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PRADĖTA DEMOKRATU KONVENCIJA
Prancūzijos spauda rašo apie

komunistų juodus darbus
Poznanės sukilimas pasaulio spaudoje iššaukė visą eilę at

siliepimų, kurie, nors nuo šio įvykio praėjus jau gerokam laiko 
tarpui vis dar nenutilsta, o dažnai įgauna net dar ryškesnias 
formas. Tą galima kaip tik patirti iš čia duodamų pavyzdžių.

Pavergtoms tautoms tį klysta kalbėdamas apie so-
Sąjungos mėnesiniame laikras-Į vjeįų režimo “išsigimimą” Sta- 
tyje "Ekil et Liberte” liepos 1;_ ,n!Do5a ««p5V^„a s„_
numeryje per visas skiltis pa
skelbtas toks krejpimasis: 
“Mes pamaldžiai lenkiamos 
prieš laisvės kankinius kritu
sius nuo pavergėjų kulkų ir 
mes klausiame Vakarų valsty
bių vyrų, ko jie dar laukia — 
po Poznanės liaudies sukilimo 
— galų gale pareikalauti lais
vų rinkimų Europos Rytų 
kraštuose. Ar gi nėra atėjęs 
momentas laikyti savo įsipa
reigojimus ir kirsti lemiamą 
smūgį bolševizmui?”.

KĄ RAŠO
ROBERTAS SCHUMANAS?
Laikraštyje įdėtas Roberto 

Schumanoi straipsnis “Tremtis 
ir atoslūgio politika”, kuriame 
su jam įprastu paprastumu, 
minties aiškumu ir blaivumu, 
autorius, apžvelgęs ir įvertinęs 
vadinamą atoslūgio politiką ir 
tremtinių daugumos rodomą 
jos atžvilgiu nepasitikėjimą, 
tokį atsargumą visiškai patei
sina, supranta ir pats reiškia 
abejojimų dėl tos politikos 
nuoširdumo.

Savo straipsnį Robert Shu- 
man baigia tokiais žodžiais: 
“Žmogiškasis solidarumas,/mū
sų atsakomybė pasaulyje ir 
prieš istoriją draudžia mums 
nesidomėti bet kuria tironija, 
kur ir kuria forma ji besireikš- 
tų, ar tai būtų vieno asmens ar 
kintančio ir anoniminio kolek
tyvo tironija. Asmens kultas, 
galutinėje sąskaitoje, nėra la
bai daug pavojingesnis, kaip 
vienos partijos, nuslopinančios 
bet kokią opoziciją, monopolis. 
Mums reikia laikytis principų, 
kuriuos mums tolydžio prime
na popiežius Pijus XII-tasis: 
niekados mes neturime teisės 
egoistiniai nesidomėti mūsų 
pavergtųjų brolių likimu. Mes 
neskelbiame nei kryžiaus karo 
nei brutalios jėgos naudojimo. 
Bet jei mes leistumėm įsisenė
ti padėčiai neigiančiai visuoti
nę teisę į laisvę ir žmogaus as
mens gerbimą, mes ne tik nu- 
sižengtumėm dorovės pareigai, 
bet mes patys save išstatytu- 
mėm, anksčiau ar vėliau, mus 
tykojančios siurbėlės pavojui”. 

KAI NftRA DEMOKRATIJOS-

Vyriausybinės socialistų 
partijos dienraštis “Le Popu- 
laire de Paris” įsidėjo Serban 
Voinea straipsnį, kuriame ko
mentuojamas Sovietų Sąjun
gos Komunistų partijos centro 
komiteto birželio. 30 d. nuo
sprendis apie “Asmenybės kul
to* likvidavimą”. Voinea randa, 
kad tuo nuosprendžiu bandoma 
dirbtiniu būdu sudaryti prie
šingumą tarp asmenybės kul
to ir kolektyvinės vadovybės.

Autorius dėl Stalino sako: 
“Ne liaupsinimas, kuriuo jis 
buvo supamas, buvo jo pikta
darybių šaltiniu, bet jo visaga
lybė.” Iš čia plaukia išvada, 
kad tikrasis priešingumas yra 
ne tarp asmenybės kulto ir ko
lektyvinės vadovybės, bet tarp 
demokratijos ir diktatūros. Ne 
kas kitas, bet demokratijos ne
buvimas leido Stalinui vykdyti 
savo visagalybę.

Voinea toliau atžymi, kad

lino laikais. “Tikrovė yra žy
miai sunkesnė, — sako jis, — 
“Sovietų režimas ne išsigimė, 
bet jis niekados nepažinojo 
tikros demokratijos, — nes 
bolševikai visada nepermaldau
jami demokratijos priešai.”

Voinea primena, kad, kai 
1918 m. rugpjūčio mėn. Kari 
Kautsky išleido savo brošiūrą 
pavadintą “Proletariato dikta
tūra”, kurioje, kritikuodamas 
bolševizmą, jis tvirtino, kad 
diktatūra neišvengiamai veda 
į vieno asmens visagalybę, Le
ninas tų pačių metų lapkričio 
mėn. jam atsakė kita brošiūra 
pavadinta “Proletarų revoliu
cija ir išgama Kautskis”, ku
rioje rašė: “Diktatūra tai yra 
galia tiesiogiai atremta į prie
vartą, kurios nesaisto joks į- 
statymas.” Tv/> būdu, ne tiek 
“istorinės aplinkybės”, kaip 
bando aiškinti centro komite
tas savo nuosprendyje, yra 
Stalino visagalybės priežasti
mi, bet pačios lenininės doktri
nos giliai antidemokratinis po
būdis.

Todėl, pagal Voinea, “jei 
proletariato diktatūra yra, 
kaip tvirtino Leninas, valdžia 
pagrįsta prievarta ir sauvalę, 
ar Stalinas neatrodo buvęs 
gryniausia tokios sistemos iš
raiška?”.

Baigdamas Voinea sako: 
“Ar Sovietų Sąjunga bus val
doma autokratiško kolektyvo 
ar naujo despoto tatai teturi 
antraeilės reikšmės. Ar vie
nas ar keli busimieji dįktato- 
riai bus, ar ne, naujo bizantiš
ko kulto objektais taip pat

Čia pažymėti skaičiai parodo kiek kuri valstybė gaus pinigų iš bendros kongreso priimtos vieškelių fondo 
2,500,000,000 dol. sumos. Šios pajamos bus pradeda mos naudoti sekančių metų liepos mėn. 1 d. (INS)

Egiptas grąsina Suezo
kanalo sunaikinimu

KAIRO, Egiptas. — Tarptautinė arabų darbo unijų lyga savo 
nariams pranešė, kad Egiptas išsprogdins vakariečių alyvos įren
gimus Vid. Rytuose, jeigu Anglija ir Prancūzija nuspręs paimti 
Suezo kanalą į savo rankas.

Šis unijų grąsinimas buvo pa
skelbtas tik keliomis valandomis 
po to, kai iš-gerai informuotų 
Londono spaudos-sluogsnių bu
vo pranešta, jog Egiptas sunai
kins Suezo kanalą, jeigu Vaka
rų pajėgos jį atakuos.

Iš Londono gautomis žiniomis 
sakoma, kad egiptiečiai sako, jog 
jie geriau sunaikins kanalą negu 
jį išleis iš savo globos. Šio pra
nešimo pagrindu buvo paimtas 
telefoninis pasikalbėjimas su 
Egipto propagandos ministeriu 
Salah Salem, kuris dabar reda
guoja Kairo laikraštį „Al 
Shaab“.

Amerikiečiai filmuos 
Rusijoje

MASKVA. — Vladimir Surin, 
Rusijos kultūros ministeris pa
vaduotojas, atvyko į New Yorką 
pabaigti pasitarimas su filmų 
gamintoju Michael Todd dėl 4 
filmų pagaminimo Sov. Sąjun
goje.

Todd dėl šio reikalo buvo pra
dėjęs Maskvoje derybas gegu

Opera “Karas ir taika”
Sovietų kompozitorius S. Pro

kofjevas, dešimtį metų atkak
liai dirbęs, sukūrė naują operą 
pagal to paties vardo Tolstojaus 
veikalą. Libreto paruošė M. 
Mendelson-Prokofjevienė. Deko
racijas pastatymui Leningrado 
akademiniame mažajame teatre 
paruošė dail. V. Dmitreva. Ope
roje išryškinta meilė gyvenimui 
ir nepajudinamas tikėjimas į hu
manistinių idealų pergalę, kaip 
apie tai praneša “Pravda” nr. 
212,

Direktorių sauvalės 
* Rusijoj

MASKVA — “Pravda” nr. 
209 išspausdino pranešimą, kad 

žės mėnesį ir dabar turėjo vėl' Ufimos kablelio, fabrike direkto- 
ten sugrįžti, tačiau jam nega-

Pasitarimai dėl kanalo 
JAValstybėse

šeštadienį valstybės sekr, J. 
Foster Dulles turėjo 40 min. kon
ferenciją Baltuose Rūmuose. Sek 

nšra"ie'miamū','daryku'“mkroji madieni ?s’ . ki«
. .■ ....................................... nup-sti admimstraciios nareiem-priemonė patikrinti 

tinio teisėtumo” gerbimą yra 
tokį teisėtumą sukurti, išgriau
nant diktatūrą ir ją pakeičiant 
demokratija. Tada liaudies 
masės, tuo būdu tapusios savo 
likimo viešpačiais, budės savo 
teisių sargyboje”.

