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Prof. dr. Pranas Jucaitis,»vadinama Maillar reakcija, kari-tūros klubo valdyboje, Liet. ben
buvęs Technologijos fakulteto chemikus domino nuo pat 1912 druomenės ir Balfo narys. Kart
Pro kankinančią didmiesčio vilnį —
dekanrs Lietuvoje, dabar dirbąs metų, bet kuriog išsprendimo kartėmis kviečiamas laiko pas
Kažkas praveria stogą — skliautus:
prie Illinois Technologijos insti vis nepasiekta.
kaitas. Turi apsčiai surinkę* duo
Religijos pokalbis su liberalizmu
Girdžiu giesmę ir kuklią, ir Minią,
tuto Chicagoje, yra išrinktas Yra prašymas pagaminti sal menų apie Detroito lietuvių veik
STASYS YLA, Putnam, Conn.
Kaip vargonų gaudimai kurtus.
nariu JAV mokslininkų draugi dumyną, kuris netukintų, nebū- lą praeityje,
jos Sigma Xi. Jo darbai pami- tų maistingas, kurio reikėtų dė-l Jo uolumą liudija faktas, kad
_ Ne tau suprasti, ką ji kal
— Sakyk, bičiuli, kodėl taip
Girdžiu eieras užpila smėlį —
nėti veikale "American Men of j ti J arbatą kaip cukraus —- apie', jis ^tengė parūpinti darbo ir
susirūpinęs pakanta-toleranci- ba' Sąžinė yra individuali ir laisIr ištroškus — tą gaivą geriu.
Science", o taipgi jis įtrauktas šaukštelį, bet kurs vandens nei buto garantijas daugiau kaip
ja T Ar jos taip maža mūsų gy va.
Ir lietuviško medžio šešėlį
į Amerikos garsenybių knygą! sutirštintų, nei sudni^jstų.
(penkioms dešimtims asmenų— Kam tad ją laisvini? Ir iš
venime ?
Išsiilgusioj rankoj turiu.
"VVho's Who". Dalyvaudamas
— O pati ar daug jos turi?Į ko, jeigu ji laisva? Man rodos,
Šalia tų savo gausių darbų pri Šiame pagalbos darbe didžiau
Si© krašto moksliniame gyveni-j taikomoje chemijoje, profeso- sią paramą rado pas PhiladelAr tavo konfesijos nėra neto tu sieki viena, o vyksta kas ki
Ir palaiminto sielvarto dainos
• me jis yra narys" JAV Univer^ rfus talkina Liet. Enciklopedijo- phijos senąjį ateivį Mykolą Dum
ta. Tu laisvini ją iš mano "varž
lerantiškos ?
Iš toli, iš tėvynės — iŠ Ten —
sitetų Profesorių draugijos, A - j e ir dirba visuomenini darbą šą, kuris savo įmonėje daugu
— Kokios konfesijos? šį žo tų" ir "prievartos", ir nejauti,
Per Širdies mano kraują ateiną
meriklečių Mokslo Pažangos i . y r a ateitininkų sendimugių mai garantavo darbą.
di dažnai mini ir, kaip matau, kaip pradedi išsilaisvinti iš pa
draujri os, Illinois Valstybės centro valdybos pirminmkas.
Ir kaip salos iškyla gyvent.
vis siedini su netolerancija. Gal čios sąžinės ir pažeidi natūralią
Prel. K. Urbonavičius-Jonaa
(Mokslo akademijos ir Mokslų'
galėtum pasakyt, kaip tai su jos laisvę. Kodėl tu vis galvoji,
• Vladas Mingėla šį mėnesį Kmitas ir kun. A. Milukas —
Laisvosios akademijos Paryžių
kad aš kalta, sukursčiusi sąžinės
pranti?
ie. feiuo metu prof. Jucaitis yra sulaukė 50 m. amžiaus. Tasai tai dvi asmenybės, kurios sukak
— Tu pati žinai, kas yra ta balsą, ir dėl to nuo jo gręžiesi? sakai, kad %žinai, ką kalbi, bet turų bent kiek laisvės
t k«lha nasisavinta lygiai kaip I - Manieji nesiekia absoliučios gyrimų cKmikas ir "naujų pro- Į ^pestingas laikraštininkas ir tuvininkui padarė didelį įspūdį
vo konfesijos ir priklauso tau. Manding, tu padarei netoleruoti Q
ta kaioa pasisavinui, lyg*** «a F
j
^ ; n Q l i a ^ tik i*
J
A
^ JT
veiklus visuomenininkas yra gi- savo nepaprastu kūrybiniu ir
— Man daug kas priklauso. ną klaidą pats sau ir be reikalo
ir tavo kova.
laisV.s, nes tokis priklauso tik , e k t ų vadovas Armour Tyrimų \
>' * visuomeniniu veržlumu.
Be kitko, ir pati pakanta-tole- jieškai kaltininko kur kitur.
mcs
9 d U
M M h t k neaamoniu'
dievui. Kas kita tu, kuris kovoji f o n d 0 ) veikiančio prie Illinois
l ™ "• * * " ° J . \ Z *
Sukaktuvininkas telkia me
— Tu mane erzini tokiom kal
rancija.
Stu
Z
S
S
m
f
taTEtoZ"
tiesa'
už
laisvės
absoliutybę
ir
tarieTechnologuos
instituto.
Cia
t
e
n
>
°
*
^
a
s
ėjo
Vytauto
Didžiojo
universitete,
kur
klausė
džiagą apie kun. Ant. Miluką,
n
— Ir tolerancija ? To betrūks bom!
neturėtų
būti
nesąmonė.
Qt+\*
Ją
laimėjęs
net
^
s
o
,
sąskaika
pravesti
tyrimus,
kuriuos
užekonominių
mokslų
paskaitų;
kurs apie 40 metų pašventė Ame
yra suplakdinti
— Nesierzink, o galvok! Juk čiau nesąmone
H
ta, kad tu ir ją pasisavintum!
'
ton.
Bet
matai,
kad
ir
tu,
bent
s a k 0 didž.osio3 pramones bend- Politinių ir Socialinių Mokslų
rikos lietuvių kultūrai ugdyti ir
— Berods man nereikia sa tu tiki žmogumi ir jo individua toleranciją su bekonfesiškumu, tavieji, nėra anaiptol laisvi. IS- j rovės,
institute
gilinosi
į
administra
kelti. Patekęs į Philadelphiją,
vintis, nes tai išplaukia iš mano lybe. Išpažink individualią sąži skelbti konfesijas visiškai be silaisvinę iš visuotinos tiesos
cijos
mokslus.
Anksti
pradėjo
p,.
f
jucaičio
uždavinys
bū
"varžtų",
jie
pasidaro
beturiniš0
na užinteresuotoms firmoms pa
kur gyveno kun. A. Milukas, mū
paskirties. Tu turbūt žinai, kad nę — tokią, koki ji yra savyje. vertėmis, jų atsisakyti, tuo bū
bendradarbiauti
spaudoje.
Pirkumo
vergai.
Skelbdami
tiesos
daryti tyrimų pasiūlymą, suda
sų sukaktuvininkas surinkęs tu
konfesija reiškia išpažinimą. Klausyk jos balso, kaip savo, ir du atsisakant bet kokio religinio
turinio. Štai kokios prasmės to-' mastą netolerantišku, jie neiš- ryti darbo planą su detalėmis,
ri gana gausiai žinių (jų tarpe
Mano paskirtis ir yra išpažinti negalvok, kad jis tau primestas
vengiamai
priversti
toleruoti
vadovauti tyrimams, kas mėne
ir kun. A. Miluko brolio atsimi
Tai yra išpažinti tiesą ir gėrf. iš šalies. Matysi, kaip prieisi pa leranciją tu pasisavinai iš bro
klaidos
mastą.
Mes
išsiskiriam
sį straipsnio formoje rašyti ty
nimus apie velionį) ir daug nuo
lių ložininkų. Tu, kap ir jie, nu
Ne tik išpažinti, bet ir vykdyti. kantos pagrindų.
traukų. Norėtų paruošti mono
— Nepradėk manęs mokyti! kreipėte toleranciją prieš tarinį ties tiesa. Mūsų tolerancijos yra rimų rezultatus, kartais reikia
Vykdyti gėrio, meilės priemo
dvi,
ir
juodvi
yra
du
skirtingi
grafiją, tik klausimas — ar at
sudaryti ir reikiamus aparatus,
nėm. Iš mano paskirties išplau Ką tu išmanai apie žmogų ir jo ir tiesą. Argi tokią praamę tu
pasauliai.
siras leidėjas.
(B. V.)
jeigu tokių iki šiol rinkoje nė
kia mylėti ir pakęsti. Nekęsti ar individualybę? Tu tarnauii tik rėjo anksčiau tolerancija? Juk
— Kas ir reikėjo įrodyti!., ra. Jieškant naujų atradimų ten
nepakęsti yra bloga, ir tai ne savo Dievui, savai teokratijai ir ji buvo ir yra dorybė, pirmiau
• Solistė P. Bičkienė gavo ra*
kad
tu
netoleruoji
manęs,
nes
ka
parodyti
daug
kūrybingumo.
sia
taikoma
žmonių
santykiuo
savaiam
klierikalizmui.
Ar
tau
priklausę mano esmei.
lę Chieagos operoje. Dainininkė
aš
nesu
fanatiškas
tiesai
ir
ne
Paskutiniuoju
metu
prof.
Ju
rūpi
žmogus
ir
žemė,
kurie
nori
se.
Jūs
ją
nukreipėte
į
tiesos
ir
— Tai yra žodžiai, kuriais tu
Pr. Bičkienė, paskutiniuoju lai
turiu
neklaidingumo
"dorybės".
caitis
yra
pravedęs
visą
eilę
būti
laisvi
?
Tu
jiems
netarnauji.
netiesos
santykį.
Jūs
reikalau
ir tavo konfesijos dangstotės.
ku iškilusi tiek kaip koncertinė
Taip,
tu
to
neturi.
Kaip
tik
praktiškų
tyrinėjimų.
Pvz.
iš
Priešingai,
tu
neri
kilpą,
atneštą
jate,
kad
būtų
lygiomis
toleruo
— Būtų teisingiau sakyti: ne
dainininkė, tiek ir savo įdainuo
"iš
augštybių",
kaip
tu
galvoji,
dėl
to
tau
nesvetimas
fanatišradimas
chemikalų,
kurie
atbaijama
ir
tiesa,
ir
netiesa.
Kadan
žodžiai, o žodžiais išreiškiama
tomis plokštelėmis, buvo p raeiesmė, paskirtis, tikslas. Mano o iš tikrųjų — susuktą iš tam gi konfesijos išpažįsta tiesą ir kumas kitu požiūriu. Tu jauties 1 dytų žiurkes bei kitus graužikus
tą vasarą priimta į Chicagos Ly
sumos
ir
atsilikimo
laikų.
neklaidingas,
atmesdamas
passiekia
atsiriboti
nuo
klaidos,
jūs
nuo
International
Harvester
ga
žodžiai nėra be turino. Jie nė
rinio teatro chorą, kur jau per
tovią
tiesą,
ir
čia
tu
pasirodai
ir
šaukiate,
kad
jos
netoleran
minamų
virvelių
rišti
šiaudams,
Kodėl tu jaudiniesi dėl mara neapibrėžti ir daugiaprasnykščiame sezone dalyvavo ke
nemažas
netolerantas.
Dėl
to
ne
tiškos.
šienui.
Išrasta
16
chemikalų,
ku
miai, kaip dažnai būna su tavo' no tamsumos ir atsilikimo ? Jau
letas lietuvių dainininkų. Nese
toleruoji
konfesijų,
ir
kalbi,
kad
rie
patentuojami.
Vienai
firmai
— žinau, žinau. Konfesijos ir
vartojamais žodžiais, Manding, diniesi daugiau nei dėl ko kita.
niai įvykusioje audicijoje, pas
Vladas
Mingėla
jos
yra
netolerantiškos.
Tu
no
išrado
chemikalus,
kurie
ilgiau
ir toleranciją tu supranti visai Argi tau neužtenka savos švie yra tos neklystančiosios, kurios
kirtoje keruriomg atrinktoms
• .
ri,
kad
jos
būtų
kitokios.
Tai
burnoje
užlaiko
dantų
proteze.
kitaip, negu ji yra. Jei tu saky sos? Kilusi iš tamsumos, aš pa iš augšto žiūri į kitus. Jos, mat,
choro dalyvėms Pr. Bičkienei
1masis
reiškia,
kad
jos
atsisakytų
tie
Vienai
gėlių
prekybos
įmonei
su*>
kūrinėlis
—
Medžių
tum, kad pasitaiko netolerantiš ti turėčiau išnykti. O tu, būda saugo tiesą! Ir jos vienos spren
buv0 paskirta nedidelė, bet dė
sos
pagrindo
ir
tuo
pačiu
visiš
rado
chemikalus,
kurie
išlaiko
verksmas
—
buvo
išspausdintas
mas
šviesus,
pažangus
ir
laisvas,
džia,
kas
klysta,
kas
ne.
Ar
ši
kų konfesijos atstovų, aš sutik
kinga solo partija operoj "L'A1923
kai
išnyktų.
Bet
tai
yra
bergž
netūralias
spalva?
panardytų
į
metais
viename
Kauno
laik
čiau, nes tai žmogiška. Bet kai kaip aristokratas, galėtum būti tame sprendime neslypi pati did
more dei tre re" (Trijų karalių
juos
gyvų
rožių.
raštyje.
Tai
buvo
apsakymėlis
džias
noras.
i tu sakai tiesiai "netolerantiš ramus ir tikras. Bet tu nesi tik žiausia netolerancija, kuri su
meilė), ši naujesnė kompozito
Tyre ultragarsinių bangų vėi- i š tikrovės gyvenimo. Vėliau mū riaus Montemezzi opera eis du
—- Bergždžia ir tavo kalba.
kos konfesijos" ar "nepakan ras. Ir vėl tavo pasąmonis ver pančioja laisvą žmogų, jo laisvą
tus konfesiškumas", tu jau pa čia tave nuolat ir nuolat kalbėti mintį ir bet kokią jo pažangą? Juk ir tu nenori, kad aš atsisa kimą į sėklų dygimo pagreitini sų sukaktuvininkas bendradar kart: lapkričio 21 ir 25 d. Audilieti dalykų esmę ir juos vertini ir įtikinėti, kad tu šviesos ne Iš kur tos konfesijos ir tu, jų kyčiau savo tolerancijos ir pats mą (svarbu alaus pramonėje) biavo: Kary, Mūsų Žinvne, Kar
de, Trimite, Naujoje Romuvo-' «*>* dalyvavo ir Lyrinio teatneteisingai. Tas pats žodis "to šėjas, o aš tamsos ir atsilikimo. globėja, gavote tokią teisę būti sunykčiau. To nebus. Savo nu Išrastas būdas gaminti saldai
ro vyriausioji menedžerė — po
lerancija" mano ir tavo lūpose Tavyje slypi praraja, kažkoks neklaidingos ir pasisavinti tiesos sistatymo aš nekeisiu!
nius su mažu kalorijų kiekiu (iš je, Skautų Aide, Lietuvoje, Ry nia Carol Fox, kuri asmeniškai
— Nors vienę, kartą ir tu pri nugriebto pieno bei kitų balty te, XX Amžiuje, Lietuvos Aide, pareiškusi Pr. Bičkienei kompli
virsta skirtingomis sąvokomis I skilimas, nesuderinimas. Susi- monopolį?
ir dėl to mes nebesusikalbame. derintum, ir būtų kita tavo kal — Palauk, bičiuli! Monopolis pažįsti savo nekintamumą. Va minių medžiagų). Šiuo metu ban Geležinkelininke, Židinyje, šiau mentų dėl jos balso ir muzika
— Man nesvarbu sąvokos. Tai ba.
nėra toks jau siauras. Rodos, ir dinas, tavo nusistatymas dog do išrasti būdą, kaip pagamin lietyje, Ateityje ir kt. Tremtyje laus išpildymo. Turint omenyje,
— Ji niekad nebus kita. Aš mokslas siekia būti neklaidin matiškas!
yra tavo mėgiamas arkliukas.
ti specialų skystį, kuris be krak rašė: Žiburiuose, Mūsų Kelyje. kad į Chicagos operos chorą iš
Nueraberge ir Ansbache bu
— Nepainiok,liberaliskas, lais molų virinimo šeimininkėms tik
Man svarbu tavo konfesijų lai žinau, ką kalbu. Tu pati suski gas; jis turi savo nekintamų dės
didelio būrio puikiausiai išlavin
kysena mano atžvilgiu. Jūs ma lusi į daugybę konfesijų, o nūn nių ir juos labai rūpestingai sau. vas!
tų greitam citrininio pajaus pa vo nuolatinis spaudos platinto tų sopranų buvo primta tik ne
Taip, dogmatiškai libera- gaminimui (instant lemon pie jas, redagavo stovyklinius Trem daugelis, ir kad svarbieji solis
ne sekiojate, visur man kliudo prikiši man suskilimą. Tu ne go. Kodėl tu jam nepriskiri ne
te, mane engiate. Štai kur jūsų matai savęs, o žiūri ir sekioji tolerancijos? Rodos ir sąžine liškas. Vadinas, yra šioks toks filling). Prof. Jucaičiui pavyko tinio Balsą, savaitrašti, ir kas tai yra Europos ir Amerikos gar
netolerancijos šaknys!
tik mane.
veikia neklaidingu kategorišku skirtumėlis. Aš gi dogmatiškai per mėnesį laiko * rasti maisto dieninį Žinių Biuletenį.
Amerikoje daugiau rašse: A- senybės, bet ir kuklios rolės ga
— Kažin ar taip? Kliudyti ką
— Konfesijų skilimas yra ki mu : daryk arba nedaryk! Ar ji konfesiška. Gal "svietas" žinos,! skonį pagerinančias medžiagas,
vimas tokio lygio teatre laikyti
nors gera, man svetima. O bloga tas nei tavo. Jos skyla formo dėi to netolerantiška? Ar neto jog ir mudviejų pakanta-toleran reaguojant amino rūgštis su cuk merikos Lietuvyje, Drauge, Vie na nemažu pasisekimu.
— ir nekliudant — kertasi su mis, organizacija, bet jų vidinis lerantiškos mandagumo taisyk cija nėra tas pats dalykas.
I rais. Čia jam. teko susidurti su nybėje, Darbininke (jame bend
Pr. Bičkienė nuo praeito pa
radarbiauja ir šiandien), Nemu
geru. Blogas savaime jaučiasi pagrindas lieka religinis ir dori lės, visų priimtos ir visų savo
ne, Karyje, Šv. Kazimiero Ai vasario balso lavinimo pamokas
kliudomas gero, lygiai kaip ge nis, atremtas į apreiškimą, są tišku neklaidingumu laikomos?
NHHMiifl
• m
duose ir kt. Senajame Darbinin ima pas p-lę Grace MacKellar,
ras sekiojamas blogio.
žinę ir protą. Tavo gi skilimas Tiesos, kaip masto, juk reika
ke per penketą numerių ėjo at iš kurios du kart per savaitę
— Tu mane laikai blogiu! Ar kryžiuojasi su proto logika, są lauja pats žmogaus protas. Ar
karpoje sukaktuvininko apysa pamokoms nuomoja studiją
tai tolerantiškas tavo sprendi žine ir visiškai su apreiškimu. dėl to ir jis yra netolerantiškas?
ka iš nūdienės Lietuvos gyveni komp. VI Jakubėnas: jis taipgi
Tavo skilimas paliečia pačią
mas?
— Nekalbėk man apie visuo
mo: "Kristaus statula". Pasira padeda kaikurioms jos moki
— Aš nesakau, kad tu blogis. žmogaus esmę. Keista, kad tu, tinus mastus, pagrįstus kažko
šinėja kartais slapyvardžiu V. nėms koncertinio repertuaro sri
Bet pagalvok, kodėl tu nuolat tarnaudamas tik žmogui, labiau, kiom tiesom! Tu žinai, kad aš
Saurimas, motinos kaimo pava tyje ir akompanuoja studijos pa
jauties sekiojamas, kliudomas, šiai jį pažeidi. Bet grįžkim prie jų nepripažįstu. Aš laikausi sa
rengimuose.
dinimu.
net gi engiamas manęs ir konfe konfesijų.
vo masto, ir tai yra mano pa
• Algirdas J. Greimas jau ke
Po karo jis buvo vienas iš stei
sijų, kurios juk ne tam yra, kad — Prie ju netoleranciios! Nuo ties proto sprendimai, mano žmo
gėjų Pabaltijo komiteto Nuern- linti metai kaip profesoriauja
tik tau kliudytų, 0 kad išpažin to laiko, kai tu jas išauginai, niu — kiekvieno individualiai.
berge. Amerikietis komendantas Aleksandrijos universitete, Etų, palaikytų ir ugdytų tiesą ir nasaulis neturi ramybės. Ar ne
Deja, kad jie neindividualūs.
tada siūlė pabaltiečiams rusų ^ipte. Per tą laiką jis gerai pa
gėrį. Tavęs visai nebuvo, o kon dėl ju tiek nesvtarimo tautose, Jie taip pat visuotiniai, atremti
komitetą. Teko ilgokai įrodinė žino Egipto ir apskritai rytie
fesijos savo uždavinį vykdė. Pa tiek karu istoriioie? Dėl to ir į visuotini nusigręžimą nuo kon
ti lietuvių, latvių ir estų skirtin čių gyvenimą ir jų kultūrą. Pra
galvok, iš kur pas tave tas per aš vedu kovą prieš konfesinę fesijos. Tavo žmonės nesprengumą. Vėliau sukaktuvininką dedame spausdinti jo literatūri
gyvenimas, einąs ligi savotiškos nepakantą.
dža savitai ir indrvidualiai, bet
matėme aktyvų vadovaujančiuo nių reportažų ciklą: "Laiškai iš
baimes, kad konfesijos tik t a m
—. Sak^'k atviriau. Tu vedi prisiima visuotiną ir nekeičiamą
•
se postuose, meno sambūriuose. Afriko3", adresuotų tariamai Air yra, jog tave visur sekiotų,
taisyklę
—
netoleruoti
konfesi
kovą prioš pačias konfesijas, ku
Ypač stipri veikla Amerikoje. dai.
tau kliudytų ir tave engtų. Ar, rios tau yra tolvgios nepakan jos, neprisiimti konfesinės tie
Jam užtariant, daug naujųjų mtai nėra daugiau tavo paties vi- tai-netolerancijai. Bet tai nėra sos, bent iau iokiu būdu neleis
• Stasio PUkos spaudai pa
teivių
gavo
darbo,
paremti
ma
daus savijauta, išplaukianti iš tavo sugalvota kova.
ruoštas Teatro almanachas, nu
ti tai tiesai išeiti į viešąjį gyve
terialiai. Philadelphijoie suorga
tavo ypatingo sąžinės stovio?
— O kieno ?
matoma, iš spaudos pasirodys
nimą. Mano ir konfesijų viešas
nizuotoje
Lietuvių
Tremtinių
— Tu pats turėtum žinoti. pasireiškimas tau atrodo didžiau
— Nekalbėk apie sąžinę! Tu
šių metų pabaigoje. Knyga turės
draugijoje — nuolatinis valdy
ją laužai, apkraudama visokiom Gal ir žinai, bet slepi, nes tai sia netolerancija. Tai yra tavo
520 puslapių. Joje bus gausiai
bos
narys,
Balfo
skyriaus
val
atisyklėm ir grasindama sank- j rodo tavo neoriginalumą. Prisi- dvišakė dogma, privaloma vi
informacijų. Tai bus savotiška
dybos
narys.
Tų
psstanrų
dėka
cijom. O paskui kalbi, kad są-, mink Didžiosios Ložės konstitu siems taviškiams: neturėti bei
teatro enciklopedija, kurią jau
vienoje Balfo suruoštoje gegucinė pati to reikalaujanti. Tavo ciją. Jau ten buvo irašyta tole- nepripažinti konfesiios ir neto
yra užaiprenumeravę apie 450
žinėie
gauta
gryno
pelno
net
nepakanta prasideda nuo sąži-' randia ir ne?ektanti&kirnias, ku- leruoti bet kokio konfesiolumo
asmenų.
$1,500, kuris paverstas siuntinės prievartos.
rj kitos loSės išsivertė tiksliau — ypač viešajame gyvenime. Ar Ši
nrliais ir išsiųstas stovyklose
• Dail. A. Valeika suprojek
— Argi ir tave tai liečia? Juk i belconfes&kumu. Ti*du dalykai dogma nesuriša tavo individų
tebesantiems lietuviams.
tavo ir savo studijoje techniš
tu laisvas nuo mano taisyklių j sulipo į vieną JaisvamaniSką minties laisvės ir jų dvasinės
Dabar, Detroite gyvendamas, kai atlieka 50 vitražų naujai
ir sankcijų. Ko trūksta tavo są dogmą. Nuo to laiko (18 a. pra pažangos?
sukaktuvininkas skundžiasi truk Šv. Kristinos bažnyčiai Chica
žinei? Ji turėtų jaustis tyli, ra- džios) tolerancija reiškia bekon— Tu nesirūpink mano indi
srtąa fi&l po darbo iš **produc- goje Studijoje dirba trys žmomi, patenkinta. Bet ar ji tyli? fesiškumą, o netolerancija — vidais, nes jie ne tau priklauso.
tion line". Tačiau ir čia yra Kul nes.
Šv. Kryžiaus bainyiia
Man rodos, ji kalto daugiau.
konf«si*kumą, religiškumą. Tu Žiūrėk tavųjų, kad jiems dua-S Jadv. Dobkivičiūtė-PaukitiMie

