaus, automobiliu iš-
aplankė nelaisvėn paimtą na- važiavęs padarė keletą klai-
cių suhmariną prie Mokslo ir dingų posūkių ir O'Hare aero-
Pramonės muzėjaus. 

— Dr. Vlado ir Gražinos 
Juodeikių duktė Ingrida Tere
se susituokia su Algimantu 
Kazakevičium rugsėjo mėn. 3 
d. Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje, Portland, Oregon. 

VOKIETIJOJ 
— Vokietijos LB vadovų su

važiavimas įvyko liepos 21—23 
dienomis Vasario 16 d. gimna
zijoje. Dalyvavo LB Vokietijos 
apylinkių pirmininkai, seniūnai, 
mokytojai ir įgaliotiniai prie 
pabėgėlių ministeri jos atskiruose 
Vokietijos kraštuose veikiančių 
patariamųjų komisijų, viso apie 
70 žmonių. Suvažiavimą at idarė 
Vokietijos kraš to valdybos pirm. 
inž. Pr. Zunde. Darbo prezidiu
mą sudarė I. Apyrubis, A. Sur
vila ir A. Žemaitis. Pamaldas 
evangelikams atlaikė — sej. A. 
Kelleris, o katal ikams — kun. A. 
Bunga. Suvažiavimą Vli'ko ir VT 
vardu sveikino jos pirm. K. 2al 

druomenės finansinius reikalus, 
A. Survila — LB apylinkių dar
bo problemas, inž. P. Zunde — 
LB organizacinius ir buitinius 
reikalus ir kt. Pare ikš tas pagei
davimas, kad t a r p LB ir Balfo 
būtų glaudesnis bendradarbia
vimas. Taip pa t pare ikš ta nusi
skundimų dėl "Europos Lietu
vio" redagavimo ir dabart inio 
turinio. 

VT pirmininkas K. Zaikauskas 
padarė pranešimą Vliko vardu, 
apžvelgdamas dabar t inę t a rp t au 
tinę padėtį ir nušviesdamas mū
sų situaciją bei uždavinius be
sikeičiančioj tarpt , politikoj. Į 
suvažiavimą buvo a tvykęs ir 
FREEj E U R O P E Citizens' Ser
vice a ts tovas von Bergas, kur is 
ta ip pa t padarė pranešimą apie 
Sovietų ir jų satelitinių kraš tų 
vedamą t a r p pabėgėlių ardomą
ją politiką. 

drorae ats idūrė an t tako, skir-
- Į to nusileist sprausminiams lėk-

kalais suruošė į suvažiavimą at- tuvams. Tuojau buvo paleista 
vykę mokytojai . j a v į ac i jos policija, bet kol ji pri-

Suvažiavimas aktualiaisiais s i v i j o B a l a j ą > ^ j j m b u v o 

reikalais priėmė visą eilę rezo-: v a i i a v c g 1 § k t u y ų u k ą J i f i ^ 
liucijų, kuriomis kvietė pasaulio vo paleistas už $100 užstatą. 

Fabrikus vilioja į 
V. Virginiją 

kauskas, MLT prezidiumo vardu Atskirą pasi tar imą savais rei 

lietuvius nuolatos ugdyti patr io
tinę dvasią ir visas lietuviškas 
institucijas bei organizacijas su 
nemažėjančiu ryžtu tęst i Lietu-, -
vos laisvės bylos gynimo d a r - | Vakarų Virginijos guberna-
bą; laikydamas lietuviškosios ! torius W. Marland praneša, 
kultūros išlaikymą bei ugdymą Į kad jisai tarėsi su kaikurio-
vienu iš pagrindinių lietuviško- mis Chicagos pramonės ben-
sios bendruomenės uždavinių, drovėmis dėl steigimo savo ša-
pasiūlė ir toliau su ypat ingu dė- k ų J 0 valstybėje, kur t a rp ang-
mesiu jieškoti būdų tautinei kul l i a k a s i ų n2maigii ^ ^ 
tura i puoselėti i r visiems ak ty 

Muzikos festivalyje 1,200 
orkestrantų 

viai remti kultūrines pas tangas 
Tautinei kultūrai puoselėti lie
tuviškosios kul tūros re ikalams, 
pasiūlė sudaryt i prie k raš to vai-! Ateinantį šeštadienį "Chica-
dybos patariamąją komisiją. &° Tr ibūne" ruošia muzikos 
Suvažiavimas pasiuntė sveikini- festivalį Soldier Field stadione, 
mą visoms lietuviškoms insti tu- Festivalyje dalyvauja 20 or-
cijoms, dirbančioms Lietuvos lai kestrų su 1,200 orkestrantų, 
svinimo ir lietuvybės išlaikymo Bus tur t inga muzikos progra-
d arbą . ma. Biletai — $1.50. 

Tai nepaprasta knyga. Viri 206 r* 
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dienft, kuri dainai pasakodavo apla 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptns ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*: 

- D B A C O A 8 " 
2834 So. Oakley Avenoe, 

CHICAGO 8, ILL. 
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VISA L IETUVIŠKA V I S U O M E N Ė S U S I T I K S DIENRAŠČIO D R A U G O D IDEL IAME 
-

ž iav ime 7 
DAR2E, 

Šiais metais dienraščio DRAUGO metinis išvažiavimas įvyks dideliame ir 
gražiame Oaks darže. Pirmą kartą kai lietuviai susirinks šiame erdviame darže 
su milžiniškom patalpom. ' 

Labai lengva nuvykti į šį naująjį daržą, jei esate buvę praeitame mūsų 
piknike. Šis naujas daržas randasi ant to pačio kelio, bet tik penkiom myliom 
toliau į vakarus, prie 1 i 9-tos gatves ir Archer Avenue. 

Šokiams gros JURGIS AKELIS su savo orkestru; veiks bufetai ir kiti pa-
marginimai. Bus linksma ir įdomi dienos programa, kuria visi, seni ir jauni, ga
lės pasidžiaugti. 

Dramos artistai, ALFAS BRINKĄ, 
kų Delegacijos Amerikoje". 

Vaidinimas prasidės 4:30 valandą popiet. 

mmm—•*-

Rezervuokite šių metų Labor Day (Rugsėjo men. 5-tą dieną) dienraščio 
DRAUGO piknikui kur visa lietuviška .visuomene susitiks pasisvečiavimui ir 
pasilinksminimui. RENGĖJAI 
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