ŠAUKŠTAI PO PIETŲ

Ryšium su prancūzų parla
mento didele balsų dauguma 
priimtu “Euratomo” principu, 
kuriuo numatoma įkurti Euro
pos Bendruomenę atomo ener- 
giaji taikos tikslams bendro
mis pajėgomis gaminti ir nau
doti bei, po to balsavimo, gau
tą visose sostinėse Sovietų no
tą, siūlančią taip pat sušaukti 
tam reikalui konferenciją su 
jų dalyvavimu, soicalistinis 
dienraštis “Franc-Tireur” savo

“socialis- au&šti administracijos .pareigū
nai ir kongreso vadai buvo susi
rinkę bendriems pasitarimams.

Bendrai visame pasaulyje su 
susidomėjimu yra laukiama Lon
done įvykstančios tarptautinės 
konferencijos Suezo kanalo klau 
simu.

Paskutiniu metu pranešama, 
kad Graikija atsisakė dalyvauti 
šioje konferencijoje, sakydama, 
kad josios dalyvavimas niekuo 
neprisidėtų prie taikingo spren
dimo suradimo.

Ragino rasti
kompromisą

FRANKFURTAS, Vokietija. 
— Kun. dr. Martin Niemoller, 
1956 m. “Kirchentag” metu pa
sakytoje kalboje išsireiškė, jog 
šių dienų gyvenime reikia rasti

redaktoriaus Charles Ronsac | kompromisą, kuris padėtų išeiti 
straipsnyje pabrėžia, kad toji įg dabartinės keblios padėties, 
nota turi tikslo išardyti besi- J «Meg turime rasti kelią ir su- 
kurianč# bendruomenę, kurią ’ prasti vieni kitus. , Tai galima 

įtaria sustiprinsiant pritaikinti dideliems dalykams,Sovietai 
Vakarų Vokietiją ir 
bendruomenę.

Atlanto o taip pat ir mažiems. Tas tai
kytina netik pavienių žmonių 
bet ir tautų bei šeimų gyveni
mui,” — kalbėjo bfiemoller.

Kalendorius
Rugpjūčio 13 d.: šv. Ipolitas

li dienraštis “Le Monde” ta 
proga pastebi, kad sovietų dip
lomatija su savo pasišovimais 
vis pasivėlina. Jei sakytoji no
ta būtų buvusi gauta prieš par
lamento balsavimus, gal kai * šv- Kasijanas; lietuviški: Asi- 
kurie deputatai ir būtų suabe- butas ir Elvyrė
joję dėl savo nusistatymų, o 
dabar: šaukštas po pietų...

Trumanas pasisakė už ii

gubernatorių Averell Harriman
CHICĄ.GA. — šiandien Chicagoje tarptautiniame amfiteatre 

prasidėjo demokratų partijos tautinė konvencija, per pietus ofi
cialiai atidarius savo pirmuosius posėdžius, 

šeštadienį buv. prezidentas
Pats balsavimas nebus pradė

tas iki ketvirtadienio ir tik tada 
jau bus einama prie pačio svar
biausiojo konvencijos punkto — 
kandidatų nominavimo.

Harry S. Truman indorsavo sa
vo kandidatą, demokratų prezi
dentinei nominacijai juom pa
rinkdamas New Yorko guberna
torių Averell Harriman. šį ket
virtadienį, demokratų konvenci
jai artėjant prie pabaigos, pasi
rodys ar jis bus nominuotas ar 
ne.

Bendrai yra, tikima, jog šiai 
pozicijai pasiekti daugiausia ga
limybių turi Adlai Stevenson, 
kuris rimtai tiesia 'kelią į Bal
tuosius Rūmus.

Abu vadovaujantieji demokra
tų partijos kandidatai siekė Tru 
mano indorsavimo, nors šis ir 
nebeturės daug įtakos į galuti
nes pasekmes, kurios išplauks iš 
pačių delegatų.

Konvencija buvo atidaryta 
šiandien per pietus demoikratų 
tautinio komiteto pirmininko 
Paul M. Butler. Čia sveikinimo 
žodžius tarė Chicagos burmis
tras Richard J. Daley, šen. Paul 
H. Douglas, Jacob M. Arvey, 
James L. O’Keefe ir kiti.

Šios dienos pagrindiniu kalbė
toju vėlesnėje sesijoje bus Ten
nessee gubernatorius Frank G. 
Clement. Taip pat dar kalbės ir 
Fran'klin D. Roosevelt žmona, 
kuri, kaip viename pasikalbėji
me spaudai pažymėjo, ištars tik 
kelis žodžius. _______ •

Sovietiškoii statyba
Inž. J. Carevskii “Pravdos”t-

nr. 216 duoda keletą pavyzdžių 
apie šiurpią ūkio netvarką So
vietuose. Antai, Grabovsko 
mieste išvesti vandentiekio 
vamzdžiai, kainuoja gėlėtą mi
lionų rublių, tačiau per keletą

Adlai Stevenson

ri u s Tuigunov labai sauvaliau
ja. Už kritikavimą jo darbo ji
sai jau pašalino inžinierius Iva
novą, Gopko, Viktorovą, Zubo
vą, cecho viršininką Nikliajevą 
ir daugelį kitų. Nekartą buvo 
skųstasi Ufimo miesto komunis
tų partijos komitete, Kirovsko 
rajono komitetą, o tas “didžiū
nas toliau sauvaliauja” — rašo jie rūdyja nepanaudojami,

lint, rusų atstovas pasisiūlė at
vykti į Ameriką.

Pirmasis bendras amerikiečių 
— rusų filmas bus pavadintas 
“Sovietų kultūros vakaras”, ku
ris susidės iš Maskvos scenoje 
atliktų vandenilio numerių.
Todd taip pat nori pastatyti ru
sų epinį romaną “Karas ir tai
ka”, tačiau dėl jo dar nėra su
lygta. _____________

, Susirinko Amerikos 
studijoms

9
KOPENHAGA, Danija, - 

Šiame mieste susirinko trisde
šimt antrasis kongresas, kuris 
turi tikslą studijuoti Amerikos 
kultūrą. Jame dalyvauja 350 na-
riai iš 35 valatybių, kurių tarpe . tJ,ergali^ iurnalM
pirmą kart, yra ir Sov. Sąjun- Nr , lg5g R Nainio

“Pravda”. Buvęs ir toksai atsi
tikimas: Gromovas parašė laiš
ką komunistų partijos vadovy
bei. Šį laišką parodė apskųsta
jam Tuigunovui. Šis pažadėjo 
imtis priemonių. Ir tikrai “ėmė
si priemonių”: Gromovas buvo 
pašalintas “mažinant tarnauto
jų skaičių“. Tokiu būdu jis iš
jojęs visą eilę darbininkų.

Trumpai iš visur

nes nepastatyti vandens rezer
vuarai, kainuoją 300,000 — 
400,000 rublių.

Čeliabinsko apygardos trestas 
“Makšachtostroi” per eilę metų 
neįvykdo savo plano. Kai į fab
riką buvo atsiųsta daugiau dar
bininkų, padėtis nepagerėjo, tik 
padaugėjo skaičius atmestinų 
gaminių (broko).

Šio kongreso 6 sekcijose bus 
skaitoma 100 paskaitų, liečian
čių Amerikos indėnų etnologiją. 
Amerikos indėnų archeologiją, 
eskimų etnalogiją ir acheologi- 
ją, fizinę antropologiją, kalbas 
ir kolonialinę istoriją.

Kaip SSSR
remontuoja mašinas
STALINGRADAS — Inž. N. 

Korkin, iš Stalingrado, skun
džiasi “Pravdos” nr. 211 — ko
kia -netvarka sovietuose su ma
šinų remontu. Pvz. į Stalingra
dą remontui siunčiamos maši
nos iš už tūkstančių mylių. Vien 
tik mašinos atgabenimas pvz. iš 
Novosibirsko kainuoja 4,000

Čiang Kai-Šeko laiškas
Eisenhoweriui

WASHINGTON. — Naciona
listinės Kinijos vadas čiang Kai- 
šekas, savo laiške prez. Eisen- 
howeriui, datuotame liepos mėn. 
20 d. pažymėjo, kad didžiausias 
pavojus Azijai yra nauja sovie
tų “šypsenų” taktika, Sov. Są
jungos ekonominio įsiveržimo 
programa ir kiniečiai komunis
tai. '

Šis laiškas buvo perduotas ki
niečių ambasados New Yorke.

Kviečia sugrįžti 
pabėgėlius

BERLYNAS. — Iš Rytų Vo
kietijos yra pranešama, kad ten 
daugumos pabėgėlių pavardės 
yra išbrauktos iš policijos juo
dųjų sąrašų, sąryšyje su nauja 
kompanija, per kurią norima su
sigrąžinti namo dalį iš bendro 
2,000,000 antikomunistinių pa
bėgėlių skaičiaus.

Yra sakoma, jog jie ypatin
gai nori susigrąžinti 200,000 
jaunų žmonių, kurių amžius yra 
nuo 14 iki 25 metų. Šie yra pa
sprukę nuo 1951 metų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
______ — Egipto prezidentas Nasser pareiškė, jog Egiptas nedaly

tus mažytfs"mūsų kraštas"’Ja- vaus Londono tarptautinėje konferencijoje, kurioje bus svarstomi 
me pareiškiama labai Suezo kanaio klausimai
minčių, kad nereikia nei važiuo-1 ~ SeSl asmenys '* komunistinės Jugoslavijos vandens keliu
ti tūkstančius kilometrų į Kry- atvy^° t Neapolį. Čia vienas pakeitė savo nuomonę ir pareiškė 

grįšiąs namo, o kiti 5 paprašė politinių pabėgėlių teisių.
— Iš Belgijos anglių kasyklų, kuriose nuo pasaulio buvo at

skirta 260 angliakasių, yra išgelbėta ISO žmonių.
— Armija pranešė, kad ji gamina naują 175 milimetrų pa-

straipsnį, pavadintą „Koks gra

Mą ar Altajų, nei kopti į apsnig
tus kalnus Kaukaze ar Pamyre, 
bet turistai turi viską čia pat, 
tiesiog pasiekiamai ranka, gra
žiojoje Lietuvos žemėje. Terei- tranką, kuri galės iššauti atominius sviedinius 20 mylių ribose. 
kia tik darbą tinkamai sutvarky
ti ir organizuoti.