toleranciją

•\
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICACrO, TSJLJSOT9

MŪSŲ KALBA
j

TVARKO

*

D R . P . S K A R D Ž I U S IR S. B A R Z D U K A S

72. KELETAS NEVARTOTINŲ POSAKIŲ
DB.

F. BARTKUS, Cleburne, Texas

.

DR. J. J. SIMONAITIS
Pilypas (nei kodėl jis Pilypas, ir sako apie didelius padaužas:
Kas yra išmokęs branginti « * ofiso tr b o t o OLymplc S-4180
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
o ne Stepas, Lauras, Matas ar "Tlucže gię, jak Marek po pięk- mažiausiąjį, dalyką, tikžk, tas
DR. P. KISIELIUS
Baltrus') nei kodėl jii buvo į le" (trankosi, kaip Morkus po didį daiktą tikriausiai jau ap- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS S a u j a s a d r e s a s : 4 3 6 5 VV. 6 3 r d S t
Ofiso tel. REUaaoe 5-4410
kanapej ilindęs, nei kodėl -am pragarą); arba, norėdami ką tiko.
— Goeih©
4938 W. 15th BU Cicero
ResfcL
t d c L GRovehJl l - M H
Kasdien 1—S v. Ir 6—8 T. vakare.
prireikd U jų išlįsti ir tai tokiu sudrausti nuo triukšmavimo, sa-|
Valandos: 1—I p. m. 7—t p na
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet
Penktadieni tik popiet.
būdu kad visus nustebino, _-1 ko: "Nie Uuoz się, jak Marek po
Butas 1526 So. 4»th Ave.
Trečiad. ir Sestad. pagal sutarti
DR. ANNA BALiUNAS
NesįuoSkime tad svetimais bliz-' piekle" (nesitrankyk, kaip> MorOfiso telef. LAfayett* I-S210, Jei
Oftao teL OLtfrtde 4-2SP*
gu*iais, o ypač sugadintais!
ikus po pragarą). Bet tai J a u AKIV, ALSV, N O ™ I R GERKLES neatsiliepia. Saukite KEdzle S-2«Sa
ReaEadeBGiJoa: LAfayette S-llTfl
1
LIGOS.
lenkų ir tasai Morkus ir jo triuk
DR. EMILY V. KRUKAS
— Pritaiko «^inliM —
DR. P. STRIMAITIS
3. "Trenkosi, kaip Morkus po š m a v i m a s . Palikime jiems tai'i
6 3 2 2 South Western Avenue
GYDYTOJA IR CHIRURGI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pragarą". - Tai irgi grynai l e n - | v į s a . G i mes, jei norime ką p a - ; V a l : k a B d i e n 1 0 . 1 2 v a l i r f - | v a l
4146 & Archer Ave.
1724 VVest 47th Street
kiškas, patarle virtęs palygini- našaus
pasakyti,
tarkime:;vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Treeia- V A U Kasdien popiet nuo 12-S:S9 t
T

t

^ s * ; - : ^ - ^ ,rr.Q „r™.

i

•

i

•

M.

«~: .dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus. Vak. pirm., antr., k et virt. 6-8:10 v
Trečiadieniais tik susitarus
• >fteo telefoną*.
I* K. s - s a a a
kami-'
•tol. telef. WAlhrook S-aft7«

i

47tta tr Hermltage
Val.: nuo Z lkl 4 ir 6 Iki t v. vak
fležtad. nuo 2 iki 6 v a l - laakyr. s^k

mas. Jų bajorijos raštijoje yra "Trankosi, kaip aitvaras
Mūsų spaudoje dažnai pasitai- mas (poeto Kondratavičiaus su pasajsojlmas (taip pat Kondra-. " rba: "Nesitrankyk, lyg
ne t a
Dr. Nina KRIAUcELIONAITE aH. FL TALUT-HfcLPS*
ko palyginimų, patarlių ir šiaip eiliuotas) apie vieną dvarelyje tavičlaus sueiliuotas) apie vie- aitvaras kamine". Tai grynas, TeL ofiso E V 4-7376; rez. G R 2-9203
(Gydytoja ir Chirurge)
G Y D Y T O J A S I B CHIIU^RGAf
MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS
jau posakių, kurie vergiškai pa- "Konopie" gyvenusį bajorą Pi- ną savotišką bajorą, vardu Mor j m ū s ų pačių posakis, einąs iš mu
DR. JUOZAS BARTKUS
SPECIALISTE
6008 W s s t 16th Street
imti iš kitų kalbų ir paduoda- lypą. Tasai Pilypas buvęs labai kų. Buvęs jis didelis nenuorama, Į aų liaudies pasakų apie aitva- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Val.: kasdien 6-8, Sestad. l - e
2750 West 71st Street
2336 W. Ohlcago Ave,, Chicago 22, IU.
mi, tarsi, būtų grynai lietuviški, nepaslankus, nerangus ir pusė-. padauža, triukšmadarys. Visur rus.
Telef. TOwnhall S-OS5S
( k a m p a s 7 l s t ir California)
fr v i s a d a
Val. 1 2 : 2 0 - 21:20,
: 2 0 , 6<- -9• p,p pirmad..
8 6 M W e s t 68th Street
Jie, viena, nieko mums nepasa- tinai negudrus, nors augštai neš- *M Pamišęs, tranky
o f i s o ir r e z . R E p u b l i c 7 - 4 1 4 6
(Bus daugiau)
antrad., ketvirtad. Ir penktad.; 11 v. Tel.
VaL:
tik 1* anksto susltaras
T t o lkl 2 val. p.p. SeStad. Tik susi VaL 11-2 Ir • - » T. • . SeSt. 1-4 p. p. Telef. H E m l o c k 4-7080, D> atšakiu*
ko, nes mums nežinoma nei jų davęsis. Viską darydavęs jis ne d avesis, daužydavęsis, visiems
Kitu laiku p a j a i susitarimą
tarus trečiadieniais.
skambinti CEntral 9-2194
kilmė, nei tikroji prasme, o, ant-! vietoj ir ne laiku. Savo mintis, b a l s i a i įkyrėdavęs ir pndarydaOR. JUZt Ir KfSTUTIS
ra, jie užteršia mūsų kalbos dva' pastabai, sumanymus, dažniau- v * s n e m a ž a z a l o s - N u m i r e « J l s
0R, IRERA KURAS
DR. VL BLAŽYS
DR. VYT. TAURASAGLINSKAI
(Gydytoja
tr
Chirurg*./
sią. Jų turime griežtai vengti. Į šiai nieko bendro su dalyku ne- P ^ a u visai staiga ir, zmoma,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TUPtIAUSKAS
t C D l K l U IR TAIKŲ LIGT.
at
GYDYTOJAI I B CHIRURGAI
*
M 7 0 1 South Damen Avenue
Užuot vartoję juos, pasijieško-' turinčius, jis pareikšdavęs tadar P ekęs j pragarą. Bet, vos čia
SPECIALISTE
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
2800 West 51 Street
( K a m p a s 47-tos ir D a m e n Ave.)
kime atitikmenų savo kalboje (o kada tai būdavę mažiausiai rei- ataidures, pakėlęs tokį triukšmą, Va*. — pirm. ir antr. 10 Iki 11 ryto.
7166 South Western Aveno*
BENDRA PRAKTIKA I B
Val. kasdien nuo 6—8 val. vak
mūsų kalbai netrūksta gražių kalinga. Žodžiu sakant, beveik t o k l a a n a ^ e s , kokių tenai dar Z lkl 4 it 6 iki 9 popiet; ketv. ir
SPEC. MOTERŲ LIGOS
(MEDICAL
BU1LDING)
Šeštadieniais 2—4 vai. vak
penkt. 2 iki 4 ir 8 iki » popiet; seit
Pirmad.,
antrad..
ketv
Ir
penktad
Ofisas
ir reskL: 6410 W . 51st 09
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti
palyginimų, patarlių ir posakių), visada keistai išsišokdavęs. To niekada ntbuvę. Viskas pragare 10 lkl 2 p o p i e t
nuo
11
val.
ryto
—
1
•.
p.
p.
Ir
nuo
TeL
P
R 8-1229 a r t e W E 6-8577
Telef. ofiso LAfayette 3-6048
arba, jeigu negalime rasti, visai dėl jį visi pašiepdavę, ir jo var-1 t r i n k e j ę , bildeję, dundeję, spen6
v.
—
8
vaL
vakare.
Trečiad.
nuo
Ofiso val.: Pirm. 9—10 v. v. Antr.
Ofiso tel. PKospeot 6-171*
Re*.:
WAlbrook 6-3048 11 val. ryto — 1 v. p. p. SeStad. 11 Treč. ir Penkt. 9—9 v. v. Ir Ketv. Ir
1
Res.
tel.
GRovefaUl
S-8SOS
gę
ausis.
Išsigandę
velniai
pra
das "Filip z Konopi" buvęs pla
nieko nevartokime.
ai ryto iki S val. p o p i e t
Šeštadieniais 1-4 val. popiet.
šyte
prašę
jį
liautis.
Bet
veltui.
TeL
<**>
H
E
.
4-S880.
re*.
P
R
.
6-7831
'
"
*
^
^
•
»
«
»
"
•
.
"
•
H
E
.
4-1824
Čiai žinomas tarp bajorų. Kartą
..
.
Oftee tel. R E . 7-116S
TeL ofiso H E 4-2196, res, P R 6-6464
t*4 W A ! h m n k IUtT#»
štai keletas tokių vengtinų
„ ^ ^
^ n m M s v a r g Turejęa galop į k i š t i pats LiuDR.
PETER
T.
BRAZIS
DR. ANTANAS ALEKNA
DR. V. P. TUMAS0NIS
Tel. ofiso Y A 7-5557, res. R E . 7-496S
palyginimų, patarlių ir posakių: J * ^
cipieris ir išmesti Morkų is praGYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
labai"gVarbų dalyką,
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
DR. FRANK C. KWIHN
1. "Bėjo, taip Zablockis su p ^ ^ k u r i f l M M s n u d u r i a - S a r o '
2434
West
71st
Street
8PEC. CHIRURGINES LIGOfi
1957 W. Garfield Blvd
(KVTE/'INSKAS)
VsJ Pirm., ketvlr., p e n k t 1-4 ir 1-9.
nurita". — Tai grynai lenkiškas | yęQ ne[ .fi ^ n e i a t o ū m a i
Kadangi Morkus savo triukšv ^
fr
t
f
6256 South Weatera Avenue
patarle virtęs palyginimas. Len
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ant'
1-6. treC Ir SeSt. pagal autarti
prabilęs ir pasiūlęs itin keistą mavimu padaręs net pragare gy-1 a^.ttadieniais nuo
nuo i1 iki
iki 4
4 vai
val p. p.
Val. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. v.
kams jis gana aiškus ir supran
1651 VVest 47th Street
Itakyru* ketvirtad. Ir •ektnad.
fteštad. 2—4 p< pietų.
Trečiad.
dalyką. Seimelio dalyviai pra venimą neįmanomą, tad lenkai
Ir
DR. Z. DANILEVIČIUS
sekmad.
uždaryta.
tamas. Būtent, jų bajorijos su
LIGONIUS
PRIIMA:
Kasdien
nuo
2
džioje labai tuo nustebę, o pas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS val. iki 4 v. p o p i e t N u o 7 v. iki 8:80
kurtoje raštijoje yra pasakoja kui ėmę susiriesdami
TeL ofiso: DAnube 8-1188
juoktis,
8817 South vVesteni Avenue
ma, kaip vienas nusmukęs bajo kvatoti šiuo ypatingai savotišku
Chicago 29, m.
TeL ofiso GR. 8 - 5 2 M ,
P R . 8-4789
DR. A. VAUS-UI0KAS
rėlis, pavarde Zablockis, suma Pilypo išsišokimu. Iš to ir kilęs
Pasimatymai pagal sutarties
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. A. MACIŪNAS
nė verstis muilo gamyba. Tuo, palyginimas-patarlė
"Wylazl,
Telefonas REpublic 7-4900
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žinoma, nemažai piktinosi aplin jač Filip z Konopi", atsieit, "ižRezidencija: GRovebill 6-8161
3267 South Halsted Street
SPEC. C H I R U R G I N E S LIOOS
kiniai bajorai, nes pramonę, pre- sišoko kaip Kanapių Pilypas".
VaL 1 lkl 4 v. p. p. Ir S—9 v.
2423 West 63rd Street
B-VIŲ LYGOB, KURIOSE
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
UR. T. DUNDULIS
. kybą, amatus, laikė jie labai že( K a m p a s 68rd ir Artesian)
»
fDYTOJAS IR CHIRURGAS VAL. 2—4 p.p. ir nuo S—8 v. vak. TeL ofiso PRoepeot 8-8400
Kaip sakyta, lenkams tasai
' minančiu jų luomą dalyku. To
Kiekvieno Santaupas Apdraustos Iki $10,000.00
čeMad. 2—4 popiet.
ReakL PRoepeot
4157 Archer Avenue
dėl su didele neapykanta (ir Pilypas su savo dvareliu "KoTrečiad. ir sekmad. uždaryta
Odso val.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:S0 val.
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
IR
slaptu pavydu, nes galvojo: O nopie" yra savas, ir jo išsišoki
nak Seitadlenlals nuo 2 iki 4 popiet
e.
(Va«kevič4vt6)
DR. JULIJA M0NSTAV16IUS
Yeč'adienlale pagal sutari}
ką ? Gal kartais jis ir išsivers ir, mas jiems buvo gerai žinomas.
sGYDYTOJA LR C H I R U K G 6
Ofiso teL Vlrginla 7-OOSS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
ko gero, labiau praturtės už Todėl tas palyginiraas-patarle
Paskolos Duodamos Ramu lefjianuf
8848 Soutti Kedsle Avessse
iexiileoc-ijoe teL BBverly 8-8344
10748 South Michigan Aven«it Val. kasdien 1—S p p. ir n u o
mus?) žiūrėjo jie j Zablockio jiems (bent jų bajorams ir in
Val.: kasdien nue 6 v. v. iki 9 v. v., v. vak. sestad. i — 4 p. p. Trsčuvd. a
Lengvomis Sąlygomis
pastangas ir atsidėję laukė, be teligentams) yra visiškai aiš
TnL ofiso Vlrginla 7-OeoO,
išsyrus trečiad.
Šeštadieniais nuo 1 kitu laiku tik susitarus
res.
KKpubllc
7-6S67
lkl 4 val. popiet.
ne jam nepavyks. Ir savo dide kus. O mums viskas čia svetima
TeL:
Ofiso — P I 11 man 5-8786
DR. BR. GAIŽIŪNAS
DR. J. VAITAITIS
CHICAGO SAVINGS & L0AN ASSN.
liam džiaugsmui jie neapsivylė: ir neaišku. Juo labiau, kad tą j j
B
u
t
o
—
E
X
g
i
e
w
o
o
d
4-4979
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Zablockio pagamintasis muilas palyginimą-patarlę
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
išverčiama
6234 S. Westem Ave.
Chicago 36. 111.
(speo. motery ligos ir akuderija)
Ofiso Ir buto teL H E m l o c k -i-5815
1407 S. 49th Court. Cicere
buvo niekam tikęs, todfcl teko jį < ne taip, kaip iš tikro turi būti,
4055 Archer Avenue
išversti į upę. I dirbtuvę ir ža-, atsieit, "išsišoko, kaip Kanapių
Kasdien 10-12 ryto ir 9-9 vaL vak.
CRANE SAVINGS & L0AN ASSN.
Kampas Archer Ir California Ave
0R. A. NARBUTAS
Šeštadieniais 10-9.
VAL.:
t—I Ir 9—9 v. p. p.
liavas įdėtieji pinigai (o jie bu- Pilypas", bet suvis neteisingai:
PLAUCIIJ I R VTDAUS LIGOS
2555
W.
47th
St.
Chicago
32.111.
• e l t a d l e n i a l s 2—7 vai. p., p.,
ta* b o t o teL OLysanSo 1-1661
vo skolinti) žuvo. Pats Zabloc- "išlindo, kaip Pilypas iš kana- 6757 South Western Avenue
išskyrus sekmadienius
kis, už skolas netekęs ūkio, pa- pių". (Tai visai vergiškas vertipirmad., trečiad., k e t v i r t , TeL ofiso Vlctory S-1881,
TeL ofiso ir res. WAlbrook 5-9388 Valandos:
DISTRICT
SAVINGS
t
L0AN
ASSN.
penkt.
6:80—8:80
v. vak.
Antrad.
sidarė tikras elgeta. Iš to ir kilo mas, ir net nesuprasta čia, kad
res. Vlctory S-874S
10—12 val. ryto SeStad. 2—4 p. p.
DR.
S.
GEŠTAUTAS
3430 So. Halsted Street
Chicago 8,111
Kitu laiku pagal susitarimą.
bajorų tarpe palyginimas-patar "Konopie" tai dvarelio vardas,
DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lė: "Wyszedl, jak Zablocki na o anaiptol ne augalai — kana
2624
W.
71st
S
t
802 VVest Slst Street
DR. ALBINA PRUNSKIS
UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSlT
mydle", atsieit, "išsivertė, pasi pės).
Mums nežinomas nei tas
K a m p a s Halted Ir SI
K a m p a s 71st ir T a l m a n Ave.
OR. VLADAS PRUNSKIS
pelnė, praturtėjo kaip Zablockis
Priėmimo valandos:
1800 S. Halsted St.
Chicago 8, UI.
VaL:
N u o 7 iki 9 vak. Sekmadieniais
P P Ir
GYDYTOJAI IR ClLIRt'Ri.AI
muilu".
6—8
v.
v.
Sestad.
val.
popiet
tik susitarus.
3259 South Halsted S t
val. vak.
AeStad. nuo TeL ofiso P R 8-8448, rea. H E 4-818.
Taigi lenkams, bent jų bajo
Ofiso telef. INterocean 8-76M . . Kasdien S—4
1—B val. vak.
Boto telef. INterocean 8-87JJ
Kitu laiku pag-al susitarimą
rams ir inteligentams, šis paly
DR. F. C. VYINSKUNAS
Telef. Vlctory 2-1484. Kesid. 1257 W.
r
Radio
Aparatu
Taisymas
ginimas-patarlė yra savas ir aiš
GYDYTOJAS LR CHIRUEGAB
DR. K. GUDAITIS
23rd PLACL, teL F R o n t i e e 8-5841
2420 VVest Marąuette Bd
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
kus. O mums jis visiškai sveti Sąžiningas ir garantuotas darbas
KR 40 ME.TU
Ofiso
telefonas
—
BIsfaop
7-9886
VAL.
nuo 1 iki 4 p. p . ; t Ha S v a i
Ofisas 10756 So. Michigan Ave.
mas. Mes nežinome, nei kas tas
VISU LIETUVIŠKU
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St.
Treč.
ir
Val.: Kasdien 9—12 val. ryto, 1—4
KOLONIJŲ
DR. AL RAčKUS
Savinas dnd l o
Zablockis, nei kam jis griebėsi
ir
6—8
v.
vak.,
išskyrus
trečiadienį.
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037
SAUGIAUSIA IR
SeStad. 19 — 9 v. Kitu laiku šust- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS TeL ofiso CA 8-0287, rea. P R
tojo muilo, nei kaip, ar kur jis
PELNINGIAUSIA
tarua
4342 Archer Avenue
su juo "išėjo", nei, pagaliau, ką
TAUPYMO
DR. P. Z. ZALATORIUS
( K a m p a s Kedzie Ir Aacher)
Ofiso telef. Y Arda 7-1169
norima šiuo palyginimu-patarle
BENDROVĖ
aesldencijoa — KTevrart 6-4111
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Duona tr Įvairias skoningas
VAL.
kasdien nuc 2 iki 9 val.
pasakyti.
bulkotea k e p s
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus
4038 Archer Avenut Tel. U3-6719
DR. J. GUDAUSKAS
1821 So. Halsted Street
Be to, reikia pažymėti, jog šis
5YDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Resid.
6606 & ArSesli
AUGUST SALDUKAS Prezidentas
t f f. J ^
V. RASUVI6IUS, M. D. VAL. 11 T. r. Iki 1 p p.;
palyginimas-patarlė nekartą vi
756 West S5th Street
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
( k a m p a s Halsted ir 86-ta gatvS)
siškai netinkamai išverčiamas,
VAJU 1—4 ir 6:80—8:90 p. p. kas O F F I C E — 1188 DIVF.RSEY A V E .
ir todėl jo prasmė pasidaro
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą
Tel.
VYE 5-8428
P. ŠILEIKIS, 0. P.
BRUKO'S RtPYKLA
šeštadieniais 1—4 val.
VaL:
2-5
ir
6-8,
išskiriant
trečiadie
Orthoperias Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet
mums dar neaiškesnė. Būtent,
SSS9 S. LITUANIC A AVE.
nius ir šventadienius.
Aparatai-ProtemL Med.Baa
lenkų posakis "Wyjsc na czem"
kreipkitės i Lietuvišką automobilių prekybą
Ofice Vt'Albrook 5-2070.
O F F I C E — 6025 XO. l'Al I.INA
datai. Spec, pagalba Kofosjsi
TeL CLifside 4-6376..
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ligoninėje
Bes.
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6-1568
(Arcfa Sopports) tr CL
anaiptol nereiškia "išeiti su
Pristatome \ visas krautuves
Tik pagal susitarimą tel. A R 1-1483
VAL.:
t - 4 tr 6-8. Bestadlenk.Is t tr restoranus, taip pat Iš
Dr. Alexander J. Javols
kuo",
o labiau 'Išeiti ant ko",
siunčia } visus artimuosius
O
R
T
H
O
P E D I J 0 6 TECHNIKOS LAB
(JOVAIŠAS)
bet' tik "išsiversti kuo, pasipel
miestus.
DR.
ZIGMAS
RUDAITIS"
1611 W. 8 6 t h St,, Chicago 86, IlUaoS
5805 S. WESTERN AVE.
W Albrook 5 4 2 0 0
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL:
P R o s p e c t 6-8084
nyti kuo, turėti naudos iš ko".
GYD\T0JAS
IR
CHIRURGAS
M A R Q L L T T E MEDICAL C E N T E R
Telef. REpubUc 7-2260
Todėl ir posakio "Wyszedl, jak
6182 South Kedzie Avenue
SPBCIALYBfi
CHIRURGINfi8 U t
V a t 1—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Zablocki na mydle" nieku būdu
DR. G. SERNER
O R T O P E D I N E S LIGOS
negalima versti "išėjo, kaip Zab
M0VIHC
Trečiad ir sestad pagal sutarti
LIETUVIS A K I Ų
GYDYTOJAM
M0VIMC
24S5 VVest 69th Street
66 metu patyrimas
lockis su muilu", ar "išėjo, kaip
\ TeL ofiso P R . 6-6666, res. R E . 7-6166 Vai. kasdien 10—12 ir 5—-8 val. vak.
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki I v.v.
TeL YArda 7-1816
Zablockis ant muilo", nes tada
Sestad. 10-1S v. Kitu laiku susitarus
DR. A. JENKiNS
Pritaiko
jo prasmė pasidaro visai kito
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
NAUJI OlOiit T*OK*l-NAUJAUSI KPAUSTr*Q (SfiNK/AI
APARATUS
kia, negu iš tikro turi būti. "Iš
(LIETUVIS G Y D Y T O J A * )
Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
IIS<{ MSTU PATrRIMAS-PICUS I*SĄtlNMSAS A*TA*NAV//*AS
Sarantūoja darbą Ir dalia.
ėjo, kaip Z. s u muilu" (plg. mū
Ofisas tr akinio dirbtuv6
2500 W e s t 63rd Street
Tikrina akis: pritaiko ak mina, .
keičia stiklus tr renius.
VAL.
kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:90
sų liaudies posakį: "išėjo, kaip
756 W e s t 35th S t r e e t
lkl 9 val. Trefiiad. ir 8 e s t uždaryte 4455 So. California Ave., Chicago Val. nuo 10 iki S. nuo I lkt t ,
katė su pūsle"). "Išėjo, kaip Z.
2 0 2 2 W. 6 9 S t CHICAGO 3 6 , ILL. Tai. WAIkn>ak S - 9 2 0 $
fiiad. nuo 10—18;
Resid.
Tel. ofiso
Saukite YArds 7-7881 .
ant muilo" reiškia: "Išėjo žaisti,
sestad. 10—8 p. p.
VVAIbrook 5-2996
GRovchiH 6-4322
Priima: vakarais 6 iki 9; sestad.
vaikščioti, slidin'ėtis, kaip Z. ant
iki 4; trečiad. Ir
DR. JONAS JU0ZEVI6IUS 10 val. ryto tik
susitarus
Roosevelt Furniture Miegamo Rakande Išpardavimas!
muilo", (plg. mūsų posakį: "iš
GYDY0OJAS IR CHIRURGAS
m6400 S. Kedzie Ave.
ėjo vaikai ant ledo"). Tąjį len STATYBAI IR NAMŲ
Te*, ofiso Cli. 4-0388, rea. GR. 8-8878
11 gabalų — tiktai u i $109.00
Manor
Med.
Arts
Bidg.
kišką palyginimą-patarlę reikia PATAISYMAMS
DR. A. Z. ŠAULYS
Val. kasdien nuo 3 iki 7 val. Šcštad. nuo
PRtSTAipME
l ii setą įeina lova. dreseris. ko
4 iki 6 val. Kitu laiku susitarus
versti: "Turėjo naudos, kaip Z. VISOKIŲ RCSIU
GYDYTOJA LR CHIRURGI
moda, springsai. matrasas su vidu
1645 S. Ashland Ava. (kamb. 211)
is muilo"; "pasipelnė, išsivertė, M E D Ž I A G Ą
DR. S. VAITUSH, OPT.
GRovehUI 6-1885
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus
Pirmad., antr., ketv. Ir penk.
Palengvinu a k l ų Įtempimą, kuris
kaip Z. muilu". Arba, jeigu jau
lempos, 2 miegamos pagalves ir
6:80—8:10 vai. vakare
DR. ALDONA A. JUŠKA
vra priežastis g a l v o s
skaudSjimo.
kilimas.
Didelis pasirinkimas ir
Sėst. nuo 2 iki 4 popiet.
norima palikti žodį "išėjo", ga
svaigimo ir skaudančių akių karščio
AKIŲ LIGŲ
SFEOIALIBTf
8058 & Campbell Ave,
kitokių baidų. Galima užeiti vaka
Atitaisau trumparegyste ir toliregvaPRITAIKO AKINTUa
lima versti: "išėjo, kaip Zabloctę. Prirenku teisingai a k l n l u a Visi
rais.
Parduodame išmokėjimais.
Valandos: S—12 ir 7—9 v. v. pagsJ
egzaminavimai
daromi su elektriniai*,
kiui su muilu". Bet geriausia
DR. STRIKOL
UI 6 mėnesių išmokėjimus neimasusitarimą, išskyrus Uečiadienlua
instrumentais rodančiais m a t l a u s l a s
palikti lenkams ir jų Zablockį.
G Y D Y T O J A S LR C H L R U R G A S trūkumas. - Speciali atyda krelplsma
me jokių nuošimčių. Prieš perkant
f T T A S y S LITVTTNAS. P r e a .
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4 4 4 5 S o . A s h l a n d A v e . , C h i c a g o t m o k y k l o s vaikus.
ir jo muilą, ir "išeiti" su juo, o
1089 8a. HALSTED ST.
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
4712 So. Ashland Avenue
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nuo J—4 ir 6—8; trečiad., Ses
mumajieteršti savo kalbos.
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ir
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sutartj.
tirkite kainas.
Telefonas R E l i a n o e 8-1811
Y A r d s 7-1S73
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Jeigu neatsilieps virsminSti telefonai, VaL lt):80—7 v. v., sestad. 10:
2. "Išlindo, kaip Pilypas H ka A P K A T N A V I M Ą I R P R E K I Ų
8TATTMA T E I K I A M E
DR. VVALTER J. KIRSTUK TeL ofiso Y A 7-4787, rea. P R 6-1660
nekm. tr treč. a t d a r a
napių". — Tai kitas grynai len
saukite M l d w a j 8-OOOt
NEMOKAMAI
^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kiškas ir lenkams tesupranta RAJTINS ATIDARYTA kasdien nm; 2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
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TeL SEeley 3 - 4711
(LIETLTVI8 GTDTTOJAfl)
t va!, ryto iki S val. vakaro lt
Perskaitę "Draugą", duokit*
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sav.
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8825 VVest 50th Street
ieatadienlats Iki S val. v a k a r o
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EKSPEDICIJA LIETUVOJE
Sovietiški etnografiniai-antropologiniai tyrimai
Materialy BaKiiskoi etnoEkspedidJos vedėjas
čeboksarov
Krafo-antropologiėeskoi ekspedieii (1952 god"). (AkadeEkspedicijos vedėjas buvo vie
mija Nauk SSSR. Tmdy In
nas jaunesnių rusų antropologų,
stitutą Etnografii, t. XXIII,
N. N. čeboksarov. Jis tyrinėjo
1954, 216 p. t iliuat,). •
suomiškų tautelių, syrjėnų arba'
permiečių ir vogulų, fizinę ant
Nuslopinę laisvą tautotyros ropologiją, žinoma, visados ne
mokslų plėtojimąsi
Pabaltijo pamiršdamas pabrėžti įtakos,
kraštuose, sovietai, kaip ir viso kurią padarė jiems rusai, gyve
se kitose srityse, netrukus pri- n ą šiaurinėse srityse, buv. Artaikė savo metodus. Visa grupė changelsko gub., iš senovės fiMaskvos ir Leningrado etnogra no-ugrų ir samojėd^ žemėje. Vie
fų ir antropologų, pasiėmę į sa name paskutiniųjų savo straips
vo tarpą ir keletą pabaltiecių, nių apie fino-ujriškų tautų kil
kelis mėnesius pavažinėjo po Pa mę (Sovetską ja Etnografija,
balti jo kraštus ir kaip, papras-1i952, Nr. 1, p. 36 — 50), čeJonaa Juškevičins-Juška
tai sovietuose, tam savo pasiva-! boksarovas labai aštriai užsipuo
Didelis talkininkas savo bVolio kun. Antano Ju?Hc-vu'i:ius, lirtnviškij.ių
žinėjimui davė skambų "ekspe-' l a suomių ir estų mokslininkus, dainų rinkėjo, šiemet suoina 70 metų kaip miu" -lonas .luSkevif-ms.
dicijos" vardą. Visasąjunginės kad jie nepakankamai įvertinę .lis buvo baigos filosofijo* mokslus, ilgą laiką mokytojavęs Rusijoje.
Pasenę* Antanas Juškevičius nusikėir pas ji j Kabamų ir abudu rū
Mokslų akademijos Etnografi didelę slavų įtaką, padarytą fi
jos institutas po poros metų pas no-ugrų giminės tautoms. Sa- pinosi lietuviškų dainų išleidimu.
kyrė visą savo Darbų (Trudy)' vaime suprantama, kad jis pats
tomą straipsniams apie Pabalti- stengiasi šitokios "klaidos" iš- rytinis ("severočernomorskii", teisių" kilme nėra slaviška, jie
jo tautotyrą. Jame randame ke vengti ir dirbti "pagal planą' pagal Čeboksarovo terminologi nėra tikri gudai, bet tik slaviš
Tomo pradžioje įdėti du Če- ją) ir mongoliškos rasių prie- kų kalbų mišiniu kalbą nutauletą straipsnių ir apie Lietuvą:
P. Kulikauskas rašo "Kaikurie boksarovo straipsniai: "Kaiku majšų. Lietuviai tuo būdu yra-tėję lietuviai, tad nenuostabu,
daviniai apie pirmykštį Lietu rie etninės istorijos klausimai viduryje tarp latvių>estų iš vie jei jų matavimai taip mažai ski
vos teritorijos apgyvendinimą ir tarybiniam Pabaltijy, naujų ant nos pusės ir gudų iš kitos. Ži riasi nuo lietuvių ir daug kuo
apie kilčių grupes pirmame pra ropologinių ir etnografinių da noma, visi tie rasiniai pažymiai'skiriasi nuo tikrų gudų. Be to,
džioje antrojo mūsų gadynės vinių šviesoje" (p. 3 — 12) ir reikia suprasti pagal dažnumą atrenkant "antropologinei atas
tūkstantmečio, pagal archeolo "Nauji daviniai apie tarybinio arba procentais, nes atskirų in kaitai" asmenis, labai buvo leng
ginius davinius" (p. 34 — 4 6 ) ; , Pabaltijo etninę antropologiją" dividų visur visokių pasitaikys: va tai šimtinei parinkti tokius
V. Žilėnas, "Santraukos etnogra (p. 13 — 34). Sovietų antropo- galima rasti žemų ir tamsių lie individus, dėl kurių antropolo
finio sodybų ir pastatų tyrinėji- j logai ypatingą dėmesį kreipia tuvių, arba augštų ir šviesių gu gui jau pirmą žvilgsnį metus
mo tarybinės Lietuvos šiaurės į tautų etninę kilmę arba etno dų, čeboksarovas ir duoda visur buvo aišku, kad jie tiks nori
rytų rajonuose" (p. 47—55); M. genezę, visur matydami didelę išskaičiavęs artimesnius mata mai tezei įrodyti. Užteko tik pa
Glemžatė, "Naminis apdirbimas rusų arba apskritai slavų įta vimų vidurkius, arba dažnumo rinkti iš slavų tarpo šviesesnius,
lino ir vilnos tarybinės Lietuvos ka kaimyninėms tautoms jau iš procentus. Pagal atskirus asme o iš pabaltiecių tarpo tamses
šiaurės rytų rajonuose" (p. 56— labai senų laikų.
nis matavimo davinių neduoda nius individus, ir gavosi toks
61); V. Milius, "Bandymas iš
"svieto sulyginimas".
Antropologiniai
matavimai
Čeboksarovo propagandinės
tirti rytinių lietuvių valgius ir
Kad tam tikras atrinkimas
tendencijos
namų reikmenis" (p. 62 — 65);
Antrasis straipsnis paduoda
buvo daromas, matyti jau iš to,
A. Vyšniauskaitė, "Lietuviškoji sutrauktus antropologinių ma
Tačiau pagal Čeboksarovą tie kad ne visiems antropologiniams
kaimiečių šeima praeityje ir da tavimų davinius, atliktus 1952 vidurkio daviniai paprastai išei matavimams nurodomas toks
bartyje" (p. 66 — 77); O. A. m. Lietuvoje, Latvijoje ir Esti na priešingi, negu ankstyvesnių pat išmatuotų asmenų skaičius,
Ganckaja, "Kaikurie daviniai joje. Žinoma, pabaltiečius tuo antropologų buvo nustatyti. Pa pvz., lietuvių fizionominio veido
apie etnografiją senųjų rusų gy jau pat palygina su gudais ir vyzdžiui: vidutinis gudų ir ru indekso vidurkis išvestas ne iš
ventojų tarybinėj Lietuvoj" (p. rusais. Smurgainio rajone (Mo- sų galvos indeksas rodo juos visų 615 asmenų, bet panaudo
77 — 88). *
lodečnos aps.) buvo išmatuota esant daugiau pailgagalvius, ne jus tik 518 asmenų, plaukų spal
panaudota
j apie 100 gudų ir juos tanelėse j gu lietuvius ir bevefk lygius lat vos nuošimcia'ms
Rusiškai ir Maskvos, leidinyje i deda pirmoje vietoje. Tada eina viams ir estams ( ! ) ; guduose 587 asm., galvo s plaukų formai
lietuvių išmatavimai, daryti 6-se rastas didesnis šviesiaakįų pro- — 589 asm. Tas pats su latviais
Per ilga būtų apsistoti prie
trajonuose, kurių kiekviename centas, negu pabaltiečiuose; gu
kiekvieno šių straipsnelių. Mes
buvo išmatuota po apie šimtą duose šviesirAlaukių esą daugalime gerai numanyti, ką auto
*
atrinktų suaugusių vyrų: šiau
NUO rfcSI^KNfiJTTSUJ
riai galėjo rašyti ir ko negalėjo.
giau,
negu
lietuviuose;
gudų
no
Varėnos,
Mariiampolės,
SKAUDANČIU ŽAIZDA
Jau užtenka ir to, kad straips dų,
sies
forma
esanti
siauresnė,
ne
DB ATVIBŲ ODOS UGTJ
niai apie lietuvių tautotyrą tu Kretingos. Kelmės ir Rokiškio, gu pabaltiecių, o veido forma
rėjo būti rašomi rusiškai ir at viso 615 asm. (tik vvru, mote
Tie. kurie lcnt-le, nuo SENŲ, AT
(apskritumas) beveik lygi lie VIRŲ
ir BKAUPtĮp ŽAIZDŲ. Jie
spausdinti Maskvos leidinyje. rų nematavo). Latvijoje tokie
negali
ramiai seditt Ir naktimistuvių
ir
estų
ir
t.t.
miegoti, nes ju užsis^nSJuslos fcaizdoB
Net ir apie tautotyrą ar arche išmatavimai buvo padaryti 5-se
Tiktai ūgių pabaltiečiams leisologiją, pasirodo, nebegalima lie minktuose (516 a3m.), Estijoje ta nežvmiai perviršyti slavus, j1 m<*ti ir nkau-ia. K>.d pabalinti t»
niežėjimą ir Pka.ud6.nnu* senų atvl
tuviškai rašyti ir spausdinti lie irgi 5-se punktuose (512 asm.). bet ir čia kiti antropologai ran rų ir skaudžią žaiz-iu, uždSkltf
tuviškuose, kad ir Vilniaus ta Antrame tabelių gale duoti pa da gudus 2 cm žemesnius, negu fjEGTTT.O Ointnient Jg g y d o m o ^
vpatyhfea palengvins JŪSŲ Bkaud8Ji
rybinės Mokslų akademijos lei lyginimai išmatavimui 100 rusų Č e b o k s a r o v a s , p a g a l k u r i t a i p ! orfą" 'ir *a l'eeite "ramiai miegoti na*
.v
, ,
T . . ,
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Vartokite jas taipgi nuo skau
diniuose. Matyt, bijomasi, kad iš Ostrovo rajono (Pskovo aps.) išema, kad rytiniai slavai turi Į į
nų
uud( .g im ų. j 0 « taipgi pašauna
u„«
„~««
;•
r„*„
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Nesimato,
kad
darant
ismatavikas nors iš lietuviškos kultūros
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. .v ,
daugiau šviesios (ryt.) baltis-! atėjimą u«oe ™ d l M ? E i i n ^ i u £ e
v J
°
g i s Taipgi pasalina perteilma Ugo*
nepraspruktų, kas nesiderintų mus Lietuvoje, išskvrus vertejus, būtų kas aktyviai dalyva k?s rasės elementų, negu pabal- J vtld'»namos ATHI.ETF/8 FOOT. SU.
su visasąjungine arba rusiškąja
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©don Ir vartoti
perplyfttnią
vęs; padaliau lietuvių antropo tipčiai
ueciai. R
» eP tn
t o , r^ikifl
reiKia i>aqt*hpti
past~Deu, ' ^
^ ^ l ųd*lovtn!m*
. y r a tinkamas
ri"'
linija. Būdinga ir tai, kad tie
ed
kad
visų
Čeboksarevo
matavimų
-lamstančios,
suskilusios
odos
d
ir
logų okupuotoj Lietuvoj neliko.
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa
straipsniai daugiausia liečia ry
8
, ... v. ,,. rtniv.
iftbffrimu
ir t.nuo
t., ^T
taip*
Fhodo odo»
skaudus
l&berirras
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Kasgi norėta šiomis matavi . . , . .
tų Lietuvą, kur galima šis tas
klų.
Jis yra gera iryduol* nuo »
vidurkiai
ir
tarp
pabaltiecių
(lie
mų tabelėmis parodyti? Ogi tai, lyginus s u gudais ir rusais, turi j ^ ^ o d o s ngU.i*.
surasti, kas rodytų lietuvių ir
latvių ir estų), ir JUOS pa
kad pabaltiečiai antropologiniu tuvių,
tiek daug panašumų ir terodo gulo Olntment yra
rusų etnografijos duomenų pa
atžvilgiu iš vienos pusės yra la tokius mažus kiekybinius skir parduodamas po 75
našumą. Tokių reiškinių pasie
bai tarpusavy panašūs, o iš ant tumus indeksuoss ir nuošimčiuo et., $1.26. Ir $3.50.
nio srityse visados pasitaiko.
Pirkite valstihise Chl
ros pusės — jie fiziškai artimi se, kad antropologinis skirtu cagoj
ir apylinkėse—
gudams ir rusams, godžiu, ta mas gaunasi visiškai nežymus. Milwaukee, Wlsc. Qa
Rūsy salo* RokKk* ir Ž a r a , , ^
^ . ^ ^ . . ^ ^
vienyb.
Ind.lr Detroit, MiŽodžiu, ta pati rasine sudėtis ry,
apskrity
chigan
arba rašyki
ir brolybė...
ir tuo pačiu ta pati "etninė kil te Ir atsiųskit* MoKitas būdingas dalykas, tai Latviai, estai, lietuviai ir gudai mė". Kas ir reikėjo įrodyti...
•\*f order |: —
ypatingas dėmesys, kurį ta eks
_v
,
.
, . . . . i Kokiu būdu gavosi tokie keis
pedicija atkreipė negausioms tik
L E G U I J O , Department D.
B
U .nlctyre^
objektyvų;
,
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,
u
daviniaj|
p
aga
pryšakinį
rų rusų saloms R6kiškio ir Za antropologinių
tyrinėjimų (Tai
^ 1 « W. Ertdy S t Chi&go 84,111
mokslą?
rasų aps. Mes gerai žinome, kaip ko-Hryncewicz,
Czekanowski, I sovietišką
T~'. "\ ZSS1S1
^Z Dalykas la
atsirado tie "kacapų" apgyventi %* u
u ^ 4 i
• i •*. D a i paprastas. Smurga inio "tu
kaimai lietuviškoje žemėje: po M.
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1864 m., baudžiant už dalyvavi baltiečiai nėra vienodi. Latviai
mą sukilime, ištisi lietuviški kai ir estai turi tarpusavy daugiau
TILE C0NTRACT0RS & REM0DELERS
mai buvo ištremti į Sibirą ar panašumo, bet abeji žymiai ski
Samaros gub., o jų vieton atkel riasi nuo lietuvių: pirmieji yra
6560 S. Western Ave.
PRospect 6-1138
ti rusai, kurie, pagarsėję girtuok augštesnio ūgio, pailgesnės gal
lyste, muštynėmis ir arklių vo vos ir veido, jų tarpe daugiau
PLAST1C SIENŲ TILE J 5,+ pėda
gimu, niekados su vietos gyven šviesiaplaukių ir šviesiaakių, ne
Dirbame mieste ar priemiesčiuose!
tojais nesutapo. Apie tai, kaip gu lietuviuose. Tad latviuose ir
tie rusai iš tikrųjų atsirado Lie estuose yra daugiau šviesios bal
tuvos žemėje ir kad jie čia dar tiškos ir šiaurinės rasės elemen
WE THINK THflT OUlt FRENCH FRIED
nei šimto metų neišgyveno, nie tų, bet mažai tamsios rytinės
kur nei žodžiu neužsimenama. arba alpinės rasės priemaišų,
SHRIMPS ARE DELICIOUS . . .
Priešingai, norima sudaryti įspū kurios lietuviuose yra daugiau.
YOU MUŠT TRY THEM TO APPRECIATE THEM
di3, kad tie rusai čia gyveną gal Užtat lietuviai yra žemesni, tam
FREE SAUCE
nuo XVI amž., ar net nuo Kievo sesnės kompleksijos, labiau apsFree Dellvery
Rusijos laikų (!). Nusiskundžia kritagalviai ir trumpesnio veido,
,We carry a complete line of fresh f!»h daily.
Smoked fish
ma, kad tie rusai neva buvę negu latviai-estą i.
and fried fish.
skriaudžiami "buržuazinėj Lietu
Gudai yra dar tamsesni, že
ARCHER H S H MARKET
voj", ko iš tikrųjų nebuvo, už mesni, labiau apskritgalviai ir
tat dabar jiems leidžiama joti daugiau plačiaveidžiai, negu lie
4160'/2 ARCHER AVENUE
LA. 3-3429
lietuvių sprandais.
tuviai, tad jie turi dar daugiau