• Kaip praneša Kanados svei-

— Alyvos fabriko Japonijoje sprogimo metu žuvo 5 žmonės, 
o 13 buvo sužeisti. Nuostolių padaryta už H0,000 dol.

— Tunisijoje yra priimtas įstatymas, kad nuo 1957 m. sausio 
katos min. Martin, vyriausybė mėn. 1 d. kiekvienas vyras galės vesti tik vieną žmoną. Tašiau šis 
rimtai svarsto senatvės pensijų įstatymas nepanaikina ligšiolinių vedybų su daugiau negu viena
padidinimą. Opozicijos atstovai 
ministeriui priminė, kad 70 m. 
seneliai su 40 dol. pensija jau 
nebegali pragyventi.

• Kaune veikia transporto 
darbuotojų technikos mokykla,

žmona.
— Anglijoje pasibaigė automobilių darbininkų streikas, į kurį 

buvo įvelti 23,000 darbininkų.
— Naujosios Zelandijos medžio hpdirbimo pramonės produk

cija šiais metais pasiekė augščiausią laipsnį. Per pereitus metus 
čia buvo pagamintos 626,000,000 pėdų lentų.

— Pvt. Gayter L. Tumer iš Montgomery Ala. buvo nubaustas 
10 metų kalėjimo bausme už tai, kad jis-dezertyravo pas komunis
tus ir įstojo į prieš JAValstybes veikiančią organizaciją.

— Rusijos žurnalas ,Jstorijos klausimai“ išspausdino žinią 
sakančią, jog jie neišrado lėktuvo, kaip kad buvo skelbiama Sta
lino valdymo laikais.

Italijos prekybos laivyno ministeris Gennaro Cassiani su-

rublių. O dar mašiną turi koks kurioj^iš viso tebėra tik pirma- 
nors žmogus lydėti, ir gyventi sis kursas. Po dviejų metų bai- 
Stalingrade, kol atgabenta maši-1 gę mokslą, kaip yra sakoma, 
na bus baigta remontuoti. Tai kandidatai bus laivų kapitonai 
yra surišta su didelėmis ir berei- ir laivų mechanikai.

Saulė teka 5:55, leidžiasi 7:56.

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje kalingomis išlaidomis. f • pavergt. Lietuvos prof. są-

kų unijų OIFU konlederadjo. ir jos apyHnkėae Šiandien - da- • Sirija irk&munMini Kinija jungų o ^kre-' dari! toZiji, kuri tyrini, Andrea Doria" laivo nu-
direktoriumi išrinktas kanadie- linai debesuota ir vėsiau. Augš-.nori sutvarkyti tarpusavio dip-rinktas B. Baranauskas, o se k re V,... 7

čiausia temperatūra — apie 80. i lomatinius santykius. toriumi J. Narkevičiūtė. Įs e i o prie

• Laisvojo pasaulio darbinin-

italą komunistų vadas Togliat- tis Charles H. Millard,



Z *

i
* i i

g>Uwa . e »• • ** »-»* i

KAIP TAPTI MILIONIERIUM
T. B. MIKALAUSKAS, Brooklyn, N. Y.

*Šiais laikais Amerikoje nebe- rija padaro trisdešimt milionų 
atsiranda industrijos milžinų, I dolerių metinių pajamų.

kaip prieš penkiasdešimtu metų King Gillette daug metų svar į vandeniu plauti. Bet ir tas jo 

nepatenkino. Pradėjo tyrinėti, 
jieškoti geresnės priemonės a- 
kiniams valyti. Ir štai jis rado 
skystį "Sight saver”, kuris šian 
dien duoda milionĮ dolerių me
tinių pajamų. I

David Curtin viename resto
rane paprašė atsigerti ir jam 
buvo paduota. Gerdamas pas
tebėjo stiklinės nešvarumą. Ta
da jis pagalvojo apie visas ne
švarias stiklines. Grįžęs namo 
padarė popierinį indą vandeniui 
gerti. Ir iš to mažmožio pelriė 
milioną dolerių.

Studentas F. W. Westerson 
buvo pasiskolinęs iš draugo au
tomobilį. Prieš grąžindamas su
manė nuplauti. Nesisekant plau 
ti, nes vis atrodė neužtektinai 
švarus, pradėjo galvoti apie iš
radimą. Po keletos mėnesių jau 
turėjo “Plasticote”. Ir užtai jis 
gauna kasmet apie pusę milio- 
^po dolerių. •

Charles Darrovv 1932 m., gy
vendamas Philadelphijoje, bu
vo įpuolęs į baisų skurdą. Vieną 
vakarą jis ir žmona iš nuobo
dumo pradėjo statyti iš paga-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

zui duoda dvidešimt milionų tų ir neva juos pardavė, gau-

Rockefeller, Du Pont, Ford, ta- gįg nors naujo išrasti ir vis 
čiau dar ip šiandien Amerika nepavyko.-.Vieną rytą jo skus-
yra kraštas, kur yra galimybė 
susikrauti milioną dolerių.

Marvin Small parašė knygą 
“Kaip tapti turčiu”, kurioje pa
duoda apie du šimtu pavyzdžių, 
tai žmonėą, kurie ir šiais lai
kais tap0 milionieriais.

Sutaupyti milioną dolerių pa 
gal Small nuomonę būtų šis ke
lias: rasti naują dalyką, kuris 
patenkintų publiką. Daugelis 
kasdieninių dalykų, kurie visuo 
menėje jau yra, gali tapti lai
mės šaltiniu, tik reikia pridėti 
mažą patobulinimą ar išradimą. 
Beveik visi dalykai, kuriais nau 
dojamės, galėtų būti pagerinti, 
paįvairinti. Pav. termometras, 
kurį galėtų matyti ir tamsoje. 
Paimkite, sako Small, pirmąjį 
pasitaikiusį daiktą, atidžiai iš
tirkite ir pradėkite klausinėti 
patys save: “Ar galėtų būti di
desnis. mažesnis, tobuliau veik
ti, pigesnis, parankesnis? Ar 
galėtų būti panaudotas kitiems 
tikslams arba pavaduotas pap
rastesnių įrankiu?”

Jei priėjote išvados, kad daik 
tas galėtų būti patobulintas, ne 
padėkite į šalį iki surasite at
sakančią idėją tikslui atsiekti: 
toje idėjoj slepiasi jieškomas 
milionas dolerių.

Gera idėja

Rasti gerą idėją nėra reika
lo būti mokslininku, išradėju, 
techniku, turinčiu laboratoriją 
pilnu įrengimu. Daugelis indi
vidų, padariusių milionus, buvo 
vidutinio išsilavinimo žmonės, 
keliautojai, paprasti mechani 
kai, tarnautojai, kurie mažą da 
lykėlį, kasdien vartojamą, per 
dirbo radę paprasčiausią idėją. 
Štai kas yra svarbu; dvasios 
lakamas jieškoti naujybės. O 
tam yra reikalinga apsvarstyti 
visas galimybes. Laikantis to
kiame dvasios būvyje, idėja, ne 
šanti milioną dolerių, atsiras 
netikėtai žmogaus mintyje, y- 
pač kada mažiau bus laukiama. 
Daug panašių idėjų yra atsira
dusių tiesiog juokingose gyve
nimo aplinkybėse.

Prieš keletą metų Leonas 
Gerstensang, stebėdamas savo 
žmoną, kuri su užsukta vata 
ant šipuliuko valė dukrelės no
sį i? ausis, pradėjo galvoti, kad 
tai' yra pavojinga, galima su
žeisti su gana skaudžiomis pa
sekmėmis. Šios mintys jį įtiki
no, kad ir tokia paprasta ope
racija turėtų būti higieniškesnė 
ir mažiau pavojinga. Ir štai

tuvas labai prastai skuto, ei
nant galąsti, kilo mintis pada
ryti skutamą mašinėlę su pei
liukais. Ir skutamieji Gillette 
peiliukai užtvindė pasaulį, atneš 
darni milionus dolerių išradė
jui.

George Spitzer rado nĮilionus 
barzdoje. Jis, aįjnetęs muilą, 
vandenį ir šepetuką, paleido į 
apyvartą pomadą “Rise”, ku
rią visi mielai vartojo barzdos 
skutimui. Neison Harris rado 
aukso šaltinį spalvodamas mo 
terų plaukams pomadą “Toni”. 
Šį savo išradimą pardavė už 
dvidešimt milionų dolerių. Ra
šytojas Howard Williams, jaus 
damasis .moraliai prislėgtas, at
sivertė pasiskaityti Bibliją. Ir 
jis bandė rasti minčių savo sie
lai, bet perdaug ilgas jieškoji
mas jam davė gerą idėją, ku
rios įgyvendinimui darbavosi 
tris mėnesius, statydamas pats 
sau klausimus: “Ar bijai mir
ties? Ar turi asmeninį nemalo
numą?” ir t.t. Šalia kiekvieno

Gerstensang įgyvendino savo,
idėją lazdutėje, kurią pavadino 
“Q-Tips”. Milionai motinų pra
dėjo pirkti “Q-Tips”, o Gers
tensang uždirbo milioną dole
rių.