VON

$ 1 49 1b.
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ii* estais. Štai kodėl "buržuasi- mu. Anot profesoriaus šių d'e-. Gėles galima rasti prie kiekniai" antroj>ologai, kurie ėmė nu jaunimas pergyvena tas pa- • v>no tako, tik ne kiekvienas
medžiagą be jokios atrankos ir čiaa problemas, kaip ir v;sų Tai- moka iš jų vainiką nupinti.
| nesivaijvo kokia iš anksto susi- kų jaunimas.
„ Anastaziju ; Crufn
'daryta teorija apie "etnogene-j
gavo skirtingus ir Taniau
tikrenybę atitinkančius rezulta- Wfc
tus. Tai dar vienas pavyzdys,
kaip atsaigiai reikia naudotis
sovietiškais neva mokslo dar
bais ir visokiomis statistikomis, | į
kurios pirmu pažvelgimu atrodo
labai mokijliškai sudarytos ir
daujelj lengVai apgauna. J. B.
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SKIP'S
Liquor Store
SELF
SERVICE

5515 S O U T H DAMEN AVENUE
ALV P»0NES — WALBR00K 5*8202

Nebssirgsim džiova?
Numatoma.
kad
nauji?J
vaistai, kuriais dabar ta^p se<
mingai gydomi
džiovininkai,
5
priimt sveikųjų galėsią apsau
goti KUO susirgimų džiova. Tu D
Nebraskos univers teto profesori u: dr. Warren R. Baller, auk
Įėjimo psichologijos specialistas.
iš tūkstančių jaunimo surinko
duomenis apie jaunuolius 13 —
19 metų amžiaus. Dar pilnai ne
suklasifikuotieji duomenys visdėlto jau parodo, kad to am
žiaus jaunimas nėra kankina
mas baimių ir įtempimų, o pa
sižymi pasitikėjimu ir optimiz-

PIGIAI

i

MARTELI. THRKK STAR COGNAC

Fifth

MAURICE EOGER
French Rrandy

Fifth $ 3 . 9 8

GRAIN Al.CX)HOL
190 PROOF
USP

Fifth $ 4 . 8 9

CAUTIER PBERGS THREE STAR
COGNAC

™th j 4 . 9 8

FRENCH EDRDEIIX VVINES
1949 & 1952 Vintage

PERKRAUSTAU
B A L D U S

Fifth

K. EIDUKONIS

.98

F.fth $ 2 . 9 8

KIJAFA WINE

Fifth $ - | . 4 g

I

Sweet or Drj'

™th $-| .59
^th$4L.09

COINTREAU LIQUEUR

VIKTOJK U i I š T O L I A U

$5-09

IMPORTED CHAMPAGNE

MARTINI & ROSSI
Vermouth

m SArr.iAi

+

CREME DE BANANĄ LIQUEUR

™ * $3.59

CHERRRY HEERING

Flfth

$5.7S

šis papiginimas galioja ketvirtadienį, penktadieni ir

Tarta naują dideli sunlrre*imj
Ir apdrauriaa
0tSO S. Talman, Ohicago l t , m
TeL G R O T A I U fl-TOM

šeštadieni — spalio 27, 28 ir 29 d. d.
^5-
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ATVYKITE

PRALEISTI

VALANDA KAUNO OPEROJE
iA<

Programę Išpildo Garsusis

TORONTO "VARPO" CHORAS
Vadovaujamas St. GAILEVIČIAUS

t

"i

tf r rv-t
t.»,

'

Spalio (October) 29 d., šeštadieni, 1955 m. - 8:00 valandą vakare

SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzie Avenue

,

• . . • Chicago 8, Illinois

Biletų kaina asmeniui
Rezervuokite biletus iŠ anksto. . . . A

$2.50
••.. H viso tik 1250 vietų

Praeitais metais Toronto "Varpo" Choras buvo atvykęs J Chicagą ir nustebino lietuviš
ką visuomenę gražiąja daina ir sąstato didumu.
Nežiūrėdamas didelių išlaidų, "DRAUGAS" šį garsųjį chorą atkviečia į Chicagą, nori
duoti lietuviškai visuomenei antrą progą išgirsti ST. GAILEVIČIAUS diriguojamą cho
rą, kuris yra net didesnis negu praeitų metų metų choras. Dabar šiame chore yra 80 narių.
Šių metų programa tikrai sužavės kiekvieną lietuvį ir sukėlę daug, daug prisiminimų
iš tų nepriklausomybės laikų Kaune.
Po koncerto bus šokiai prie B. JONUŠO orkestro. Per visą laiką veiks bufetai. Lie
tuviška visuomene galės svečiuotis su choristais iš Kanados. Visi kviečiami.
"DRAUGO" Administracija

KONCERTO BILIETUS GALITE PIRKTI ŠIOSE VIETOSE:

v

KARVELIS, 3322 South Halsted Street MARGINIAI, 2511 West 69th Street
PENČYLA, 4501 South Talman Avenue METRIKS, 1804 West 47th Street
3TANGENBERGAS, 1439 So. 49th Ave. Cicero, 111.
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DBENRAOTES DRAUGAS, CHICAGO,

ttUNODJ

Vaiki 29,

n n

Raudonųjų įsibrovimas į JAV

Lietuvių Prekybos Namai

.

muzikos gyvenimą
PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS, New York, N. Y.
Jau keleri metai plačiai rašo- boikotuoti ir reikalauti ižvažiuoma Amerikos spaudoje apie ti iš Amerikos, bei bandyti maskandalingus atleidimus nuo dar' ne sulikviduoti, bet ir sarkastišbo garsių artistų ir artisčių te- kai jie man sakydavo: "Jeigu
levizijoj ir radijo stotyse dėl jų ; atsisakote veikti su didele Sopasipriešinimo komunizmo s klei-1 vietų tauta, tai laikykitės savo
dimui 0 ro bangomis ir už jų drą-1 mažos tautelės ir koncertuokite
są reikšti viešai savo nuomonę, j tik jos kolonijoms, bet nelįskite
Tų nuskriaustųjų artistų pavar- į galingą koncertinę sritį". Lai
džių neminėsiu, nes jos daugu- i mei aš šiandien turiu labai gerą,
mai yra žinomos. Gi kaikurie j veiklų ir antikomunistinį menaradijo komentatoriai vis dar ne- j džerį.
siliauja skleidę komunistinę pro
Turiu čia pastebėti, kad rau
Lietuvos vaizdelis
pagandą.
donų menadžerių tarpe buvo ir o. Kaminskas
Panaši situacija buvo ir yra žymiausių bei garsiausių Ameri
Hollywoode. kur Amerikos iš koj tūzų, kurie važinėjo akiplė nesulyginami. Gilels man gerai Mat, čia komunistai naudoja židavikai, bei raudonieji agentai šiškai į Europą už geležinės už žinomas iš tarptautinio konkur nomą Amerikos komercijoj pro
produkuoja neretai antiameriko- dangos jieškoti "naujų talentų", so Briusely, Belgijoj, 1938 m. pagandos triksą: jeigu rėksi per
niškus filmus, eksportuojamus kuriuos atsigabendavo koncer kur aš buvau jo oficialiu teisė radiją, TV, spaudą, etc., kad
j Europą, Afriką, Aziją ir kitur. tinėms kelionėms Amerikoj, vi ju, kaip konkurso jury narys. Coca Cola yra geriausias gėri
Dėl tokio filmo Amerikos val siškai ignoruodami eia esančių Jis yra gabus ir geras pianistas, mas, tai ir visi giliai tikės, kad
bet New Yorko spauda ir jos kri tai teisybė. Taip, Amerikos spau
džia neseniai turėjo daug nema žymių tarptautinių artistų.
Jau seniai pradėjau su jais tikai (neišskyrus New York da yra labai galingas įrankis ne
lonumo, nes tarnaujantieji val
džios įstaigoj Washingtone rau kovoti demaskuodamas juos A- Time.-i) padarė iš jo didžiausią tik žmonėms apšviesti, bet ir
doni cenzoriai (ar jų simpatiza- merikos valdžios antimonopolis- genijų, geriausią pianistą pa jiems apkvailinti. Kadangi, kaip
toriai) "praleido" filmą užsie- tinese įstaigose (patiekdamas sauly, prie garsaus radijo ko matėt iš augščiau patiekto, ko
faktus senatui, kongresui, tei- mentatorių
akompaniamento. munistai ir sovietai gana laisnin. kurioje komunistai buvo gi
riami o Amerikos kapitalistai s i m Jumo ministerijai ir Amen- Cia aš galiu pasakyti tik vieną: j vai naudojasi Amerikos didžią
apjuokiami, cituojant tarp kitko kos prezidentams).
"money talks".
ja (antikomunistine!) spauda
dainelę- "We love, love, love
Skaitytojai gal ir nežino, kad
Raudonieji ir jų šalininkai už-; savo propagandos tikslams, tai
viežai
ourselves" Amerikos ambasadoatspausdintame raudonų-1 pildė Carnegie Hali bei Philadel-, žmonės, žinoma, tikėdami savo
artistl
riai užsieniuose buvo sujaudinti, i ^
* s ^ r a š e f i S ū r a v o o r ' phijos koncertinę salę ir tinka- j spaudai, yra giliai įsitikinę, kad
bet klaida buvo pastebėta tik k e s t n * dirigentai Kuseviteky ir m a i « p a rėmė" Sovietų artistą | Sovietų kompozitoriai ir virtuopusei metų praslinkus ir tam i******* Bernstein, o New York 8 a v o gaivališkomis ovacijomis. * " yra geriausi ir žymiausi paBet žiūrint į visą reikalą iš saury! Kodėl visuomenė ne pro
laikotarpy daug žalos Amerikai Times kritikas Olin Down (ne
seniai miręs) buvo Amerikos- šalies, aš pasakysiu, kad Ame testuoja? Kodfel žmonės taip
padarius.
Sovietų Bičiulių draugijos pirmi rikos visuomenė ir šį kartą yra lengvai pasiduoda propagandos
Netaip seniai valdžia investigavo Carnegie ir Fordo Kultū ninku ir naudojo savo galingą suklaidinta išpūstos propagan įtakai? Propaganda nuperkama
už svetimus pinigus savo žmo
ros Fondus, nes pasirodė, kad įtaką Sovietų muzikos ir jų ar dos dėka.
Prieš kelerius metus * New nėms Apgauti!
ir ten komunistai uždėjo savo tistų propagavimui. Tie patys
koncertiniai menadžeriai ir kri- Yorko radijo stotis NBC sumoAr ne laikas jau būtų, kad
leteną.
tikai varo šiandien didžiausią j kėjo $20,000 (dvidešimt tūkst.) Amerikos valdžia bent kiek
Pagaliau Kongreso ir Senato
komitetai vis dar investiguoja sovietinę propagandą, naudoda- sovietų kompozitoriui Sostako- smarkiau ir nuodugniau imtųsi
universitetų profesorius ir įvai mi Amerikos patriotinę ir anti-« v ičiui už teisę atlikti jo simfo- investiguoti įžymius Amerikos
rių mokyklų mokytojus, kurie komunistinę didžiąją spaudą ? ' n į j ą j T o k i o atlyginimo už vien- koncertinius menadžerius ir jų
skleidžia studentų tarpe komu Tos propagandos dėka visa A- kartinį veikalo atlikimą nei vie- [spaudos ir kaikuriųos klapčiukus
merika "žino", kad "žymiausi nas kompozitorius Amerikoj-ne — kritikais vadinamus? Mat,
nistinę propagandą.
pasauly ir populariausi" kompo buvo gavęs. Beje, čia apskritai sakoma, noiitika i r be to šaltas
Atomo bei kiti Amerikos iš
zitoriai yra Sovietų — Kabalevs nėra įpročio mokėti kdmftazito- karas baigiasi, ©-ateina taikos
radimai buvo šnipų išvogti tik
ky, Shosfakovič, Khacharurian riam s už jų atliktus veikalus, era! Ne, taikos nebus, pakol
todėl, kad mokslininkų ir išradė
ir kiti. Bet ar tai teisybė? Ko ypač tūkstančiais dolerių. Aiš Sovietai nepasitrauks iš okupuo
jų tarpe atsirado išdavikų, kurie
dėl yra paslėpti ir spaudos ne ku, Šostakovič buvo išimtis!
tų šalių — tarp jų ir iš Lietu
svajojo apie raudoną, "rojų".
skelbiami ir nekeliami kitų tau
Amerikos visuomenė, priimda vos. Bet net ir tokiam atvejuj
Amerikos literatūroj knibžda
tų kompozitoriai, kurie yra gal ma per spaudą tą visą propa nematau galimybės lietuvių Tau
komunistinės propagandos dai-'
būt žymesni už augščiau minė gandą, ne tik jai nesipriešina, tai draugauti $u jos tėvų ir sū
gai, kaikurių piktos valios lei-1
tus? Kad ir rusų kompozitorius bet jai pasiduoda ir jai tiki. nų žudikais.
dejų dėka, kurie išleidžia rau
Igor Stravinsky yra per visą de
donųjų knygas.
,
kadą užpuldinėjamas Amerikos
Amerikos spaudoje, net ir la
'
'
=
kritikų, kritikuojamas dėl savo
biausiai patriotinėj, prasiskver
kūrybos, kuri yra be palyginimo
bia nepastebimai, laiks nuo laii pranašesnė visais atvejais už
propaganda, j ^ ^
išgarsintUs kūrėjug
(ji.
vos ne visose sritys?: sporte, skyrus Prokofieffą, kuris jam
muzikoj, teatre, balete, dramoj lygus).
ir t.t.
Kodėl taip yra? Mat, Stravins
Dar yra daugybė kitų gy ky yra antikomunistas.
venimo bei mokslo ir meno sri
Paskutiniausias Amerikoj įvy
čių, kuriose komunistai dirba kis musikos srity buvo suorga
(kampas Wood Street)
\
ę išsijuosę dieną ir naktį.
nizavimais koncertinės kelionės
Šiame straipsny aš norėčiau Amerikoj Sovietų pianistui Gi
painformuoti savo skaitytojus lels.
apie raudonųjų bei jų simpatizaNe be reikalo sakoma, kad
torių įsibrovimą į Amerikos mu propaganda kainuoja daug pi
zikos gyvenimą.
nigų.' o Sovietai stoj srity yra
Paimkime kad ir koncertinę
sritį. Cia darbuojasi daugybė
užsimaskavusių menadžerių, ku
rie atiduoda pirmenybę artis
tams su komunistiniais palinki
PERKRAUSTYTAS
mais arba tiesiog komunistams.
U ARTI IR rOLI
Aš tą galiu tvirtinti nesvy
Naujas 1955 specialu* dide
lis sunkvežimis su pilna apruodamas. xi2s pats turėjau pro
draudu. Pl^us ir n>tiningni»
gos tatai įsitikinti, kalbėdamas
pa tarną v imas.
įaukite:
su eile įžymių koncertinių mena
R.
l E R C K i l
džerių, kurie, man atsisakius bū
454« S. Wood St.. Chieaco a
IU. Tel. VI. 7-2972
ti Lietuvos-Sovietų artistu, ne
tik pradėjo mano žiauriausiai

\ą yra visur, bet modemiškus, naujausio stiliaus baldus be sugadiainm, brokų rasite mūsų Prekybos įmonėje.
Kainos be užprašymo, išmokėjimai be 'finansų kompanijų.
sekmadieniais be pardavimų taxų.
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S dalių svečių kambario baldai, nakčiai padaromos lovos dėl trijų asmenų,
tik
$119.06
Studio sofos, nakčiai lovos del 2-jų asmenų
$ 69.00
2 dalių 100% Nylon ar vilnos svečių kambario baldai, naujausių spalvų ir stiliaus . $149.00
2 dalių svečių kambario baldai, 10 metų garantuoti, 1956 metų stiliaus, Nylon ar
vilna
$249.00

za

ti

•

V:Mk€

3-jų dalių miegamojo kambario baldai, ąžuolo ar riešuto .medžio su puikiu veidrodini $149.00
4-ių dalių miegamieji, mahogoni, ąžuolo, rie*u to ar \ ysnių medžio

1249.00

a gabalų miegamieji naujausio stiliaus Bra/ili jos raudonojo medžio, su šlifuotu veidrodžiu
$329.00

<f

i"

DABAR JAU GALITE G A U T I
TOvVN OF LAKE U T I L I T I E S
KRAUTUVĖJE,

* *

VI
XI

^Sr

n
t>

1800 West 47+h Street

6 A U G U S
BALDŲ

Pirkimai

m£

5 dalių valgomojo kambario baldai ąžuolo med žio su Formicos viršumi, tiktai

$129.00

7 dalių valgomieji, raudonojo medžio, ąžuolo, riešuto medžio, de! 12 asmenų, tiktai

$249.00

9 daliu valgomieji del 16 asmenų, naujausio stiliaus, su šlifuotai* stiklais, tiktai .
KILIMAI:

9x12 gryna vilna, į\airtų spalrų, tik
9x12 199^r vilna, 10 metų garantija . . . . . ••

Televizijos

Dumont, BCA,

deliai, nuo

-

•v • •

* |į9 * # *
$129.60

*
•••

Admiral, itonitn, Traveler, Sylvania Ir kiti, 1956 metų IBO$ 93.00
\

Virtuvėms stalai, 3 dalių Formira-top po.

k

7 dalių Formica-top stalai
9x12 linoleura gairių spalvų

JONAS

GRADINSKAS

KRAUTUVE IR D I R B T U V E
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos
J. G. TELEVISION CO.
2 5 1 2 W. 4 7 T H ST.
TEL. FRONTIER 6 - 1 9 9 8
Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau

PERKRAUSTYMAI _ MOVDMG
Pigua, sąžininga* darbas. Visi apdraudimai U artimu, ir
tolimų
fiaukiU sekančiai:
tolimų distancijų.
cusuu]
8415 8. UTUAN1CA AV E., CHICAGO, OJL

Jį

ANTANAS

VILIMAS

FURNITURE AND APPLIANCES

1800 West 47th Street
(kampas Wood Street), Chicago 9, Illinois
Telefonas LAfayette 3*7 7 7 1
. .
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$ 69.00
5 50
.S
i

•

Prekiaukite su Vladislovu Klash, kuris jums duos
geriausias sąlygas ar pirksite grynais pinigais ar
išsimokejimui. Nereikia įmokėti rankpinigių.

TOWN OF LAKE UTILITIES

•• • • •

* S9J60

CENTER, Ine
įmonės vedėju JUSTAS LIEPOMS

8222-24-26 So. Halsted St.

Vlctory 2-4226

Atidaryta pirm.-ketv. 9 v. r. iki 9:30. y. v. kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. T.
Sekmad. 10 v. r. iki 5 T. •*..

KIEKVIENAS

SI M£NES| GAUNA DOVANA. _
IMPORTUOTĄ KAVOS S^NVIIĄ.

14 DALIU

/
•

•

OĮĘNRASTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

teštadianis, spalio 29, 1055
:

\

•*•

atantau, benia. paatebėjo, kad iių iSkrėtę*. Bet dabar mes nie- purkštauti.
Doliepanaa narstė dideli ir maži ko negalim padaryti.
j Vaitam tylėjo. Jam buvo
SEGHETJI T R A V E L BUREAU
velniai. Juos išvydęs, jis buvo, Bernas pagrasino:
baugu, kad neimtų čia jo svilin- 2451 So. Oakley A veriu e
Tel. YArds 7-3278
A N T A N A S V A I Č I U L A i n S , Wa*hingtosi, D . C.
iau besisukąs atgal, kai prie joj - Tokioj dėtoj dar šiandien ti ar šake nepasmeigtų, kaip
Prišoko tokis velnias, vienas iš einu namo, pasiimu švęsto van- kokią varlę.
ir, čia grįžęs, jums s*> Liucipierius vėl prabUor
Prieš kokius du šimtus metų jasi, o puodas slysta ^ gilyn, tų stambiųjų, griebė už Ipikak-'1 dens
- Tai ką - ar prasižioti nemūsų parapijoje gyveno vienas traukdamas ir jį patį vis smal lės ir pakylėjo mesti į čia pat, kursiu tokią pirtį, kad pragare
neliks nė vieno kipšo.
I moki?
ūkininkas. Jis buvo toks turtin kiau ir smarkiau. Jis dar bandė kunkuliuojantį katilą.
Bernas vos bespiejo surikti:
Velniai nejuokais nusigando:,
Htikfclt* į 7 p*l)
gas, kad pinigus laikė ne šik į ką nors įsikibti, bet kur tau —
MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS,
šnos kapšelyje, puode. Ir buvo kad nugarmėjo, tai nugarmėjo.
— Aš ne į katilą, o pas raš taip jie bijojo švęsto vandens.
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.
Taip jis krito tris dienas ir tininką — su reikalu.
Raštininkas kibo bernui į ran
jis dar labai šykštus: mito su
Sutvarkome
dokumentus
norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
If A A A f « M | f j
•smAsi^saAssuh s a a# JB^A
žiedėjusią duona ir nebaltinta tris naktis, kol ketvirtą rytą
Velnias, nors ir nenoromis, kovę:
rūpiname
dokumentus
norintiems
išvykti j užsienį.
TURIME IR
vestu? IŲ nuoTrauKos
trinktelėjo
į
akmenines
grindis,
—
Būk
žmogus,
—
sakė
jis,
LJJETUVTŲ
Skyrių.
Pildome
afideivitus.
Pasinaudokite.
paleido
jį
ir
suniurzgė
piktai:
putra. Atėjus nakčiai, jis savo
— 2iūrėk, kitą sykį nesipai — kam ten gerus velnius gąz- AugStos rūšies fotografijas
lobį guldydavosi lovon, pažerda net galvoj auapengė ir akyse
Mūsų specialybe
niok man po kanopomis. O raš dinti. Verčiau bėgam ir pasišne
vo lange saują auksinių, ritinėda pažaliavo.
kam su mūsų tėvu ir mokytoju.
Atsikvošėjęs ir gerą valandą tininką rasi tenai.
vo juos ir vis negalėjo atsidžiaug
Taip sakydamas, velnių rašti
ti, kaip dailiai jie žvilga mėne paaikčiojęs, jisai ėmė žvalgytis
Ir jis pamojo šake į vieną pra
MES PRISTATOME ANGLIS BEI,
ninkas
nutempė
berną
pas
patį
kur patekęs. Ten nebuvo maty garo kertę.
sienoje.
E D V A R D A S TU.18, s»v.
Liucipierių, kuris sėdėjo prira
PEČIAUS ALIEJŲ
Kartą ūkininkas, grįždamas ti jokio žmogaus, nei paukščio,
Nūn bernui teko eiti siauru
kintas
geležiniame
soste
ir
at
4068
Archer
Avemi*
nei
kito
kokio
gyvo
daikto.
Tik
iš turgaus, peršalo, susirgo ir
taku, pro dvi liepsnų sienas, ir
DIDELIAIS IR M U M S KIEKIAIS lį
Telefonas VIrginia 7*2481
jau mato, kad reikės mirti. Jis toliau vartaliojosi paišinas vai buvo taip karšta, kad net jo rodė baisiai piktas.
Jis
ištyrė
berną
nuo
galvos
vartosi lovoj nuo šono ant šono kiukas ir net nedėbtelėjo i vai skvernai apsvilo.
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1
ligi
kojų
ir
tarė:
kiną.
kų ar keliasdešimts mylių. Reikale saukite mus.
ir aimanuoja, kad teko palikti
Jam priėjus, velnių raštinin
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės
— Girdžiu — pradėjai čia
M e t REiMihlte 7-o*.*
lobius. Bet ir mirties patale ji — Mažiukas, ar nematei ma kas atsivožė storas jaučio odos
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.
ADOMAS V AITKFVICIU8
sai buvo šykštus ir laužė galvą, no puodynes? — pasiteiravo knygas ir paklausė:
i*
ANGLIŲ IR ALYVOS
kur čia paslėpus savo pinigus, bernas.
SO EftSY TO PBAY
—
Vardas
ir
pavardėj
Kada
Vaikis nieko neatsakė, tik žai
kad niekas jų negautų.
PARDAVIMAS
2146 So. Hoyne Avenue
Tel. VIrginia 7-7097
AL0N6
THE
W*Y"
mirei?
dė
prie
storų
durų.
Visa
rfliig
na
mg
apšildymo
J13 galvojo, galvojo ir vieną
WITH THE MOTORISTS' t
Net krūptelėjęs, bernas atsa
Priėjo
bernas
ir
vėl
norėjo
sistemos įvedimas, perdirbi
labai tamsią naktį išlipo iš sa
REOORDING ROSARY
kė:
The recordlnf
mas ir pataisymas
vo guolio, pasikišo po milinės klausti. Jau buvo ir prasižiojęs,
rosary la a ge
—
Aš
dar
nemiriau.
tik
ūmai
nutilo
ir
įsižiūrėjo:
gi
Greitas, sąžiningas ir pigrus
skvernu puodą su lobiais ir iš
rmine r o s a r y
Raštininkas
pakėlė
galvą.
p
e
r
m
a
nently
mato,
kad
vaikiukas
ant
kak
patarnavimas
sėlino pro duris. Nors diegliai
e n c a s e d in
—Kas
^čia
per
juokai
?
—
rūs
tos
turi
du
ragučius
ir
kad
ant
plaatie
varstyta varstė jo strėnas, ta
It is ecclealasčiai
pasakė
jis.
kojų,
vietoje
pirštų,
jam
auga
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje
čiau senis nepaisė, nuspūdino
ticaly approved
A t s t o t a s
įstaigoj* BRIGHT0N SAVINGS and LOAti!
už kluono ir apsidairė. Aplin dvi kanopos, perskeltos kaip Bernas nupasakojo, kaip gy and "May have any & all Indulvas nukrikęs į pragarą.
gences".
kui buvo tylu, ir visi miegojo: ožio.
' 4919 So. Paulina St
Kiekvieno taupytojo Indeliai apdrausti iki $10,000.00
Tada
vifei
velniai,
kiek
tik
ten
Bernas
atsargiai
prabilo:
An
ideal
aid
žmonės pirkiose, gyvuliai tvar
PRospect
&-796P
jų
buvo,
suklego,
mosikavo
ran
for siek people.
tuose, žvirbliai palėpėse ir vilkai — Ar nepasakytum, kur aš
komis ir ginčijosi tarp savęs,
giriose. Net ir apuokas miegojo patekau.
Queen of Tbe Rosary Founda
Vaikiukas dabar pasižiūrėjo kaip gyvas žmogus galėjo pas tion,
gluosnio drevėje.
Dept. DC, St. Joseph, Minn.
4071 fircher A ve., į vakarus nuo Califoniia five.
juos
patekti.
Aprimę,
jie
susėdo
ir
tarė:
(A
non-profit
organization
deTada ūkininkas iškasė duobę,
CHARLES ZEKAS, Sec's
to snreading the devopaslėpė ten savo pinigus ir, už — Kas toks tu būsi, jei neži pasieniais, prisikimšo samanų ir dicatedtion
of the rosary)
OFISO VALANDOS:
A. BENULIS, atlieka, įvairius
vertęs juos atgal velėna, taip nai? Ar nematai, kad esi prie arkliarūgščių į savo pypkutes
ir
laukė,
kas
toliau
dėsis.
Please
send
me
.
.
.
.
reoording
pragaro vartų. Tiesa, dabar ten
Ptrmad., antrad.. p«raktad. Ir
Treclau. t ryto lkl II T..
užkeikė:
rosaries ($2.00 post paid) $. . . . perkraustymus ir pervežimus Į
fteftt.
•
•.
ryto
Iki
4:S0
p.
p.
Ketvirtad. t Tai. lkl • Ti
Raštininkas
susiraukė,
pagal
enclosed.
iš tolimų ir artimų atstumų.
— Aukso žiede papartėli, kas prisigrūdo visokio šlamšto, kad
vojo ir taip paaiškino-'
Telef. SE. 3-2146
jieskotų pinigėlių, tegul velnias net ankšta, bet nenusimink: ra
— Jei tu būtum numirėlis, Name .
sis
ir
tau
kokia
vietelė.
jį pagrobia, lai prasmegs su ma
arba BI. 7-7075
rastume tau čia šiokią tokią sky Address
—
Man
reikia
ne
tavo
prano lobiais. Šurum-burum-bum.
1885 CANALPORT
aro
ini
J i e č i a turė
k u r lę, nes mūsų knygose pažymėta,
Taip užkeikęs, senis atsikvėpė! » ' ° P ^J°
nors
kad žemėje esi visokių šunyšlengviau ir pasiguodė:
j
nukristi.
— Dabar ir mirti nebus gaila
" M a t a u ' k a d P* U a i «* ne"l
1956 METŲ
AUTOMOBILIU TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
— taip gražiai visa kas susi- l l a b a l k a n t r u s - B e t mea mokam Į
r
TELEVIZIJOS
atliekami
lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai
tvarkė.
' * to^ms ragus aplaužyti. O
transmisijos ir t i. MOBILGAS benzinas, įvairių rūsių alyva,
dėl pinigų ne taip lengva. Kas
FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI
baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
Betgi jis džiaugėsi per anksti.
Augštos kekybSs fonografai
jau čia pateko, tai atgal negrįš. |
1934 YVest 59th Street
Tel. GRovehill 6-9136
Tas -ūkininkas turėjot* berną,
— lMI.KIASrURBMAJ -*•
Bet ką aš kvarkinu sau galvą
M. CESAS, patyręs auto specialistas
Elektriniai laikrodžiai
kuris nakvodavo kluone. Išgir — nubėk aure tenai ir sužinok
viDAUS
IR
LAUKO
ANTENOS
dęs lauke kažką krebždant, jis pas raštininką.
— TV « R*DUO LEMPOS —
peludėje prišoko prie plyšio ir,
BATERIJOS — DALYS
Ir velniukas Vėl nusisuko nuo
akis išpūtęs, sekė, kas ten lau berno, pats sau vienas žaisda
r^
Vimų
radiju,
fonografų,
TV
Ir
ke darosi.
reKordavimy aparatu
mas prie pragaro vartų.
TAISYMAS I I PARDAVIMAS
Seniui nušlepsėjus atgal į pir Ką darys bernas — bijo pra
TAISYMAS
Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrė mi.rhaslirst
kę, bernas nusijuokė irJtare sau:
atliekama*
patyrusių
Inžinierių
darbą atlieka sąžiningai k greitai.
garo, bet ir pinigų gaila. Pas
— Nenusimink, dėde, tavo tovėjo, pastovėjo, pasikrapštė — VISKAS GARANTUOJAMA —
Kainos samiausios
puodas paklius į geras rankas. pakaušį ir nedrąsiai įkišo galvą
Į antrą dieną ūkininkas pasi pro vartus. Nieko neregėdamas,
8ALES & SERVICE
mirė. Jį jau ir palaidojo, pra jisai pasuke ten, kur jam kip
Pranas KERŠIS — Pauliui F. ENDZELIS
bėgo viena kita savaitė, o ber šiukas buvo ranka numojęs. Iš II H - T - P I f"*\/1 O l f ' S f " !
748 VV est 33 Street
CAtemet 6-7262
nas vis vaikšto susikrimtęs ir visų pusių į jį mušė sieros kva- ILJJ 1 L L t . V l O l Ų l 1
Sr
-Z5L
kalba pats sau vienas:
pas ir dūmai nuo l i e p s n o j a n č i o s ' ^ 3 ą Į ę S - S e P V l C ^ )
— Jeigu būčiau turtingas, nu
dervos. Juo toliau, juo b u v o , į
Habted - DA vSfiĄ
derėčiau timsrą žirgą ir, nujo
karsčiau ir karsčiau. Akims ap^ ^ '
jęs į Vilniaus miestą, pirkčiau
aukso žiedą ūkininko dukrai.
PAKKHOLME SERVICE
fijo diena po dienos.
VIKTOK3 KOŽICOf
STATION
Pagaliau kartą, sutemus, jis
ČALL ME MOTORS 00.
5000 VV. Cermak Rd.f Cicero, I1L Lietuvttka gaaolino Shell stotis 1>
nutvėrė kastuvą ir eina ten, kur Lietuviška gazolino stotis ir auto taisymas. 575f S. We*trra Ave
pataria
senis buvo savo lobius užkeikęs. automobilių aptarnavimas
Tel. RE 7-9&3S. Atliekami motorv
remontai, lyginimo, dažymo darbą
1. Nepraleiskite visų uždirbtų
O jo širdis taip smarkiai dunk VVUIiam J. Grigeiaitis, sav.
ir keičiamos dalys.
sėjo, kad, rodos, ims ir iššoks.
Taupykite nors dalj.
- —
įĮ*WĮW"°lg^
Kasa bernas, meta velėnas ir
vis neprieina prie pinigų. Jau,
2. Pinigams padėti nereikia važinėti.
M
M
.
M
^
H
r
i
noMinun*
jau lyg c ink telėks puodo dangtis,
gos personažus šitaip įvertina ra
IN5UR1D
Juos galite pasiųsti paltu.
šytojas Oliauda: "...Wftlsas mm palyg sužvangės auksas, bet kaip
UMOnlekUatas niekintojas, bet
turjs
Mes apmokėsime pašto išlaidas.
I
nieko nėra, taip nėra, nors duo