Vieną karštą vasaros dieną 
mechanikas Qle Evinrudc su 
draugais išvyko į Wisconsin sa
lą. Vienai merginai paprašius 
šaltakošės, Ole nuvažiavo vaite 
le į krantą nupirkti ledų. Kada 
jaunuolis grįžo į salą. šaltako- 
šė jau buvo išsileidusi. Svars
tydamas šį mažą nemalonumą, 
Evinrude sugalvojo išrasti mo
toriuką, varomą žibalu, ir jį pri 
dėti prie valtelės, kad greičiau 
galėtų grįžti su ledais. Ir jis jį 
padarė. Tada ir kiti pageidavo 
turėti panašų motoriuką, štai 
jo darbovietė /bežiūrint Virto 
fabriku, ir Ole Evinrude tapo 
milionieriu su pagauta idėja iš 
šaltakošės.

Louis Walker, neturėdamas 
kantrybės ilgai segioti švarką 
ar kelnes, pradėjo galvoti kaip 
visa tai padaryti žaibo greitu
mu. Ir ant tos pasakiškos idė
jos Walker sukrovė milionus. 
Šiandien žaibinių sagčių indust-

metin'.ų pajamų. Dr. Clarence 
Moyle buvo eilinis gy lyto jas. 
Vieną dieną valydamas nosine 
akinius truputį supyko, kad ne 
pilnai nuvalyti. Tada jis bandė

klausimo pažymėdavo Biblijos' liukų namus, viešbučius, kinus.
puslapį,kuriame buvo radęs tin 
karną atsakymą. Ir tokį sąrašą 
atspausdinęs pradėjo pardavi
nėti. Bežiūrint išpardavė 80 
tūkstančių po $1.00.

Adv. Ralph Schneider 1950 
m. buvo užkviestas į vieną res
toraną vakarienei. Skubėdamas 
pamiršo pinigus. Jautėsi labai 
nemalonioje padėtyje, kada rei
kėjo skolintis. Šis nuotykis pri
vedė prie idėjos įvesti korteles, 
kad galėtum pavalgytį ir užsi
mokėti kada nors vėliau. Ir taip 
_<įt3irado “Dinners club”, kuris 
šiandien jau turi šimtą tūkstan 
čių narių su trimis tūkstančiais 
klubų.

Magiškoji lėlė

Plastinė medžiaga daugeliui 
dalykų tarnavo, bet tik Abe 
Katz išrado, kad iš šios medžia
gos padaryta lėlė atrodys tar
tum gyva. Ir tokį žaislelį pa
mėgo milionai yaikučių, o Kat-

Tai buvo tik žaidimas. Po to,
susiraminimui įsivaizdavo esą j skirkit savo širdį, 
savininkai tų simbolinių pasta- — Kinų priežodis

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu* 
m| ir gražų pelną. o

, : 1
Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 

$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Ilinois

7026 South Westem Avenue Telef. PRospect 6-2254

Stanley’s Furniture
(Lietuvių baldu krautuvė), Sav. STANLEY TRANAS

NAUJAI ATIDAROMA RUGP. 13 D.
STANLEY TRANAS, turįs didelį patyrimą baldų prekyboj, kviečia visus lietuvius 

iš Marąuette Parko apylinkės ir iš tolimesnių vietų atvykti į jo krautuęv ir susipažinti.

šio susipažinimo proga visi baldai yra nepaprastai atpiginti. Niekur negalėsite 
taip pigiai pirkti, kaip šio susipažinimo proga.

Visi baldai yra naujausios mados ir geriausios kokybės. Taip pat parduodami 
kilimai ir draperija (Draperies).

Krautuvės valandos: Pirmad, ketvirtad. ir penktad. nuo 9.30 valandos ryto iki 
9:30 vai. vak. Kitomis dienomis nuo 9:30 vai. ryto iki 9:30 v.v. Sekmad. uždaryta.

Telefonas REIIance 6-1811

DR. WALTER I. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 VVest 59tb Street

VAL. 1—4 popiet, 6:00—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

T«|. ofiso ir huto OLymplc 2-4148
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St.. Cicero 

Kaadlen 1—S v. Ir 6—8 v. vakare 
Išakytus trečiadienius

Butas 1538 Ho. 49lli Ave. 
8®štadienip.ta 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jet 
I neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ave.l
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 

. V*k pirm, antr, ketvirt. 6-8 80 v
rteč.ladierj lik susitarus

dami fantastinius milionus. Tuo 
nekaltu, gal kam atrodys ir 
kvailu užsiėmimu praleidžiant 
laiką, tapo tikri biznieriai. Po 
trijų metų Darrovv tapo tikru 
milionierium.

Mirties mHionierius
Lloyd Risler ir Larry 

Deutsch tapo turtuoliais išras- 
dami “tenderizer” dulkes kie
tai mėsai suminkštinti. James 
Landi iš New Yorko susikrovė 
milioną išrasdamas chemikalą 
įkurti ugniai. Frank Campbell, 
sugalvodamas specialų laidotu
vių patarnavimą, kuris publikai 
patiko, tapo mirties turčiu New 
Yorke.

Arthur Murray, turėdamas 
silpnas kojas, nesitikėjo galė
siąs šokti. Kartą viena mergai
tė jėga išvedė šokti ir jam pa
tiko. Į keletą mėnesių taip ge
rai išmoko šokti, kad net atida
rė šokių mokyklą, kuri šiandien 
yra didžiausia pasauly su 1,500 
instruktorių, duodanti penkis 
milionus dolerių metinių paja
mų. Irving Weisglass išrado čiu 
žinį “Springwall”, kuris jam at
nešė keletą milionų pelno.

Tie keli pavyzdžai rodo, kad 
esama įvairiausių idėjų, kurių 
kiekviena gali atnešti milioną 
dolerių pelno, tik reikia suma
numo i? drąsos.

Tiems, kurie alksta, skirkite 
savo ryžių; tiems, kurie kenčia,

NtiiNiiiiiiiiiuiiiiiMiiiiiiuiiiiiiiiiiiihHHi nr Mina KRIAUČELIONAITI
PER PASAULI KELIAUJA io,■>,«,(. u

ŽMOGUS MOTKI4Ų 1JGĮJ IR AKUUBUOK

Bernardo Brazdžionio poezijom 
rinkinys. Nedidelis skaičius tioe 
knygos gautas Siomis dienonui 
“Drauge", 2334 So. Oakley Ave,
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
IIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIHIBIIIIIIIIII1IIUIIIIH

TeL ofiso HE. l-ww. rez. PR. I-1UJ

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL.: 1—4 lr 8—9 

fteštadieulala auo 1 Iki 4 vai. 9. p, 
lšskyrUB ketvirtad. lr sekmad.

DR. ANNA BĄLIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
vak. Asžtadlenlais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez telef. VVAlbrook 8-8078

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 WeSt 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
Prospect ti-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šež*ad.

Rcs. Ud. GRovehill 6-5G03

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne 
(Kampas 47-tos lr Damen Ave.) 

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

Trečlad. tr kitu laiku pagal sutarti- 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Rez.: VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm, ketvlr, penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westen Avene 
Chicago 20, IU.

Pasimatymai pagal ‘ sutartie*
Telefonas REpublie 7-4000 

Rezidencija: GRovehill 8-8181

~dr7t. dundulis
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 8-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0038

Rezidencijos teL BEverlv 8-8244 
TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6887

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

4055 Archer Ave.
Kampas Archer ir California Av*.

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

Ofiso telef. VArds 7-1188
Rezidencijos — KTevvart 3-1811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted Ir 8S-ta gatve)

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. kas 
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 Vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-15(60

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tsl. ofise PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS UYTIYTOJA8)
2500 West 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
• kl 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta

Telefonas ORovehiU 6-1696
M. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTS

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: ’S—12 lr 7—9 v. v. pagal I Vai.: 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

SPECIALISTE
1760 West 71rt Street 

(Kampas 7 lot lr California)
Tel. ofiso lr rea. REpublie 7-414e 
Vai. 11-2 lr 0-9 V. v. fležt. 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pagal susitarimą.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlrurgš) 

■LCOLKIV IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

71M South We8tem Avanse
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad, antrad, ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo' 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Sežtad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1108 
Rea. tel. VVAlbrook 0-3788

TcL ofiso YA. 7-5557, res. RE. 7-4088

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1N8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weat 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa dieną lr iežtad. vak.

DR. A. MACIŪNAS
5700 S. Wood Street 

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospect 6-2240, rez. WA1- 
brook 5-4860.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Buto: 1053 VV. 103 St, Bevcrly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v, 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmas 5-3788 
Buto — BEverly 8-3046

Ofiso HEmlock 4-58IŠ 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4853 S. Whipple Street
(Arti Archer Ave.) 

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

LAfayettc 3-4940 į 
Namų — CEdarcrest 3-7 788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
l—,6 vai. vak.

Trečiad. ir kilu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St, tel. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — BI.shop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Trečiad. lr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2200
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus.
4466 So. California Ave, Chicago 

Šaukite YArds 7-7381 ,
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečla-l. ir *«k*nad. 
tik susitarus

TeL ofiso Y A 7-4787, rez. PR 6-IMU

OR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 811)
Vai. nuo 2:—4 Ir 6—8; trečlad, šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps viršminštl telefvnal 
šaukite M4dway 3-OOOI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopeilas - Ih-oteilstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažui. Spec. pagalba kojom

(Arch Supporte) tr t.t. 
9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 03rd Ht. Chicago 20, UL 

Tel. Pltoepcct 6-5084.

Skclbkitčs “Drauge”!

itM
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Ntujna adresas: 4255 W. 63id SU
Ofiso tek REUanee 6-4410

Rezid. telef. GRovebUl 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų, 
rrečlad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. OLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayettc 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th lr Hermitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai, lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North VVackcr Drlve 

(Civic Opera House. kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 8-2294 
5002 VVest lUth Str, Cicero 

Vai. kasd. 5—8, ščštad. 1—8 
Tel. TOwnhall 3-0959

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. Slst St.
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri,

Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YYestorn Aveaos
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

. Tol. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak. 

^Šeštadieniais 1—4 f v. p. p.

TeL ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PKospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAa 

1407 So. 49th Ct., Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-8 vak 

vak. Šeštadieniais 10-1. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1881

Tsl? ofiso Vlctory 2-1581
Rez. VTctory 2-070

DR. Va VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvini 

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

Tel. ofiso PR. 8-6446, rez. HE. 4-S1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. 1>R 6-6058

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 S«. H&l.tal

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-8088 
Kcdd. OOOO 8. Arteslan Ave. 
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DR. G. SER8ER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO4A8 

Viri 28 metą patyrimo
Tel. Y Arda 7-1828 
Pritaiko aklnlna 
Kreivas akis 
, Ištaiso.

Ofisas Ir akinių dlrhtnvl 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiai. nuo 10-12, penktadienį 16-8 18 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

0R. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir toliregyo- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenne 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. Aeštad. 10:16 
Iki 6 vai. Sekm. lr treč. uždara.

SUBSCRIPTION RATES 
18.00 per year outside of Chloago 
19.00 per year ln Chloago A Cleene 
11.00 per year ln Canada 
Feretgn 111.00 per yess>

8 man.
11.71
18.66
11.06

M metų 
5.00
14 60
16 60

>1.10
li.ee
11.16
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KOMUNISTŲ ISLAMAS
** •

ISLAMIŠKOS SOVIETŲ RESPUBLIKOS

Norint geriau susivokti kovoje už Suezo kanalą, svarbu yra 
turėti galimai pilnesnį kovojančių jėgų vaizdą. Mūsų dienraščio 
skaitytojai be abejo žino, kaip ir kokios vakarietiškos, Art. Ry
tų, komunistinės ir vad. neutraliosios jėgos reiškiasi šiame kon
flikte. Tačiau šalia visuotinai žinomų jėgų yra dar viena jėga, 
kuri iki šiol nėra viešai pasirodžiusi. 'Tai būtent yra komunistų 
valdomas islamas.

Visų pirma mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad iš 16 so
vietų respublikų šešios yra apgyventos musulmonų. Tai — Azer- 
beidžanas, Kazachstanas, Uzbekistanas, Turkmėnija, Tadžikis
tanas ir Kirgizija. Einant 1939 m. surašinėjimo duomenimis, 
šiuose kraštuose gyvena 20 milionų gyventojų. Prie jų reikia 
pridėti dar visą eilę vadinamų autonominių respublikų ir auto
nominių sričių, kuriose gyventojų daugumą sudaro musulmo
nai. Pvz. Rusijoje yra dvi tokios autominės respublikos: Totorių 
ir Baškyrų. Kaukaze yra trys autonominės respublikos: Dages
tanas, Kabara ir Nordosjetija. Gruzija turi dvi autonomines 
respublikas. Vienos iš jų sostinė yra Batum. Be to dar reikia 
atsiminti vad. likviduotas tautas. Po 1954 m. buvo likviduoti 
Krymo totoriai ir dar pora Kaukazo islamiškų tautelių. Jų lik
vidavimą reikia suprasti ta prasme, kad jos buvo perkeltos Sibi
ran. Viską suimant kartu ir atsižvelgiant į tai, kad Vidur. Azi
joje gyventojų skaičius paskutiniais laikais labai priaugo, skai
čiuojama, kad Sovietų Sąjungoje gyvena apie 40 milionų ma
hometonų.

PAVERGIMO STADIJA

Pirmasis komunizmo susitikimas su islamo kultūra buvo 
grynai pavergimo pobūdžio. Tai matyti iš priverstinių perkė
limų ir genocidų istorijos, Vidurinėje Azijoje ėjo formalus vi
daus karas iki 1932 m. Šio krašto centras — Buchara yra vienas 
reikšmingųjų islamo miestų visame pasaulyje ir yra vadinamas 
“Šventąja Buchara”. Iki 1920 -m. į šį miestą neturėjo teisės 
įžengti joks “netikėlis”. Prieškarinė Rusijos imperija islamo 
teises labai respektavo. Komunistai, pradžioje nieko nepaisy
dami, čia atėjo su savo bedievybe. Prasidėjo kova su vietos 
papročiais: buvo atidengti moterų veidai, uždrausta daugpatys
tė, uždraustos kaikurios apeigos ir kovota apskritai su tikėji
mu. Pažymėtina, kad islamo dvasiškiją pasitraukė iš kovos lau
ko, kai tuo tarpu pati visuomenė stipriai priešinosi. Palaužę 
pirmą pasipriešinimą, komunistai tuoj pasirūpino suardyti senus 
politinius ir administracinius vienetus ir islamo kraštus nau
jai padalino, atsižvelgiant į etnografinius ryšius. To pasekmėje 
pradėjo kilti islamo tautų nacionalizmas, kurį komunistai taip 
pat kietai užgniaužė. Tačiau šis kultūrų susikirtimas nepasiliko 
be pasekmių. Į islamo tautų gyveninį buvo įvesta daug moder
niškos kultūros elementų: kinas, radijas, visuotinis mokymas, 
profesinis mokymas ir t.t. Nuo 1935 m. prasidėjo islamo ir
komunizmo suartėjimo proceas. Visų tų dalykų pasekmėje šian
dien komunistinio islamo tautų gyvenimo standartas yra augš
tesnis, negu Artimųjų Rytų tautų. Vakaruose komunizmas ne
turi jokių pranašumų, tačiau Azijos erdvėje žmonėms jis kitaip 
atrodo. Dėl to Art. Rytų tautos su nemaža simpatija žiūri į 
komunistų islamą.

KOMUNIZMO IR ISLAMO SANTARVE

Dar apie socialdemokratus
geras mūsų lietuviškųjų grupių 
sugyvenimas ir jis žavėjosi tais 
Olandijos socialdemokratais, ku
rie eliminavo' iš savo programos

Dr. Biežis, J. Bačiūnas ir eilė 
kitų tautininkų, kaip žmonės, 
daug už ką nusipelno pagarbos, 
ir su jais nebijo ir kunigai pa
bendrauti. Tačiau pats sąjūdis, 
jeigu jis pasisavina tą patį tau
tininkų vardą ir nepritaria anks- 
tyvesniems Lietuvoje parody
tiems prievartos darbams, ne
turi. bijoti to nepritarimo paro
dyti.

Kryžiuočių ir inkvizicijos dar-
antreliginį materializmą ir kla- bua ne pasmerkęs po-
šių kovą. Argi musų lietuviai 
socialdemokratai būtinai turi lai

Dr. J. Daugailio parašytą ve
damąjį (žiūr. “Draugas” rugp.
4 d.) apie persiorientavimą O- 
landijos socialdemokratų plačiai 
komentavo “Naujienų” apžval
gininkas. Pasišovęs Daugailį 
“paguldyti ant menčių”, apžval
gą pradėjo užvardinimu “Nenu- kytis marksizmo? Ar jie būti- 
sisekęs pamokslas apie socialde- nai turi išpažinti antireliginį ma 
mokratus”, o užbaigė “Ant šy- terializmą? Argi atstovaudami 
vio joja, šyvio nemato”. Kam klasių kovą jie tebus tik vadi- 
tas karščiavimasis ir asmenišku namoji darbininkų partija, ve-
mai, kada svarstomi klausimai, 
kurie gali turėti nemažos reikš
mės ir mūsų tarpgrupiniam ben
dradarbis vmui ?

danti, nors ir moderuotą, kovą

piežius; nebijo praeityje pasi
taikiusių klaidų ar neteisybių 
pasmerkti ir lietuviai katalikai, 
bet iš kitos pusės jie stebėsis 
tautiško jausmo silpnumu tų as
menų ir laikraščių, kurie visų 
laikų, visų inkvizicijų kaltes no
rės sukrauti ant Savo brolio lie-

prieš verslininkus, ūkininkus, tuvį0( vjen kad jįg kata-

Po Antrojo Pasaulinio karo prasidėjo glaudesnis komunistų 
ir islamo bendradarbiavimas. Komunistų vadai ne tik liovėsi 
persekioti islamą, bet pradėjo į jį žiūrėti kaip į priemonę savo 
politiniams tikslams. Komunistai suorganizavo religinę islamo 
vadovybę, išdalindami ją į keturis centrus. Organizavimo darbas 
buvo atliktas su dideliu pramatymu. Kaikuriems šių centrų 
vedėjams buvo suteikti ne tik religiniai titulai, kaip mula ir muf- 
tis, bet ir kariški, kaip immam. Kaikuriems iš jų buvo suteiktas 
ir islamo Seiko titulas, šis titulas yra laikomas toks reikšmingas 
ir pavojingas, kad po Pirmojo Pasaulinio karo Turkijai į taikos 
sąlygas buvo įrašyta atsisakyti šio titulo. Pagal naują tvarką 
komunistų islamas yra religiškai šitaip padalintas: Sovietų Eu
ropa ir Sibiras su sostine Ufoje; Šiaurinis Kaukazas su sostine 
Machatš-hale; Užkaukazė su sostine Baku; Vidurinė Azija su 
sostine Taškente.

Ypatingo dėmesio yra vertas šis ketvirtasis padalinys. Poli
tiškai jis yra padalintas į penkias respublikas ir ąpima 30 mil. 
gyventojų masę. Koks yra šios teritorijos mufčio vardas — ne
žinoma. Kai kiti vyr. dignitoriai kartais pasirodo Maskvoje per 
iškilmes,' tai Vid. Azijos muftis gyvena kažkur vienuolyno nuo- 
šalumoje ir turi nepaprastai didelį autoritetą. Vid. Azijos isla
mas yra gerai organizuotas. Nors išoriškai šie kraštai irgi yra 
nureliginti, bet tai yra tik išorė. Mahometo įsakymų laikomasi. 
Pvz. niekas nevalgo kiaulienos; bet nuo vyno jau nesusilaikoma.
Į šį kaštą kraštą patekti eiliniam ne islamo išpažinėjui yra ir 
dabar taip pat sunku, kaip ir seniau. Kraštas yra pilnas ^fenų 
islamiškos kultūros paminklų. Čia yra gausu ir dervišų vienuo
lynų. Yra taip pat ugdomas šventųjų karstų lankymo kultas. 