Pasaka apie drąsų berną

Pretii Photo Sludio

STASYS

FABIJONAS

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoji

AITAS FUEL CO.

BRHJHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N

MOVING

TELEVIZIJOS. RADIO IR PHONOGRAFl

BUICK'AS

FRANK'S TV * RADIO

LIETUVIŠKAS

M U T U A L FEDERAL
SAVINGS

bė galėjo būti gero sieksnio gi
lumo.
Bernas dar kartą pasispjau
dė rankas ir, užsimojęs iš visų
jėgų, smeigė į duobės dugną.
Tik terkštelėjo — ir nusirito
puodo dangtis jam po kojomis.
Duobėje net nušvito nuo auk
so.
Bernas čiupo puodą už ąsų ir
jau trauks į viršų. Tik štai žiū
ri — žemė po jo kojomis žio-

KELI OME

V. Adamkeviciaus aplaaaa
Užsakymus su pinigais siuskit©
250 ps4., ksins $2.60
DRAtUAS. 2SS4 & Oėkl*T
otucaseo a. all

savyje Fra Angelico angely Tartą
gama, Tatjana—nesuprantanti eis- j
los sąvokos, bet mylia U skaisčia
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs
skaistumo ir nesuvokiąs jo esmes,
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa- j
vajaus beprotąjimo prooese".
-

FEDERfiL
5RVING5

3. Planingas taupymas visados moka
gerus dividendus.
2202 VVE6T CERMAK ROAD

* LOAN ASSN

Tel. VIrginia 7-7747
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.

•

—

Perskaitę dienr. "Draugi", duokite ji kitiems.

Chartered and Supcrviaed by the U. S. Government
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 ^ S P Į ^ y R
nuo 9-tos vai. ryto ik* 8 vai. vąk. fleatad. nuo • vai. ryto iki 1 * « . P»
pietų. Treclad. visai neatidaroma.

Bi/nieriams apsiuHika skelbtis dienr. "Drauge".

1

,
^

Nuo
1924
iki
*

1955

1

AHGŠTAS DIVIDEHOAS UI TAUPOMUS PIHIfiBS - « U I A I J Į f N « Į M J į « « • « •
PATARIAVfMAI ¥&TU1 VISIEMS MuSŲ NARIAMS

SAUGUMAS

fiUi M H apaimeka t a u p o j Pinigu- p s M » CHICA^
™ ™ * į £ ™ ^
Ui $10,000.00. 2. *-aa mus taupomi pfingai buvo ir yra htao*a*i. pajaT g g ^ g ^ Ž ^ JĘJZLi įBtaigu, 4. Pas mua taupytojai
100% išmokėjo Uupytojam* mdėliua Ir visada mokijo augštesnį ^ ^ S t e T l n c o m e T a H ^ s č i u r i r visas kHas bUa« mūsų
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, B ^ « * * • žsrdSndime Ir keičiame valstybes bonus. 6. T*isin*oSpecial Money Order čekiais Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5.. Parduodame ir Keičiame
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus.
Pas mus yra »ie taspymo skyriai: optionsl, investmentu, vakacijų, OliitotmM Olub ir Boiiua bavings,
K v t S S e ^sus SmĮfF
pačioje prsgresyviškiauaioje Uetuviu taupymo bendrovėje.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION'
GRovehill 6-7575
•

'

'

.

JOHN FAKEL, Presidentas
•

'•

a

=

ir Jūsų šeimos saugumui

Nuo
1924

UNIVERSAL SAVINGS

ki

and

Loan

Association

1600 SOUTH HALSTĘD STREET

19 5 5

•

i.etvlrtrt.lieal*ls auc 9 iki S vai. v a i v o . Tre^a^diealals uždaryta visa diena Šeštadieniais nuo 9 ryto Iki 2 vai. po pietų.
trk.r »•*-.**• 5^*2SAdieiiaia asi6 12 2tl 4 vaj. vaJafcro. i^t?<^:ai^is ir S*žiita4l«Axlfi i - « C Ikt ^ vfilaz.zzt 54 siAt-4.
^

JŪSŲ

Jei turite Universal Saviugs sąskaita, tai gmlite %6ti tikri:
Kad Jusu taupomi pinigai atneš Jums i l t l į l a i s^į-^
Kad Jūs turite lėšų nelaimės atveju...
Kad Jūs gante pirkti pageidaujamą prabangos daiktą ta*U»
kada norite...
Kad turėsite pinigu^ kada jie bus reikalingi.
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir
tarnyba plečisme. Universal Savings yra drassri&ka finansini
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti ^aiarnanti Jums.
Esame FederaJ Savim/a and Loan Insuranes) €ee|soration na*
rya Santaupos apdraustos iki $10,000.00.

—

6234 South YVestern Avenue

AUTOMOBILIS

«m

•

w

Mi'l

» «,»»

^

JiBiinieriamsapsimoka skelbtis dienr. "Drauge".

Po skraidymo lėktuvas nusi- privačių lėktuvų. Pigiausia kaibet lėktuvo gale. Do. 27 pasikė
lė stačiai j dangų. Sio tipo lėk- leido — visai mažoje aikštėje, na bus nuo 8000 iki 12000 vok.
Greitu laiku Vakarų Vokieti- markių, lėktuvams vieno ir dve
[ tuvo starto kampas yra viduris
Dr. Adolfą* Darnusis, sa
užsidaręs langines ir languoseMieloji Ada,
S] rudenį Muencheno aerodro- tarp aeroplano ir helikopterio. ja larukia oficialaus leidymo 150 jų vietų.
vo moksliniais darbais yra atišsiskirstė visi mūsų d ™ S a i * / ^
amerikiečių dėmesį, ir,me Oberwiesenfeld įvyko 21 nau
_ m u tikėti",
_ _
u m c u , MtuvJv
"Sunku
kalbėjo eksir pažįstami: vieni išvažiavo į J*f,«*™ , '
J L f t Q ii J o pasiekti laimėjimai atžymėti jai Vokietijoje sukonstruoto lėki p e r t a i t . . k a d š i s i ė k t u v a s > ^ k i o
nofiM
Australiją, kiti įsikūrė Kanado- : C ^ . ^ į ^ j 7 S ^ K ¥ r i t a e :
"American Men of tuvo bandymas. Praėjo vos pen-1 m a ž o ^ ^ ^ g a l ė t u l a i k y t i s ^
je, treti stato, sako, sau name- š n e r v ė s apsiU-aukia vis atores- j ^ ^
. a m e t o m o C i a į& k i m £ n e s i a i , kam Vokietija vėl re", kai šis šešių vietų aeropla
The Photographer To
m u
liūs Amerikoje. Visi, kaip gir- ]
smulkaus smėlio sluogsmu,.
atgavo oro skraidymo laisvę. IŠ nas staiga atrodė kabantis ore.
dar
d r / T
LOVELY BRIDES Everywhen
džiu, vėl susirinko mažomis krū-! ~ pagalvoji, kad ž m o g u s dar-1 Vėbra, Alikonis.
šių 21 lėktuvu — 8 su motorais,
o vis kiti planeriai. Bandymai
vercmis, įsijungė į lietuviškas l . b a i i r v e i k a l a i < b o k ž U l , r V1™'
• Feliksas Bream-pris, Chica- įvyko gausiai dalyvaujant vokie
mid 8
visd lto
labai
trapūs
kolonijas, atrado senuosius drau '
* '
*
'
« oin. In And Brovtse Aroumlt
goje gyvenąs poetas, parašė is čių ir užsienio ekspertams.
kad iai niekis
rie
C a m t o s už
gus, susirado naujų, sukūrė pla- j
P *
'
torinę dramatizuotą poemą "Vy
Specialistai buvo tiesiog nu
BIG FALL SALE
čiame pasaulyje šimtus mažučių į s l 8 P> T i m ^tauto sūnūs", turinčią apie 500 stebinti Vokietijos pažanga ir
— ON —
Lietuvėlių. Tiktai mes, štai vie
Gyvenu, tie?a, Šventoje žemė eilučių.
pajėgumu aviacijos srity. Ypač
EVEEYTHINO IN
niši šitame krašte, kur tikrai, je. Ištisus metus, eidamas į dar• koiiip. VI. .JakulH. įas pa dvi vokiečių mašinos atkreipi ELECTRICAL APPUANCES
turbūt, daugiau eskimosų sura-: bą, .turėdavau s k e r s a i pereiti
AT V E R Y LO\V P R I C E S
si, negu lietuvių. Ir kartais, ei-'visą k a pinių kvartalą. Ilga gat- ruošia multiplikavimui kaiku- jų dėmesį: Fibo RW. 3 — kons
truktorius
Fischer
ir
Do.
27
—
Courtoous Service at all tlmes
nant svetimo miesto gatvėmis, v ė , o abiejose jos pusėse — var- kuriuos savo kūrinius, kurie bus
girdint nesuprantamų kalbų nuo tai su užrašais: graikų-ortodok- pasiunčiami į Vokietiją, kur konstruktorius Dornier: šis lėk VVH0LESALE APPUANCES
latinį erzelį, įstringa į galvą ir Qų papinės, graikų-katalikų ka- komp. V. Banaitis planuoja lie tuvai pagamintas Ispanijai. Fi2310 SO. CICERO AVENUE
scherio
dviejų
vietų
lėktuvo
pro
tuviškų
kūrinių
išpildymą
Euro
nuolat per prievartą kartojasi p\neSi
egiptkčių-graikų-katalikų
CICERO, ILLINOIS
peleris
pastatytas
ne
iš
priekio,
senas kadaise išmokto eilėraš-. kapinės — ir taip be galo. O ant pos publikai.
paskutinių kapinių vartų užra
čio posmas:
FLORIDA'S
šas: Cemeterium latinum terrae
F.KRE1VS
1DF.AL
CL1MATE ANYB0DY IS A MECHANIC
Dievo įsakymai yra geležiniai
IN OUR NEW
"Oi varna, varna, sese pilkoji
san?tae. Praeidavau kuone kasThe Perfect condition for
.
. pančiai, kol jų bijomės, ir —
Kok3 gi v?lnias čia nešė tave,
• CORRECTIVE EXERCISE
U-DO-IT
dien, iš įpročio skaitydamas uz- a u k s m i a i
kgį
Cia. tau ne tėviškės mano žalioji rašus, ir tik po metų staiga ding
• FASTING
WE HELP YOU
u , ^
Ume
priežadis
Ošianti, ūžianti, tanki giria".
• SUNBATHING
tolėjo mintis: juk, jei mirsiu, tai
—
SELF SERVICE GARAGE
*
R
E
S
T
čia parinks man vietą pailsėti,
6848 West I6th Street
O atnešė mus čia iš tiesų ta- iuk tada gulėsiu šventoje 2emė• NATIONAL FOODS
Ž
I
Ū
R
Ė
K
I
T
E
Bi-nvyn. IU., tel. Stanley 8-0733
• VACATIONING
sai velnias, kuris nuolat tyčio-j j e . _ Visa aplinka, kurioje g y
For particulnrs write to Dept. A. F. Latest eąuipAient to assist you.
jasi iš mūsų, kurj mes papras-! V enu, taip nepanaši į šventą 2eF8SF.IVK H M . I I . M C R Ę S T RANCH
Kas Yra MŪSŲ
P. O. Box 161.
littke M'orth, Fta
tai vadiname atsitiktinumu, Ii- mę. kad reikėjo konkrečiai pakimu. Vieną vakarą, Paryžiuje, | galvoti, su Šv. Pranciškum, apie
Pirkėjai!
PCRTRAITS # CANDIDS
C 0 M P T 0 BI E T R 0 AUDYKLA JUOSTA
kai įkniubęs į knygas bandžiau s a V o "morte corporale", apie sa3213 S. M o r g a n S t
Y A r d s 7-5858
MAŠINRAŠČIO
suprasti XVIII-jo amžiaus Pran-j vo kūnišką mirtį, kad įsisąmo- Geriausi žmones — kaip
Sav. Kazys Prismantas
MOKYKLA
cūzijos meno problemas — tuo nintum, kur randiesi. Ypač, kad
1805 West 46 Street
Priima naujus kursantus kiekvie
eiliniai,
taip
ir
profesio
tada domėjausi, iš to duoną vai- vietiniai prancūzai dažnai suė^1
ną savaitę. Per 3-4 m§n. išsivaduo <?
Chicago 9, UI.
si
iš dulkino fabriko ir dirbsi sva
nalai
—
iš
arti
ir
toli
Telef:
LAfayette
S-S08A
giau
pašaukė mene prie te- j ę mėgsta dainuoti Afrikos dis"M-m" LADIES, B I G
PROFITS
rioj rastinėj. 8kambink tuojau Mo
lefono
Gamina Juostas, takelio*. Juosteles kyklos Vedėjui P. Keslūnul tel. B I ciplinos batalionų,
vadinamų lanko
pagalves vardinio, frlmlmo lr kita shop 7-3013 arba kreiptis tiesiai i
That will enable your clubs to carry out it's worthy
— Alio! Algirdas?
"bat'd'Af" dainą apie tą pra
proga dovanoms. Taip pat galima mokyklą 9:18 \V. SI PI.
projects can be had thru the franchise for the sale in
gauti Ir knyga— Taip, kaip paprastai.
keiktą Afrikos žemę, kurioj lem
your city of . . .
— Cia Georgės. Ar nori va ta žmogui pastipti.
AKGLŲ KALBOS PAMOKOS Chicagos š>ariausias ir moder
žiuoti į Egiptą?
l Taigi, mano vaikystės mira
?07
K. K A L N Ė N A S
niškiausias Piknikų Daržas —
m-m
"m-m"
S402 8. Falrfleld Ave,, Chicago l t
žų Egiptas, ar tai šventoji, ar
BUCO
D A R I A S
(S-člaa augstas, durys po kairei, art.
— Jei nori, tai sėsk į metro prakeiktoji žemė?
Algirdas
WlLL0W WEST IMN ANO
6 3-čios g&tv&B lr CalKoinia Ave.)
Old Home Style Sliced Fruit Cake
ir už pusvalandžio atvažiuok.
duoda tremtinys prlei karą balffe*
P1CNIC
GROVE
Čikagos universitetą,
Pas mane kaip ti kyrą vienas
1804 West 47th Str.
"A Planned Community Service"
1 dol. 25 et. vai. — prlvaMos.
83rd and Wil!ow Springs Road,
VERTIMAI - A N K E T O S - LAIŠKAI
ponas, kuriam reikalingas proKnvaa kunioams
!
WilIow Springs, Illinois
Arti Wood Str.
I y
y
By selling the very best sliced fruit cake you ever
fesorius Aleksandrijos universiChicago 9, Illinois
tasted. For details write today:
tetui.
Neseniai išėjo iš spaudos Eu^ s
r^
Stovėjau, minios spaudomas, gene Masure veikalas "Parish
Telef. Yflrds 7-8393
For Community Club Plan for your Club or organiprigrūstame metro vagone, ir, Priest", į anglų kalbą išvertė
zation: Dept: DC.
VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ
veltui bandžiau susikaupti ir iš- Angeline Bouchard. Išleido FiGeriausios kokybes kostiumai, pal
VALGIŲ BŪSTINE
siaiškinti: noriu aš važiuoti į d ė s leidykla (21 W. Superior,
tai, "topeoats" Vyram ir Moterim.
Egiptą ar ne ? Palaidos mintys! Chicago 10, UI; vienas iš jos
ir vaizdai švysčiojo galvoje —'vadovų yra lietuvis J. Vilimas).
Jums tiesiog iš fabriko — už ur
Egiptas: piramidės — Šventoji Knyga turi 255 puslapius. Jos
A t h e n s ,
Georgia
mo
kainas.
Didelis
pasirinkimas
Šeima
Krokodilai — arabai įžangą parašęs Katalikų univermiražai — kupranugariai.
siteto Washingtone profesorius
rudeninių medžiagų.
Kai dabar, prabėgus eilei me- dr. P. Parente. Veikale dėstoma
$45.0J) vertes
tų, pasižiūriu į savo praeities apie kunigo šventumą, kunigysAR NORITE BOTI KUNIGAIS?
miražus, nusišypsau: miražų pa-j tės sakramento malonę, kunigo
T%rų Marijonų Kongregacija, a. a. Arklvyav v«
šaulyje nėra. nei kraštų su mi- uždavinius ryšium su katalikų
kupo Matulevteiaua, MIC. atgaivinta, kviečia
ir
au
gsciau
pa* save kandidatus J kunigus. Tėvai Mari
ražais. Miražus žmogus nešioja akcija, asketinio gyvenimo Dū
jonai darbuojasi
Amerikos lietuvių
tarpa:
savo širdyje. — Tiesa, ir kroko-, tinumas. Priede — Prancūzijos
Dievui leidžiant Jie darbuosis lr
Lietuvoje;
Jie veda mokyklas;
redaguoja
laikraščius:
dily nėra, ir tai gerai. Pasirodo vyskupų žodis, Paryžiaus kardi
skelbia misljaa Pasiaukokite Dievo tarnybai;
Mes taippat turime rūbus pagal užsa
jau nuo seno, nuo Berodoto lai nolo Suhard paskatinimas, Ku
iarbuokit&s po Paneles švenčiausios vCliava;
stokite j T i v y Marijonų Kongregaciją; rašy
ku eriptietiškoje Nilo dalyje jų nigų sąjungos raportas. Knygos
kymą nuo $32.50 iki $61.50. Mes irgi
kite no vielų vedfijui. Laiške p a ž y m i kitę kiek
moKslo baigite, kiek s m i l a u s lr k o k s svei
nebėra. Ir kupranugarį retai autorius yra teologijos ir filo
JUDITA
katos stovis. Lalsk* siųskite žemiau paduotu
siuvame
rūbus
dvasiškiams.
Aleksandrijos gatvėse besutiksi, sofijos daktaras, Lille seminari
%dr«*u
Metrikaitė
nebent kai jis iškilmingai, lėtai, jos direktorius kan. Eug. MasuAR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
rimtai ir išdidž'ai neša savo tar- j re. Prancūzijoje ši knyga pasiroSŪRIŲ KARALAITI
Marijonų Kongregacija kviečia pas save k a n d i d a t u i J brolius, k u r i s
pukupryje išsidabinusią jauna-1 dė jau po II Pasaulinio karo,
dirbtų jvairius vienuolijos darbus mokyklose,
spaustuvėse,
rastines*,
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokį amatą. Norintiems
martę, apsikarsčiusią puodais ir,taigi visai naujas veikalas,
pramokti kokio a m a t o bus sudaryta proga.
(įsteigta 1908)
Paaukokite savo JSgas, gyvenimą lr sveikatą Dievui lr Panelei t v e n baldais, į naujus laimės (ar ver
Siausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novicijato v e d i j a :
"
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2250 South Spaulding Avenue
guvės?) namus.
pažymėkite amžių, sveikatos stov} ir užbaigtus mokslus.
Piramidės, tiesa, dar tebesto
HASTEB OF NOV1CES, MARU N HILUS SEMTNABY,
V
AL.:
Pirmad.
iki
8:30
v.
v.
šeštad.
iki
2:30
vi, jos dar ilgai stovės. Tačiau
MOTERŲ RŪBŲ
CLARENDON H1LLS, ILLINOIS
p.
p.
Kitom
dienom
iki
5
v.
v.
jos apsuptos smėlio, jos išblanks
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
ta smėlio mariose, ir smėlio tai
Ii f vairių kailių užsakyti paltu duodami išmo
kėjimui.
Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus
tikrai daug šiame krašte prisi
ir pigiau kainuoja.
JUČUS SISTERS RESTAURANT
rinkę: ir kai "pučia vėjas nuo
(Naujai) dabar atidarytas
6715 SOUTH MARSHFIELD AVEHUE
piramidžių", kaip sako Henrikas
Galima gauti rūgščių kopūstų lr kitų skanių
Radauskas, kai karštas hamsi- X C h i c a g o 3 6
Illinois
. Tel. REpublic 7 - 6329
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį.
nas ima pusti iš dykumos, kai o<x><x)ooooooc^>oooc^x>ooooooooooooooooooooooooooc^x>ooooo
\
29 metai toje pat vietoje.

LAIŠKAI IŠ AFRIKOS

KRONIKA

Vokietijos išradimai
aviacijoje * ;

METRIKIU
FARM FOOD CO.
KRAUTUVE

BE

NSON'S

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS

BENSON'S BAKERY 1

JIM FOSTER CLOTHES

R. G A S I Ū N A S

1608 W. 47th S U Tel. LA 3-9670

Mano namiškiai
taip

• '• •

O kaip tavo'
Tiek daug žmo
nių jūsų apylin
kėje taupo su ap
draustu saugumu
pas D i s t r i c t

AUTOMOBILIO MOKESČIAI
Jei jflsu dabartinis mokestis yra per augštan,
leiskite Drovera perfinansuoti jūsų ai • mobili
žemomis mokėjimo sąlygomis.

yra lengva bendradarbiauti su DROVERS

INf H INDRIO MltliON LOIIAR:

^

'U-

k ^ U r ^ n e i patogesnės, nei draugiškesnės, nei rūpes
tingesnės vietos taupymui.
Kiekviena sąskaita yra
* ^ * f f i £ ^ J ^ ™
ir dividendai yra prirašomi du kart kiekvieną metą.
Atvvkite patys pamatykite kodėl daugiau ir daugiau
žmonių pasirenka District Savings.

^DrowrsBanlis,
47th Str**t S Athhnd Avnv

b

u

YArdt 7-7000

SAVINCS
3430 SOUTH HALSTED ST
CLifftide 4-0104

Since 1883

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus automobilius
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE I N S U R A N C E COMPANT
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN I N D E M N I T T COMPANT
D U B U Q U E F I R E & M A R I N E I N S U R A N C E COMPANT
F I R E M A N ' S F U N D I N S U R A N C E COMPANT
F I R E M A N ' S I N D E M N I T T COMPANT
INDUSTR1AI. I N S U R A N C E COMPANT
MASSACHUSETTS F I R E & M A R I N E I N S U R A N C E CO.
PACIFIC NATIONAL F I R E INSURANCE COMPANT
P E A R L A S S U R A N C E COMPANT
.
R E L I A N C E I N S U R A N C E COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT
W E 8 T E R N F I R E INSURANCE COMPANT
W E S T E R N CASUALTT St 8 U R E T Y COMPANT

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriter»"

O'MAllEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St.
Telefonas CEntral 6-S2M

.

Room 800

.

.

/

* •

•
#
•

\

'

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CRIGAOO, HJLINOIS

*

Šeštadienis, spalio 29, 1955
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L t e t U V O j e vadina "didžiausia pažanga ' etc.
Pasaka apie berne
* Per šią "apžiūrą" dramos teat
rai turi parodyti po vieną-du
(Atkelta iš 5 psl.)
Veikalas turi 116 pusi., išleistas tvirtindamas (pusi. 4 6 ) : "Ko- mis dienomis Madrido dienrašLieitrvoJ*
nutarta
surengti
#
spektaklius. "Apžiūra" įsakyta
Montrealyje,
Kanadoje.
Autoj
munizmas
ir
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Ya
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pranešiĮ
«
U e t u v i S k ų p j e 8 į 4 šiuolaikine to
— Ką veiksi nemokėjęs, —
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atsake bernas.
ir Vilniuje.
vietų vadams, norintiems trenv
nizmas,
duoda
komunistinio
inj
atžvilgiu
nieko
bendro
netunn.
.
laikine
tematika
vadinami
to— Matyt, kad iš tavęs geras
Numatytos pastatyti Baltušio,
timus susigrąžinti \ okupuotą
ternacionalo
istoriją,
nuaako
jo
čios".
diegas, — vis niurnėjo LiuciLietuvą. Dienraštis kartoja Vii- kie > k u r i * * ° P1**1***1*1 « k l e 1 ' Griciaus, Grušo, Viliūno pjeses,
organizaciją
ir
uždavinius.
Ap
•
Chicagos
teatralai
šiuo
me
pierma. — O buvau manęs tau
rašomi komunistų partijų veik tu dirba dviemis grupėmis: vieni ko mintis, kad tremties lietu- dži* bolševikines idėjas, kaimo taip pat Bielasaro "Auksinės
čia duoti šiltą vietelę...
los metodai, apžvelgiant atskirus stato veikalą "Buhalterijos klai- viai nebuvo ir nebus Sovietų pi- suskurdinimą ir sukolchozmimą marios".
— Labai ačiū už gerą širdį,
,
jų periodus. Pavaizduojami ko- d a „ ^ fr jj p a m a t y g į m e a p į e gruo- liečiais. Vikarų Europoje lietu-1
— mandagiai atsiliepė vaikinas.
vių niekas nepersekioja, tik so
minterno-kominformo ir komu- ^
m ė n
vidurj
kiti
ruošia
— Bet man rupi ne įsitaisyti
nistų partijos ryšiai su SSSR. „ p r i e š fl „ numatomą pas- vietai naudoja terorą net ir siek
dami
m isusigrąžinti tremtinius. Vii
pas jus, o kaip mano puodą su
Faktais nušviečiama, kaip komu ^
^ ^ f " V - ; ^ ^ J ?
po Naujų Metų Jaunimo » ^
kas, norinčiai susigrąžinti trem
pinigai3 atgavus.
nizmas yra priešingas tautišku- t e a t r a s k u r į a m vadovauja mok.'
tinius Maskvai, primena grąžin
Licipierius valandėlę svarstė
mui, religijai. Autorius plačiai Į A D u n d u l i s ir kuris priklauso
ti iš Sibiro ten išvežtuosius lie
sau vienas.
supažindina su komunizmo var- L i e t M o k y t o j ų sąjungai Chicatuvius.
*— Reikės su tavim griežtai Prof. dr. A. Paplauskas-Ramūnas tojamomis teroro priemonėmis, j g0^
__
gUt0
n a u j ą
veikalą
• D a a V y t Virkau toliau
pasielgti, — tarė jis. — Su tais Ottawos universiteto p*idago£imų Įdomus skyrius — Sovietų pa- <« K a l v i o 8 ūnus". Lietuvių bendsavo šventais vandenimis gali mokslų katedros veHėjas, pakviestas siuntinybės veikla Lietuvoje, ^ „ ^ 8 3 a p y g a r d a eina į taiką tęsia meno studijas Chicagos
mums padaryti žalos, ar man j redakcine tarybą tarptautinio peda kaip per ją buvo slapta gabena- t e a t r a i a m 8 f sudarydama teatro, Meno institute, siekdamas ma
goginių mokslų žurnalo, kurį leidžia
ma raudonoji literatūra, įveda administraciją, kuri perims tech gistro laipsnio.
ligą įvaryti.
UNESCO
mi agentai,
organizuojamas niškuoshi3 ir finansinius rūpes
Bernas susitraukė į kuprą
špionažas, vykdoma infiltracija čius. Kad būtų ruošiamas teat
laukdamas, kas bus. Prie jo pri
* b e auti i u 1
AND LOAN
įvairiose, net patriotinėse, orga ralų prieauglis, Kultūros tary
šoko pora velnių su šakėmis ran
A86'N
nizacijose, telkiama net sprogs-1 b o j į į i l o m i n t i s organizuoti vaikoše, pasiruošę durti, jei tik Liu
C
h
r
i
s
t
m
a
s
2555 WEST 47th STREET
LAfayette t-108S
• Jurgis Petraškevičius Mont ( tarno ji medžiaga. Patiekiama d y b o g s t u d i j ą T ą m į n t j patvirB. R. Pietkievricz, prea.; E. R. Ptotkievricz, sekr. ir advokatas
cipierius mostelės ranka.
Mokame augštus dividendus. Ke^iaojame čekius. Parduodame ir
realio (Kanadoje) dienraštyje. komunistinio sąjūdžio
istorija tino Kultūros tarybos plenumo
C ar d s
Tasai gi tarė:
>
išperkame valstybės bonus, Taapytojams pataraauvImsJ veltui
"The Gezette" išspausdino laiš- Lietuvoje. Pagaliau — nusako- posėdis ir studijoje sutiko dirb
ATIDARYKITE
SĄSKAITĄ MAND1EN—Apdrausto iki $10,006.
AT A REASONABLE PRICE
— Prieik!
ką, kuriame atsiliepia į to laik- jmi kovos būdai su komunizmu; ti mūsų žymesnieji teatro žmo
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro.
aptr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o sėst. nuo 9 iki vidurdienio.
Bernas priėjo.
raščio korespondento Norman'kova turi būti nukreipta prieš
2 1 for $1.00
nės Chicagoje. Siekiama turėti
Smith straipsnius apie tariamą i pagrindines komunizmo klaidas:
— Pasilenk!
IF YOU WISH TO HELP
Vaikirias pasilenkt.
Maskvos progresą ir bolševikų] racionalistinį materializmą, anti- pastovią bent 20 asmenų gru •THE
NEGRO APOSTOLATE,
pę, kuri norėtų studijuoti vai
dinamiškumą.
Petraškevičius
asmeniškumą,
ekonominių
dalyPLEASE
ORDER NOW!!
Tik štai velnių vadovas, nie
dybos
meną,
atliktų
praktiką
ko neįspėjęs, kad spirs bernui primena komunistų propagandi- kų primatą, žemiškąjį jo mesia scenoje. Apie vaidybos studijos Father Kuhl, Reetor, Dept. DC
nizmą, tautiškumo paneigimą,
ST. AUGUSTINE'S SEMINARY
iš paskos, jog vyrukas, lyg ko nį uolumą svečiams rodyti rink
valstybės tolalizmą, technikos p r a dzią ir registraciją bus pratinius
dalykus.
Maskva
nebuvo
Bay St. Louis, Mississippi
kia kulka, nuzvimbė į orą, pra
dievinimą,
brutalius
kovos
menefta vgliau
(A Q m t }
mušė pragaro lubas ir nė nepa pastatyta tik vakar. Daugelis todus, SSSR imperializmą
Gai
sijuto, kaip trinktelėjo į kažko jos pastatų, (kaip ir tas pats
:
la, kad autorius visiškai be rei
^
kios trobos frraigą, paskui nu "Bolsoj Teatr") yra dar pasta
#
kalo komunizmą gretina prie
riedėjo stogu ir nukrito ant že tyta caristinės Rusijos. Pers
KOKIĄ DAINĄ ARBA MUZIKĄ JOS
pėdamas prieš suklaidintų ko religijos, kad ir vadindamas jj
mės.
respondentų pertiekiamą ružavą
GERIAUSIAI MĖGSTATE?
Atsigaivaliojęs iš savo puolio, propagandą, Petraškevičius laiš
bernas mato — betįsąs prie ką baigia, mintimi — mes nie
kluono, o šalia ir puodas begu kam nepagelbėsime meluodami
'
Parašykite a r atneškite į BUDR1KO KRAUTUVĘ,
lįs. Pinigai buvo į visas puses patys sau.
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI
1
3241 So. Halsted Str., Chicago 8, 1U Ta daina ar muzi- '
I'ardu v ima*. ir Taisymas
pabirę, kaip medžio lapai rude
4102 Archer Ave., at Mozart
I ka bus Jums išpildyta per Budriko Radio programą '
nį.
PUOŠMINAI SU "JĖZAUS" Chicago 82, III. — TeL LA S-8611
I ketvirtadieniais vakare nuo 6 ^ 7 vai. iš WHFC 1450 K. 1
Ir dar mato jisai, kad už kluo
VARDO UŽRAŠAIS
I radio stoties ir paskelbtas Jūsų vardas. Taip pat dykai |
no, į tvorą atsirėmusi, stovi mer
Šiuo laiku Church Enterprises
, bus paskelbta Jūsų gimtadieniai, vestuves, sukaktuves, |
gina ir rauda gailiomis ašaro kompanija
iš Culver, CaUfornia,
. laidotuves, paipigimai.
j
mis. Geriau įsistebėjęs, jisai pa yra pradėjusi gaminti gražius S O P H I E
B
A
R
Č
U
S
žino, kad tai ūkininkaitė, kur puošminus su "Jėzaus" vardo už
I Vardas ir pavarde
J
rašais. Tie puošminai yra pritai
RADIO PROGRAMA
jisai bernavo..
kinti vyrams ir moterims ir ifrisI* WGES s t o t i e — Banga 1390
' Adresas . . WL.".'
Atsikėlęs jisai priėjo prie mer taus vardas yra įrašytas į puošmi NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.
nus senoviška Aramajikų kalba.
I
ginos ir paklausė:
8:45 iki 9:30 vai. ryte
Minėti puošminai yra paga
• •.
' fiEŠTĄD. 8:30 iki 9:30 ryte
_ J
minti
iŠ
18K
aukso
ir
>^ikad
ne
— Ko verki?
nubluks. Jei kaikurios .bažnytinės PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v.
Kaip neraudosi ir ašarų ne I organizacijos norėtų pirkti šiuos SEKAI). 8:30—9:80 v. r. i i stoties
WOPA — 1490 kil.
liesi, — skundėsi jinai. — Prieš puošminus didesniais kiekiais, tai
Chicago
29, 111.
HEmlock 4-2411
bus galima duoti didesnią nuolai
trejus metus pas mus buvo ber dą.
7121 So. ROCKWELL ST.
Pasiskaitykite mūsų skelbimo
nas, o paskui ėmė ir pražuvo, dėl tolimesnių informacijų.
kaip adata kupetoj šieno dingo.
(Skelb.)
Toks dailus, toks dailus jisai buFOR MEN AND WOM£N
CONRAD'AS FOTOGRAFAS
vo, — kur aš antrą tokį besurasiu!
(LIETUVIS)

D«\ Juozas Kaškelia parašė pikto religija (plg. pusi. 5), nors] « \ l i k o informacijos p k ^ O k l l D U O t o i e
r
J
knygąa Kcsnunizmas be kaukės.' paskui griežtai tą pats paneigia, pasiekia pasaulio spaudą. Šio-
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CRANE

KRONiKA

SAVI NGS
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P.&J.JOKUBKA
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JOHNF. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ir kad pasileis ji rėkti, net
laukai skambėjo.
— Prieš trejus metus ? — ne
JESUS SIGNATŪRE!
tikėdamas sušuko vaikinas ir ne
CUFF LINKS & BROOCHES
tyčia čiuptelėjo sau už smak •|»lJp
Theso ox<iuisito piecea
ro. N
l*** 1
,->f uniiHiial jewelry, JeTen gi beželianti barzda, kaip
didžiausia giria.
— Tai iš tikrųjų gal aš ten
tiek sugaišau, — pamąstė sau
bernas.
Tuo tarpu ūkininkaitė nusive
dė jį pirkion, pasisodino už sta
lo, padėjo sūrio su medum ir
kviečia valgyti.
Jisai betgi nieko neėmė į bur
ną, tik padavė merginai žirkles
. ir sako:
— Pirmiau
nukirpk man
barzdą.
Ką j | daryg — ima ir kerpa.
Kerpa kerpa, net jau ir apilao,
kol pagaliau nuge-nėjo pusę barz
dos ir pasirodė berno žandai.
Tik staiga mergina kad su
riks pažinusi — ir a r neparpuls
jinai apalpus!
Kai ji atsigavo, bernas jai ap
sakė, kas buvo jam atsitikę, o
paskui įsisodino ją j ratus, nu
sivežė pas kleboną ir padavė
užsakus.