DVASIŠKIJĄ IR KULTŪRA

Dabar komunizmas yra pradėjęs artimą bičiulystę su islamo 
šviesuomene. Kai joks krikščionis dvasiškis, nepaisant kokios 
konfesijos jis bebūtų, nėra įsileidžiamas į sovietines mokslo ąka- 
demijas, tai islamui tas kelias yra atviras. Vidurinėje Azijoje 
isalmui studijuoti yra net dvi mokslo akademijos, kuriose vado
vaujantį vaidmenį vaidina islamo dvasininkai. Yra skiriamos 
didelės pinigų sumos senų islamo mokytojų raštų leidimui ir jų 
tyrinėjimui.

Bucharoje nuo seno yra garsi teologinė augštoji mokykla, 
turinti visoje Vid. Azijoje ne tik kultūrinę, bet ir politinę au
reolę. Svetimšaliui Buchara daro “Tūkstančio ir vienos nak
ties” pasakų įspūdį. Vidurinėje Azijoje yra ir Samarkando mies
tas, kuris buvo garsiojo pasaulio užkariaptojo Tamerlano sostinė. 
Sakoma, kaąf šiame mieste yra tiek daug senos mahometonų 
kultūros pastatų, kaip jokiame kitame mieste pasaulyje, 
jokiame kitame mieste pasaulyje.

Būdinga yra, kad mahometonų dvasiški jai šiandien nedrau
džiama turėti ryšius su Art. Rytų ir Tolim. Rytų islamo tauto
mis, net iki Pakistano. Po Antrojo Pasaulinio karo atgaivinta 
kasmetinės maldininkų kelionės į Meką, kurios anksčiau buvo 
masiški reiškiniai. Dabar kiekvienas iš keturių mahometonų 
centrų gauna atitinkamus kiekius užsienio pasų, kuriuos jis iš
dalina savo nuožiūra. Keleiviai yra turtingai aprūpinami kelion 
pinigiais. Tokiu būdu, niekam nematant, vyksta komunistinio 
islamo kultūrinis bendravimas su visu kitu islamu. Vidur. Ali-

Apžvalgininkas jaudinasi teig 
damas, kad ir CManidjos katali- 
likai nenjažiau esą persiorien
tavę, dėdamiesi į darbo partiją 
OTandijoje, nes ir jie “priėmė 
socializmo idėją, prieš kurią jie 
seniau smarkiai kovojo”.

Apžvalgininkas' neturėjo, pa
grindo daryti tokį apibendrini
mą, nes iš “Furche” laikraščio 
perduotoje informacijoje 'buvo 
pažymėta, kad dauguma Olandi
jos katalikų sudarė po karo at
kurtą vadinamą liaudies parti
ją, o ir tai katalikų mažumai, į- 
einančiai į naująją darbo par
tiją, nereikėjo kokio ypatingo 
persiorientavimo, nes socialde
mokratai savo partiją likvidavo, 
atsisakydami materializmo ir 
klasių kovos, o kas gi liečia de
mokratinę valstybės santvarką 
ir platesnes socialines reformas, 
tie dalykai katalikams nenau- 
jiena.

Užsikabindamas už Daugailio 
suminėto “istorinio materializ
mo”, apžvalgininkas visdėlto 
randa reikalą pažymėti, kad “Sa 
vo galvojimą žmonės, aplamai, 
pritaiko prie aplinkybių, kurio
se gyvena”. Tai visdėlto per
daug žemas ir medžiagiškas 
žmogaus mąstymo, idėjų pasau
lio supratimas. Aplinkybės yra 
išoriniai reiškiniai, dažnai — me 
džiaginėg sąlygos, o galvojimas 
turi savus logikos dėsnius, ir 
mes visuomet lenkiame galvą 
prieš principų žmogų, o ne prieš 
aplinkybių žaislelį.

Tačiau Daugailiui rašant 
straipsnį, svarbiausia • rūpėjo

profesionalus? Argi jie sieks 
gamybos priemonių suvalstybi- 
nimo? Argi jie norės valstybę 
(faktinai — valdančią partiją) 
padaryti socialinio gyvenimo ne
ribota valdove po tiek nelaimin
gų patyrimų su įsigalėjusia ir 
žmogų sukausčiusią valstybės į- 
taka?

“DIRVOS” BENDRADARBIS 
IR INKVIZICIJA

likas. Dr. J. Dougailis

“Draugo” apžvalgoje pasiro
dęs straipsnelis apie maldą tau
tininkų sąskrydyje Washinigto- 
ne, rado platų atgarsį. “Dirva’’ 
nr. 32 perduoda “Ten buvusio” 
pasikalbėjimą, kuriame anas 
straipsnelis derinamas su vysk. 
Brizgio rašiniu apie melą, da
rant insinuacijas, kad vysk. Briz 
giui tiesa nerūpi.

Minėtas “Draugo” straipsne
lis tilpo be vysk. Brizgio suges
tijų, be jo iniciatyvos ir žinios, 
todėl laikraščio slapukas, mes
damas kaltinimus vyskupui, tik 
parodo, ko jo teigimai yra ver
ti.

“Dirvos” bendradarbis taipgi 
pažymi: esą, kaip galima adv. 
Olį, dr. Steponą Biežį ir kitus 
laikyti atsakingais už Lietuvos 
tautininkų režimą. Bet čia pat 
paleidžia visą artileriją apie in
kvizicijos • teismus, deginimus 
ant laužų ir apie Jalbrzykowskį 
ir t.t. Paklaustume minėtą ben
dradarbį: o kuo gi lietuviai ka
talikai kalti, kad koki ispanai, 
lenkai ar vokiečiai kryžiuočiai 
atliko kokias neteisybes? Kodėl 
tada “Ten buvęs” vieną matą 
taiko tautininkams, kitą katali
kams?

Studentai kitataučiams
rodo Lietuvę

Prieš kiek laiko dienos šviesą 
išvydo naujausias, antrasis 
šiais metais, iš eilės — septin
tasis “Lituanus” numeris, Lie
tuvių studentų Sąjungos anglų 
kalba leidžiamas žurnalas kita
taučiams.

šis numeris savo išvaizda iš
siskiria iš ankstesniųjų ir da
ro visai rimtą įspūdį. Jo apim
tis gana nemaža — 32 psl. (be 
viršelių) ir čia telpa daug straip 
snių bei nuotraukų, kurių dau
guma yra grafinio meno repro
dukcijos.

PRASIDEDA TEISMAS

Nuotraukoje matyti keturi iš devynių plėšikų, kurie išplėšė Bos
tone banką išnešdami 1,000,000 dolerių. ’ (INS

joje nėra svetimų konsulatų ir niekas nepastebi, kaip lėktuvai
su dvasiškiais iš ten pakyla. Nuvykę į įvairius kraštus jie tampa 
natūraliais .kultūriniais islamo ryšininkais.

Taigi galima sakyti, kad komunistinio pjautuvo ir islamiško 
pusmėnulio šešėliai pradeda palengva supulti į vieną vaizdą. Kas 
iš to išeis? šį reiškinį reikėtų toliau stebėti dviem atžvilgiais. 
Visų pirma, reikėtų žiūrėti, kiek islamas pasitarnaus komunis
tiniam pasaulio užvaldymui. Ir antra, reikėtų atkreipti dėmesį, 
kokios bus išvidinės šios komunizmo ir islamo sąveiklos pasek
mės. Ką iš to gaus komunizmas ir ką islamas. Atsižvelgiant į 
'tai, kad islamas yra didžiausia Sovietų Sąjungos mažuma, reikia 
tikėtis, kad ši sąveikla turės įtakos Sovietų Sąjungos ateičiai. 

I * j ' V. Bgd.
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PJŪTIES METAS

Tęsinys 39

ROMANAS

t LIETUVIŠKI ĮVAIRUMAI
AL. GI MANTAS

Brangu? — lietuviams pigu j bių balsus. Lenkų balsams 
Kartkartėmis vienas kitas gaudyti yra sudarytas tam tik

ras propagandinis ‘ aparatas, 
kuriam vadovauti pavesta kon
greso atstovui T. M. Machro- 
witz, be to jam talkininkaus 
dar du atstovai J. D. Dingell 
ir J. Lesinski. Įdomu, kiek tai 
partijai rūpi gauti Amerikos 
lietuvių balsus ir kas paskir
tas propagandos vedimui lie
tuvių tarpe? Turint minty 
daugelį kartų įrodytą faktą, 
jog neretai net ir netaip žymi

tautietis padejuoja, jog lietu
viškoji spauda yra brangi. Jei 
tą gal galima būtų teigti apie 
knygas, visdėlto periodiniai 
mūsų leidiniai gaunami visiš
kai prieinamomis sąlyogmis. 
Štai, du kart savaitėje spaus
dinamas latvių laikraštis 
“Laiks” metams kaštuoja $16, 
gi lietuviškas dienraštis mus 
lanko šešis kartus savaitėje už 
vos pusę anos kainos. Ir kas

Pirmuoju dalyku eina Stasio 
Žymanto straipsnis “Lituania 
militantis”, kuriame autorius, 
pažvelgęs į kovingą Lietuvos 
istoriją, tiki lietuvių pergale.'

Tolimesniame straipsny “Li
thuania: 'Three Years Ąfter 
Stalin” Vincas Rastenis skai
tytojus supažindina su dabarti
niu gyvenimu ir nuotaikomis 
pavergtoje Lietuvoje. Autorius
savo straipsniu paremia faktą | saviems bendradarbiams pa- 
ir dalyką sugeba nušviesti ga- gtovų honorarą. Ir tai yra to
na vaizdžiai. dėl, kad latvis skaitytojas ir

Dr. Vladas Vilimas žurnalo nor* *r sutinka atsilyginti už 
puslapiuose pasirodo su geogra
fine apybraiža “Lithuania^
Geographic Position in Euro
pe” ir ir čia jis duoda nemaža 
geografinių žinių apie mūsų 
kraštą.

Apie lietuvių grafišką meną 
straipsnį duoda Paulius Jurkus

drįstų dabar teigti, kad lietu-1 balsų persvara gali remti per- 
viškoji spauda yra brangi ir! galę, turime įsidėmėti, kad ir 
’tuo ma^ZIms neprieinama? amerikiečių lietuvių balsuotojų
Dar daugiau, latvių laikraščiai 
nors ir turėdami žymiai ma
žesnį tiražą, visdėlto pajėgia

visą skaitomą medžiagą.

Demokrato! medžioja lenkų 
balsus

Šiais rinkiminiais metais de
mokratų partija žada kreiki 
didelį dėmesį į atskirų tauty-

čia sužymėdamas geresniuosius į mėtini Al. Gimanto — apie Pa
lietu vių menininkus: Viktorą 
Petravičių, Paulių Augių, Vy
tautą K. Jonyną, Vaclovą Ra
tą, Telesforą Valių, Romą Vie
sulą.

• Čia telpa gana išsamūs Sta
sio Lozoraičio ir William Lo- 
vett (vienintelio nelietuvio au
toriaus) straipsniai, pakanka-

baltijo Un-to dešimtmečio su
kaktį, Vidos Tautvidaitės — 
apie dr. Vincą Kudirką, E. Ma- 
rijošiūtės—apie lietuviškų vaiz
dų albumą “Lithuania” ir kt.

Šį žurnalą redaguoja: L. Sa
baliūnas (vyr. redaktorius), I. 
Čepėnaitė, V. Gaškaitė, D. J. 
Valančiūtė ir P. V. Vygantas.

mai nušviečiantys komunistų į Žurnalo adresas: Box 652, Sta
tion A, Champaign, Illinois.

Edv. š.
tikslus.

Iš trumpesnių dalykų pažy-

svoris ir jėga turi būti įvertin
ta.

Už ką kovojame?

Bolševikinė, o kai kuriais at
vejais ir kai kurių sluogsnių 
amerikinė propaganda mėgsta 
šaukti, jog laisvėje gyveną eg- 
zilai tekovoja tik d'ėl būsimų 
šiltų vietų bei senųjų režimų 
grąžinimo Rytų ir Vid. Euro
pos kraštuose. Tiesa, kai/ku
riuose veiksniuose šiandien pa
vergtose tautose prieš antrąjį 
Pasaul. karą nebuvo pilnai de
mokratinės santvarkos. Todėl 
dabar reikėtų garsiau ir efek
tingiau kalbėti, jog /argu ar 
Vakaruose rasis tokių, kurie 
norėtų grąžinti ne visiškai švie
sią praeitį. Visi demokratiniai 
besitvarką laisvės sąjūdžiai tu
ri pabrėžti, kad jie kovoja už 
savo kraštų nepriklausomybes 
ir teisę patiems vietos gyven
tojams laisvai pasirinkti tokią 
valdyrrosi formą, kokią jie ras

(Nukelta į 5 psl.)

iškarto prabilo, jis atsikosėjo sykį ir kitą, kol galė
jo kalbėti: t

— Beprotė, — pasakė jis, ir motina nesumojo, 
kaip tikėti: kad jis galvoja, kaip kalba, ar slepiasi, 
kaip jam bloga. Tačiau tuojau ji pažino: jis niūriai 
susijuokė:

jie išklausė jos maldavimų ir palaidojo Juditą krikš
čioniškai. Ar jie visi klydo? Juk nebuvo ji kalbėju
si su Jonu tuo reikalu, nebuvo laiko, jie tiktai atne
šė abu Juditą namo iš paežerės ir motina išskubėjo 
pas kunigą Kazimierą, kokia laimė, kad jis buvo an
troje parapijoje, ką tiktai perkeltas, lyg paties Die-

— Gerai, kad neišsimanė taip atsikeršyti pačioje vo ranka padėjo jį tenai prieš mėginimo valandą. Ir 
partijos būstinėje. — Jis susikvatojo, šita mintis bu-Į'kai jie su kunigu abu važiavo pas kleboną, ir su kar- 
vo tokia klaikiai juokinga ir baisi. — Juk ji galėjo stu atvyko namo — Jonas buvo Juditos lovą pasta-

Motina stovėjo jau su ranka ant durų klebeto, padaryti( tokia romantiška bolševikė. - Nepyk,
ir paleido jį, ji tarėsi, kad nenugirdo, taip pasirodė 
ir Mykolui, ir jis pasakė vėl: ~

— Mes atvažiuosime kitą kartą su žmona. 4š
atsivešiu Olgą iš-------------

— Tavo žmona nebeatvažiuos, — pasakė motina 
sustingusiu lietuviu, — penkios dienos, kaip ji pa
laidota.

Ji matė, kaip jo akys išsiplėtė, lyg suimdamos į 
save jos žodžius, paskui susiaurėjo — jai pasirodė, 
tarsi jose švystelėjo džiaugsmas, ir ji pajuto, kaip 
yra žmonėms, kurie nors būdami dori, pradeda jausti 
neapykantą. Bet ji tylėjo, kad nepasakytų perstaigiai

mama, bet aš nepagalvojau, kad jums buvo vargo, 
tokiu dar nesusitarkiusiu laiku prasidėti su lavo
nais. Ko gero, dar galėjo pamanyti, kad jūs nudobė
te. Kur ją nudėjot?

Motina sugniaužė rankas: —Amžiną atilsį, duok 
jai Viešpatie, — judėjo jos lūpos, ir tada atsisuko 
visai prieš Mykolą, ir tarė rūsčiai:

•
— Nedrįsk tokiais žodžiais įžeisti mirusios, tu 

nebuvai vertas tokios širdies, kaip ji tave mylėjo ir 
paskutinę sekundę. — Motina vėl buvo tose minutė
se, kaip dabar tai niekuomet nesitraukė nuo jos, ji

aštriai, kad neįtartų jo netikram nedorume, ji Įpukė pasakojo užmiršusi rūstį iir kartumą, ji kalbėjo tik
jį atsiliepiant. Ir taip buvo:

— 'Tu manai, ji susirgo Kaune ir mirž? Kas 
pranešė? Teta?

— Judita nusišovė, — sako ji žiūrėdama į sū
naus akis, — mūsų paežerėje. Tu pats žinai, kodėl.

v Ji matė, kaip jis atsisagstė mundirą ir atsilais
vino marškinių apykaklę. — Tai tu dar nors kiek esi 
žmogus, — manė ji, tau nėra dar vistiek. — Ji džiau

tai su gailesčiu ir meiliai, lyg vėl regėjo Juditą prieš 
savo akis: —

— Galbūt, tu padarei vieną gerą dalyką: kad ji 
mylėdama tave, troško būti toje pusėje, kur tu turė
tum teisės, jeigu pasitaisysi — ji buvo apkrikštyta. 
— Ūmai motina atsiminė, jog nebuvo taip, tačiau ji 
negalėjo tikėti daugiau švento vandenio galia, kaip 
sielos ugnies krikštu — ji kalbėjo taip ir klebonui,

tęs, kambario viduryje, kadzaplinkui, prie galvos ga
lėtų dailiai degti žvakės. Ir jos rankas jis buvo su
nėręs ties krūtine, ir įdėjo tarp jų pats savo rožan
čių,—Dieve, geras, ar ne Tu nukreipei to berniuko min
tis taip? Ir visas gėles sustatė aplink lovą, ir iš dar
želio buvo suskabę jie abu su Mikučiu. Jie su kuni
gu Kazimieru susidūrė mažąjį duryse, ir jo riešku
čios buvo pilnos jurginų: „Aš nešu ir nešu, — pasa
kė jią. — „Jonas sako, kad mamytė labai labai sal
džiai miegos, jeigu aš nešauksiu, nežadinsiu, ir ap
kaišysiu ją.“

Motina nubraukė akis, — ji vėl pamatė, kad ji 
nestovi prie mirusios, o prieš gyvą savo vaiką, kuris 
nebuvo pridėjęs nė piršto, tačiau pats nužudė, ir pa
sakojo vėl. Ji norėjo kiekvienu žodžiu, kaip ranka, 
paliesti jo sielą, bet nežinojo ar yra taip, ar tiktai 
užkliūna jo ausies kraštelius:

-^"Tėvų namuose, tu žinai, ji turėjo turtus, o čia 
buvo nunešiojus drabužius iki skutelių. Bet mes išlei-. 
dome ją gražiai — ji gal nevilkėjo baltai nė per tas 
jūsų jungtuves, tu nė to nedavei jai. Aš apvilkau ją 
savo vestuvių apdaru laidotuvėms. Mano marč;paršai tod jo veidas darėsi panašus į beržo tošį, toks ji taip kalbėjo savo sūnui kunigui Kazimierai - savo vestuvių apdaru laido 

nublankęs, juk jeigu žmogus dar turi jausmą, jis nė- ir jie, kurie negalėjo spręsti tokių didelių dalykų be laidojom prie musų giminių. 
___________ _____ _ j-- »!!♦!»« i«- ii* »• vyskupo, ir tačiau negalėjo pasiekti jo tokiu laiku,ra nušovęs savo sąžinės — dar yra viltiss. Ir jis nt