«

*U8 si ^ nature ' n

mate (thr langriage Hn
used > are converaation
pieces that will be
odmlrod and talked about every
tiuie you wear them.
Cuff Links ($2.25) matehing Tie
Clasp ($1.25) Women'« Brooeh
($1.15). May b^ ordered in 18K
oxidlzed gold or rhodiurn, non —
tarnish platinuni flnish.
Unconditionally guarąntced
Not aold ln Kete ii Stores. Dtneoiinta to Churches and organizatlons for fund raising.
Send
>our order to Dept. MC.

GIFT!

CHURCH
ENTERPRISES
8522 Wa*hington Blvd.
CULVER CITY, CALIFORNIA

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermltage Avenut
TeL TA 7-1741-2 ir Lfl 3-9851
4330 34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840

iiiiimiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiimitiiiiiiiiiiin

GU2AUSKŲ
BKVERLT HILUS GEUNYCIA
Oeriaumoa ffglfts d«t veetuvlų, banke
ttj, laidotuvių Ir kitų papuoftimų.
1443 WEST 6SRD STREET
TeL P R o s p m SuoaaS tr P A 8-08S4

miiiiiiimimiiiiiiiimiiiii;:iiiiiiiiiiiiiiui

•

Naujose erdviose patalpose, lengva pasiekti gatvikarlals ir automobiliams pastatyti yra vietos, be
jokių apribojimų.
Turime didžiausi pasirinkimą Jvairių rflšlų baldų Ir kitų namų
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti Ir pasirinkti kas yra reikalinga
jūsų salionui. miegamajam tr kt. kambariams. Prieš pirkdami baldus,
patikrinkite kainas pirmiau pas mus Ir Įsitikinsite, kad yra pigiau
negu kitur.
GAMINAM?: BALIONO BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS.
Pasirinkite stilių, kuris jums patinka. Taip pat atnaujiname se
nus baldus.
JUOZAS IR KAZIMIERA KAZlKAlflfAl
r//

D A B A R — GEROS KOKYBES

ALUMINIJAUS LANGAI IR DURYS
Fibre Glass ir Aluminijum Awnings (Šėtros)
Žemiausiomis kainomis.
Sąžiningas ir garantuotas darbas.
Lengvi" iamok^jonai.
Apkainavimai nemokamai 24 vai.
. SKAMB. JUOZAS BACEVIČIUS, HE 4-7085
A L L - B R I G H T

454 W. 79th St.,
•••

n o imiH n>

•v

«•

f

v»

Televizijos - g e n a u s i y isdirbysaų:

l506W.63rdSt„tel.PR8-!33l

MMMfc-«Wfe

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

414 West 63rd Street

KAZIK FURNITURE Co.

T

Po trijų savaičių jie iškėlė
vestuves, per kurias bernas ne
tik kad visus gird?, valgydino
ir šokino, bet dargi, priėję prie
puodynės, rieškučiomis samstė
pinigus ir barstė j visas puses.
2monėg iš vestuvių grįžo žvan
gindami auksu ir sidabru ir pas
kui jie dar ilgai pasakojo savo
vaikams ir vaikų vaikams, kaip
ten buvo linksma ir gražu.

/

IDEAI

Modemiškai įreng
ta vieta įvairioms
nuotraukoms. Spe
cialybe — vestuvės.
Jaunavedžiams duo
dama paiki ir bran
gi dovana. Salinin
kai ir gražiai atlie
A,
*a- kamas darbas.

pi u ętmmn

HU 3-8131
IIEU — II

U I •••%+, i m i

21 colio paveikslas nuo $129.00 iki $399.00; dykai 30
dienų išbandymui, lengvais išmokėjimais. Jūs galite laimėti
$200.00 cash^Jeigu įrodysite, kad kur kitur parduoda ge
resnes televizijas, negu Budrikas.
<

JOS. F. BUDRIK, Inc.
3241 SOUTH HALSTED STREET
Tel. CAlumet 5-7237
Įmonė atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo
9 iki 9:30 vakare. Kitomis dienom'.s nuo 9 iki 6 vai. Sek
madieniais nuo 10 iki 5 vai.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Ambulansų patarnavimas dieną ir
ir nak-

^stt 4 ^
į
^B

Mes turime koplyčias |
visose Chicagos ir,
Roselando dalyse ir
tuojau patarnaujame

t], Reikale šaukite
įus.

ANTANAS M. PHILLIPS
ttfl

k LfTUANICA AVE.

Tai YArds Į j j Į

PETRAS P. GURSKIS
659 West I8th STREET

TeL BEetsy $-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSXDE Rd^ Riverslde, DL

TeL OLjssfle W245

POVILAS J. RIDIKAS
ssgi S. HALSTED STREET

Telephoue YArus 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 R. MICHIGAN AVE,

PIRKITE TIESIOG NUO
MR. NELS0N
— SAVININKO —

S A I N T CASIMIR
M O N U M E N T CO.
8914 West 11 Ith Street
Višnu blokas ano kapinio,
Didžiausias paminklams planu
pasirinkimas mieste.

Talei. CEdarcrest 3-6335

TeL

JURGIS F. RUDMIN
8319 R. UTUANICA AVE.

TeL YArds 7

įias-iiae

PETRAS BIELIŪNAS
4M8 S. CALIFORNIA

VTENTJE

VASAITIS -

TeL LAiayette S-S572

BUTKUS

1446 South WHh AVE, aCERO, BLL

Tel. OLymple 2-1066'

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET

YArds 7-0181

STEPONAS C. LACKAVVIC?
2424 W. 89tli 5 7 R E E T
'2814 W. 2Srd PLACE

BEpvblie 7-12131
Vlrginto 7-6672,

>J0feMtAJftafr 1U>AI.V}A*< f1*f1#**»V^

•» 1 '>'«-»»«•

Šeštadienis, spalio 29, 1S55
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Jau laikas keisti
VYT. VYGANTAS,

No. I I

urbsna, ni

Visi gerai žinom 0 , kad organi- sąrašo individą studentas tuo
zacija žmogui tarnauja kaip pačiu padeda ne tik tara kandibendruomeninė priemonė. Jon datui, bet ir visam sąrašui, kuI ietuvig Studentų sąjungos visuotinis suvažiavimą* įvyksta
jung ; asi visi, kurie siekia bend- ( rio surinkti bakai paskui misa26 d d. Clevelande.... Centro valdyba talki
• ru tkslų. J sporto klubą stoja ko kas ir kiek iš to sąrašo j val- lapkričio mėn. 25
• tie, kurie domiai sportu nežiū- dybą išrenkami. Tr šis "savano- ninkėmis pasikvietė D. Prikoekyte, D. Bartu*kaitę ir R. Snieč
REDAGUOJA: V. KLEIZA, M. INGELEVICICTĖ IR V. P. VYGANTAS
£iuo metu spausdinamas sąjungos nario pažymėjimas....
frint iu religinės priklausomybes, jriškai priverstinis" balsavimo kute
Redakcijos adresas: V. KLEIZA, 903 West IllLiois Street, Urbana, lllino'.s
jų ideologinio įsitikinimo, jų aka būdas yra kenksmingas, nes jis Chicagos skyriaus revizijos komisiją sudaro J. Kark lys, V.
deminio statuso, dažnai ir jų tau nesuteikia progos savo balsų Prialgauskas, A. Zeikus.... Los Algeles studentu skyriaus valcijas, kas galės uždrausti daly tinio nusistatymo. Nesiskiria kandidatus rinkti lygiu efektin- dybon išrinkti A. Avižienis, V. Burokas, V. Gylys, J. Šaltenytė
ir V. Variakojis. Ją revizuos R. Dapšys, J. Kondrotavičiūte ir
vauti joms rinkimuose ir staty nuo šios funkcinės struktūros ir gumų.
ti ne tris bet septynis kandida Lietuvių Studentų sąjunga JAV
Rinkiminė praktika parodė, V. Mitkutė.... Clevelando studentai surengė jaukiai praėjusį Ini?
Ar fmanoma pasisakyti -se; ios narių bendras vardiklis kad sąrašų sąstatai išimtinai ba- tium Semestri.... New Yorko studentai šiais metais išsirinko
N e kartą organizacinės struk ve tampa Centro Valdybos na- t u s
prieš irrupiu aktyvu dalyvavimą, yra lietuviškumas ir akademinis | zuojasi priklausymu ar simpa- valdybą susidedančią iš D. Peniko — pirm., V. Alksninio, A. Gri
tūros supratime iškyla kontro r iais.
gaičio, A. Juškio ir A. Petriko. Revizijos komisiją sudaro J. Benversinių klausimų. Lietuvių Stu
Iškilusi kontroversija liečia kai 80% Sąjungos nariu tom aspektas. Priimdami naują narį tizavimu ideologinėms grupėms.
mes nekreipiame dėmesio ar jis J kokią neužtarnautą padeiį ta doriūtė, R. Kontrimas ir V. Steponavičius.
dentų sąjungoje rinkiminė sis sekantį klausimą: ar keisti rin grupėm priklauso?
Toronto studentų vaidybą šiais metais sudaro J. Gvildys,
Reikia pažymėti, jog moder santarietis ar ateitininkas, ar jis da pastatome individą, kuris ne B
tema t r a vienas tokių atvejų. kiminius nuostatus ta prnsme,
G. Mitalas, D. Mitalaitė ir P. Stauskas... LITUAPagal dabar galiojančius rinki kad visi 7 CV nariai butų. ren niajam gyvenime visuomeninio šviosininkag a r jis akademikas priklauso jokiai organizacijai ir! N-U Grigaitytė,
S
redakcija susilaukė paramos iš studijas baigusio, kuris
minius nuostatus nariai į centro kami tiesioginiu, asmeniniu bal darbo vienetai yra grupe* ir in- skautas — svarbu tik, kad jis tuo būdu sąrašų sustatytojams
raž? s a v o
pavardės neskelbti. Jo paaukoti 10 doL yra puikus
valdybą renkami sekančiu būdu: savimu (t. y. daugiausiai balsų dividai per grupes, ir grupių pa butų lietuvis studentas. Jei es- nepriimtinas. Jei 3 iš jų ir būtų P
iš-tatomi kandidatų sąrašai su surinkę 7 kandidatai yra jšren- galbą. Jei dabar esančios sudomėję sąjunga remiasi individu- popularūs, vienintelė jų viltlu pavyzdys kitiems akademikams, kurie jau baigė savo universibūti išrinktiems tai patekti į tų e t i n e s studijas. 10 dol. auka biuletenio leidimą parėmė ir kan.
7 ar mažiau narių (iš jų 4 turi
.ffOn';,0piina
tiesioziniai
tiesioginiai ir ne- aliniu pagrindu, tai kam staijra 2 kandidatų grupę, kuri išrenka- K - Balčya. Visi dabar studijuoją akademikai raginami ko skukami) ar palikti dabar galiojan rtorganizacijos
būti vienos vietovės gyventojai).
daTyvautų'rinkimuose pagal siū-į reikalingas vadovybės rinkimas
čią sistemą.
ma individualiniu būdu. O kaip b * a u s t e i užsiregistruoti savo skyrių valdybose ar tiesiog centro
Balsus skaičiuojant, pirmiausiai
lomą tvarką, dalyvautų kitos } grupiniu pasiskirstymu. BendroAKADEMINIŲ
PROŠVAIS
nustatomas visų balsu skaičius,
grupės, remiančios gal ne sep- je sąjungos veikloje (pvz. LI- su trečiuoju? Kodėl mes negili- kvaldybos sekretoriate; iki lapkričio pirmos tos pareigos neatlikuries padalinamas iš 5. Tolcf ČIŲ redakcija šiuo savo skaity tynis bet tik vieną kandidatą, TUANUS redagavimas) santa- me visus rinkti tiesioginiu bū- ?» n i ū r ė s teisės sprendžiamuoju balsu dalyvauti sąjungos vi
suotiname suvažiavime.
būdu nustatomas balsų sk&ięius tojams patiekia 2 skirtingas nuo kaip universitetuose grupės re- rtečio veikla nieku nesiskiria dų?
mones tuo klausimu. Už dabar
Negalime paneigti ir to fakto,
Detroito ateitininko valdybą šiais metais sudaro J. Potikaivienam mandatui. Tada .suskai
mia net tokius jau individuali- nuo skauto akademiko veiklos,
tinę sistemą pasisakąs V. Vartts
kad norint išrinkti bent keletą'
— P i r m " A - Barakauskas ir V. Pajaujytė.... Putnamo draučiuojami atskirų sąrašų balsai
nius,
kaip
grožio
karalienės
rin-,
Tai
kodėl
turime
vadovybę
rinkdys-Zvirzdys prisidėjęs prie šįo
govei vadovaus R. Žukaitė — pirm., D. Giedraitytė ir A. Vasaiir proporcingai nustatoma kiek
principo įgyvendinimo; jam va kimus. Ar napjos tvarkos siu-, darni daryti tokį grupinį suskirs sąrašo kandidatų į valdybą, rei tytė. Tos pačios vietovės revizijos komisijon išrinktos O. Grigamandatų tenka atskiriems sąra
dovaujant sąjungai buvo priei lytojai nori ir į 3ąjungą grožio tymą? Jis mums visiškai nerei kia būtinai išstatyti 7 kandida navičiūtė, T. Ivaškaite ir A. Kalvaitytė.... Korp". Giedros valdyšams. Sąrašui skirtus manda ta principinio sprendimo įvesti karalienės rinkimų momentą kalingas.
tus, nes labai svarbu kiek pats
sąrašas"
balsų r i n k s . I r ' a t i d ž ' i a M ^ . P a ^ i g o s atiteko D. lankytei
pirm., B. Novikaitei ir L 2itus užpildyti išrinktais laikomi tokius nuostatus. Kitą nuomonę įvesti ? Naujos grupes bus trumRinkiminius nuostatus prave
tie sąrašo kandidatai, kurie sa išreiškęs Vygantas yra pirmas paalikės, atsitiktinės. Pagaliau, dė tvirtina, kad tokia rinkimų studentų pasireiškimus stebėję linskaitei... Anglų kalba leidžiamo biuletenio redaktorium pa
vo sąrašo rėmuose yra surinkę studentas viešai pasisakęs prieš kas uždraus ir atsitiktinai susi forma garantuoja kiekvienos pripažins, kad sąrašų sustatyto- kviestas V. Krivickas.... Clevelando ateitin.nka valdybon išrinkti
J. Puškorius — pirm., D. Bartkutė, L. Iešmantaitė, V. Kaspara
'laukiausiai balsy. Taip išrenka dabar veikiančią sistemą.
dariusiom grupėm pagal siūlo grupės atstovo išrinkimą į cent jai turi daug vargų surasti 7
vičiūtė ir D. Staniškis.... A. Liulevičius ir LozaityCė atstovauja
mi 5 Centro Valdybos nariai. Se
mą tvarką išstatyti septynis ro valdybą. Bet kam to atstovo tinkamus kandidatus. Juk pasi
Tikimės, kad akademinis jau kandidatus ir raginti balsuoti už išrinkimas reikalingas, jeigu jis taiko ir tokių reiškinių, kad stua. at-kus ALRFK Jaunimo sekretoriate.... Ateitininkų tary
kančivs 2 kandidatus rinkimine
komisija nustato pagal tiesiogi nimas įsigilins į visus patiektus visus septynis? Kas galės sulai centro valdybos veikloje neat studentai parenkami tik kandi bai priklauso akademikės I. Ran&itytė ir B. Kulytf.
New Yorko skautu vyčių oktete dainuoja akademikai V.
ni, asmeninį balsavimą: iš visų argumentus ir išstudijavęs tą kyti ar cenzūruoti (kaip kaikas stovauja jokios grupės? Būtų datavimui. Rinkimų metu jie iš
likusio kandidatų, neatsižvel klausimą prieis jį bei sąjungą yra siūlęs) priešrinkiminę infor kas kita, jeigu bendroji sąjun kyla ir paskui vėl dingsta, daž Alksninis, V. Gobužas, R. Kezys ir G. Rajeckas.... Jūrų skautų
giant į atskirų sąrašų priklau daugiausiai patenkinantį spren maciją, vadinamą propaganda? ga būtų federacinio pobūdžio, t. nai net visai veikloje nedalyvau egzaminus valties vado* teisėms gauti išlaikė studentai A. KrfkšRedakcija Rinkimai ir jų rezultatai pagal y., jeigu kiekviena ideologinė dami. Ar nebūtų prasmingiau toiaitis ir V. P. Vadopalas.... Clevelando skautai akademikai iš
somumą, 2 daugiausiai balsų ga- dimą.
kilmingos sueigos formoje paminėjo Akademinio Skautų sąjū
naują tvarką būtų daug labiau organizacija kaip tokia jungtų- pasitenkinti tais kandidatais, ku
džio jubilėjų.... PLSS garbės teisman išrinktas ir A. Plateris, sie
nepatenkinami negu yra dabar, si į Liet. Stud. sąjungą. Realiai rie tikrai pajėgtų sąjungai va
kiąs daktaro laipsnio sociologijoje Chicagos universitete.... Bro
nes atsakomybės ir tęstinumo padėtį vertinant, tegalime tvir dovauti. Nereikėtų tada ir 7 kan
lijos Vadijoj Akad. skautų skyriaus vedėjo pareigoms pakvies
elementas grupių santykiuos per tinti, kad tokie rinkiminiai nuos didatų išstatyti. Būtų galima pa
tas V. Mtkalavičius....
rinkimus ir po jų būtų visai su tatai yra visiškai nereikalinga sitenkinti 4 - 5 stvjent>is
santariečiai organizuoja kilnojamą meno parodą, kurioje
VYT. VARDYS-ZVIRZDYS, Mihvaukee, Wisc.
Tvirtinti, kad tiesioginis bal
naikintas. Kokios tad "refor u ru pini ų varžybų mokykla, ku
savo kūrinius išstatyti pakviesti 15 jaunųjų dailininkų. V. Ka
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kurios nuopelnas yra aktyvus minė santvarka užtikrina kultū darymas reikalą u % nlanavimo normų. Įstatymdavyste galima esminės reikšipės. Gi oponento centro valdybos nariai buvo pa kimas, bet moralinis kandidato
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dos. Šios kultūrinės varžybos sitikti, kad septyni nariai bus laimėti rink'mus, jokia konsti
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Pastaba. Nesusipratimų išven
kad morališkai skriaudžiamas la bus palikta atsitiktinumo šangrupių psichologiją ir sumažinti so arba skautam, arba at-kam, mėti rinkimus, tuom susilpni ko pamatys, kad naujasis pro-!
indtvidas, jei sąrašo balsų skai-|sui. Mes dar turime šiek tiek gimui tenka pastebėti, kad šia
propagandinį spaudimą į rinki arba santariečiam, šiais metais nant Sąjungą. Toji tvarka ne jektas neduoda jiem jokių nau
me straipsnyje minimi pakeiti
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mus. Norai, kad ir nerealūs, yra 1 gi turėjusių J:eisę balsuoti buvo išjungia rinkiminės propagandos jų teisių; ir"kad jų rinkimo k t a - | ^s nyn ni K! tt l
demiko atsakingumo jausmą. Ne mai skiriasi nuo centro valdybos
»Jigerų intencijų. Klausimas tik ar 619 Sąjungos narių. Iš jų tad tik ir nepataiso jos pobūdžio, gi as-, vė bus įtaigojama ("varžoma")
Pamiršusiems vertėtų primin- priklausomumas grupei ir iš to ] platinamo projekto Msiūlymų.
įstatymais galima pataisyti psi- 20% nepriklauso grupėm. Kas1 menines-individualines ambicija, tų pačių veiksnių ir nemažesniu
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