/
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KAM PASITARNAUJA?
PR. PAULIUKONIS,. Worccster, Mass.

g.m. “Aidų” Nr. 6 visuomeni [ rus ir pavergtų ukrainiečių krūvi
nio gyvenimo apžvalgoje p. J. Gri-nu darbu įkrauti turtus bei links- 
golaitis str. “Ar betikime žodžio mai lėbauti, lietuviai atidavė len- 
šventumu?” smarkiai užsipuola kams beveik visą senąją nutau- 
lietuvių politikus ir visuomenin- j tėjusią inteligentiją (bajoriją) ir 
kus, kad “tautos švenčių progo- mažiausia trečdalį sulenkintos tau 
mis ir vėl tenka girdėti su pato-1 tos. Ir po I Pasaulinio karo iš Lie 
su kalbant apie koriką Mūra v jo- tu vos kilę politikai valde Lenki- 
vą, apie rusų žkndarą su bizū- ją ir siekė užgrobti Lietuvą. Tai 
nais, apie mūsų tautos negėjus graži lenkams dovana, už kurią 
plėšikiškuosius kryžiuočius ir pa- galima ir simpatizuoti lietuviams, 
galiau apie klastingąjį lenką... Tai Bet ką lenkai davė lietuviams? 
keli šūkiai arba posakiai, kdrie Pakrikusios administnicijofc pa
yra įsmigę į žmonių sąmonę ir, vyzdį, nežabotas bajorų laisves, 
turbūt dėl to jie dabar vis dar "kurios privedė abi tautas prie ne- 
kartojami kaip kokia malda... jie girdėtos katastrofos — padalini- 
visiškai neatitinka tautos būdą, mo, kuris ir šiandien dar karto- 
be to, yra atgyvenę ir norom ne- jamas. Kai rusų pavergti lietu- 
norom žadina neapykantą tarp ' viai ir baigiami lenkų užliuliuoti 
mūsų didžiųjų kaimynų... vertėtų pradėjo susiprasti ir sąmoninti 
daugiau kalbėti apie sugyvenimo savo tautą, visi lenkai piesta stojo 
galimybes, apie bendrus reikalus,1 priešinties, apšaukdami lietuvius 
ir tai konkrečiai, o ne nedorų žmo i “litvomanais”. Kai Vilniaus vysku- 
nių išgalvotais bendrais šūkiais pijos lietuviai prašė kunigo, kuris 

1 mokėtų lietuviškai jiems pamoks
lą pasakyti, tai jiems -buvo atsa
kyta: “Jei nesuprantate lenkiškai

Dftli SUEZO KANALO

Jungtinių Tautų sekretorius Hammarskjold, aiškina reporteriams, kad Suezo kanalo reikalus turi 
perimti Jungtinės Tautos. Užpakaly jo Bunche, Victor Hoo, A. Cordier ir A. Bokhari. (INS)

resnėmis priemonėmis rusinami su širdžiai suartėti bei susilieti į vie- 
kėlė lietuvių tarpe reakciją, kuriai ną tautinį kūną su kita tautos da- 
dideliu akstinu buvo ir skirtinga limi. Gal reiktų jieškcti tų ryšių, 
religija. Ypač spaudos draudimas kurie abi dalis daugiau jungia, o 

| ir Katalikų Bažnyčios persekioji- ne kelti tai, kas skiria, tuo labiau, 
‘ mas išugdė kovingumo dvasią. D. kad tokiais pasisakymais, kaip p. 
Lietuvos lietuvis nepriklausomy- j J. Grigolaitis yra. išdėstęs savo 
bes laikais nepasigedo caristinių j “Credo” š. m. "Aidų” Nr. 6 pa
laikų, o Klaipėdos krašto lietuviai, aštriname priešo ginklą, nukreip- 
buvę vokiečių armijos kariai, ilgė-j tą prieš mūsų pačių tautinius rei- 
josi kaizerio. Teko sutikti lietuvių kalus. Tad baigiant ir tenka pa-
_____ , - . - _ I _ I X — I • Y 1 l.ln 1 1/n MO uit o rn O 11 TYIm T /">_

(Mano pabr. Pr. P.).”

Straipsnio autorius toliau smul-

gyba neleido. Tai antrą naktį at- damas “išsižadėti dvojopos teisės 
vyko su ginkluotais kariais, sar- — vienos mums, kitos kitiems”, 
gybinius išvaikė ir visas prekes užmiršta, kad ' “Teisybė gali būti 
išsigabeno. Buvo ir daugiau pa- tik viena”. O ta teisybė apie Klai- 
našių pavyzdžių, kurių suminėti pėdos krašto prisijungimą įprie 
straipsnio apimtis neleidžia. Daug Lietuvos yra tokia.

senukų, kurie išsireikšdavo: “Kad 
grįžtų kaizeris, dešimt metų. bū
čiau jaunesnis.”

Šitoks lietuvių tautos dviejų da
lių išgyvenimas skirtingose kultū
rinėse ir politinėse sąlygose įnešė 
nedarnumo ir nepriklausomybės 
laikais.

Per kelius šimtmečius skirtin
gos gyvenimo sąlygos suformavo 
skirtingas pažiūras ir į tą patį lie
tuvybės supratimą. Pav. kad ir 
šeimoje kalbėti ne tėvų kalba did
lietuviai skaitė dideliu nusikal
timu lietuvybei, tuo tarpu mažlie- 
tuviai laike visai paprastu natūra
liu reiškiniu. Tos skirtingos pažiū-

klausti, kam pasitarnaujame to
kiais straipsniais?

vos vyriausybė padarė didelę klai
dą, kad prisijungus kraštui, pali
ko visus iš Vokietijos gilumos ki
lusius vokiečius valdininkus, ku
riuos Vokietijos valdžia paskatino 
palikti ir už tai, kad jie paliko, ros vįSą jajką kliudė ir, matyti,

PIGIU IK SAUGIAI

PERKR AUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOIJAU

K. E1DUKONIS

į. panašių įvykių turė/o pasienio ū-l Kai po nepavykusio Hymanso jičms mokėjo priedus prie algos. 
____ _____ _____ ______ __________ įjkininkai, bolševikų iškelti iš jų projekto Vilniaus klausimui spręs-i'^iems patiems vokietybes tiks

liai nagrinėja kiekvieną lietuvių neikite į bažnvčią”.___________ lūkiu. | ti didžiųjų valstybių sudarytoje ko }ams buv0 panaudotos įr tos dide-
i . —»—•* _ • . j 4 KJainpdns krašto statutui SŪRIOS, kurias Vokieti Jskelbiamą “neteisybę” ir ją pa- nekalbant aDie Želieovskio i šitie Pavyzdžiai paimti ne iš misijoje Klaipėdos krašto statutui

smerkia, vardan “teises ir teisin-l Jaa nekalbant apie zeįigovsKio „nacių„ ir vaidančios “klikos”, 1 svarstyti kilo “laisvojo krašto” i- 
gumo”. Tad skaitytojo žvilgsniu okuDuotame Vilniaus bet Vokiečių tautiečių tarpo. | deja, o krašto vokiečiai kas kart

etijos val
džia mokėjo daugeliui Klaipėdos 
krašto gyventojamš, kaip atlygi- 

pensiją už patirtus karofe“*“'-’ . una.Lj.vju . •• „Vii mint a mp Vilnimia ueL 18 voiuecių Lituuecių (.arpo. uej<±, o KTdaio vunictiai nao nai v
prabėgomis tenka pareikšti ke- Lietuvis prisimena I ir II Pašau- varė vis griežtesnę propagandą11“^
lėtą pastabų dėl tų lietuvių tau- kr^e, oaug msc au lemtai yra Ho metu vokiečių koloniza. už tą idėją, tai Vyriausias Mažo- metu “uyąvuuun. nei jei vm na
tos praeities “neteisybių”, už ku- Tr cinius P^nus Lietuvoje ir visa-, sios Lietuvos Gelbėjimo Komite- rl£‘ n,ors 1S Mpų pensininkų pasi-
rias lietuviai kraują liejo ir gy- ,„nkai kiekviena nro Pakaityje bei rytuose, kaize- tas, sudarytas iš susipratusių M. rodydavo vokiečiams nepalankus,
vybę aukojo, ir kiek p. J. Grigo-1 d^n egzdai lenkai kiek ena pro-.rinėg įr nacistinės karinės vai-1 Lietuvos lietuvių' su M. Jankum tokianį tuojau nutraukdavo pen- 
laičio iškeltos mintys atitinka jo £? P t enki i "lūžios vykdytus lietuvių, trėmimus,, priešakyje, paruošė Klaipėdos kra- S1J^- Be to> Vokietija reme pim-IO.1VIU lonv.ivn ...urLjo auunna jv, - nriklnusnmnma Lpnikiiai vynuyius uevuviif ueiiuuiuo,»Tti°tik vienT’7 ’ ’gah! Ar tai 'is klikfls darbas? -k-a”k*--m--kmieS2’*:^

I Jei nuo Jogailos laikų lietuviai! veatoJ5 marinimą o mausto
'nekariavo su lenkais, tai, turbūt, gabejumą i? Lietuvos j Vokietiją, 

T.t 19n tik todėl, kad lietuviai, gerbda- susisiekimo suvaržymus, ekono-
Rusai Vflde_ Lietuvą 120 metų savo valdovus, pasidavusius ™ska? krašt° apiplėšimą ir me 

Iv per tą laiką panaudojo visas , , .... . £ p. | ko už tai nedavimą. Atrodo, kai

Muravjovas ne “korikas”

per L4 idin<t panauuuju visas , k,. Rakai iu klausė Prisimin-1 u Atiuuu, nauivalistines priemones sunaikinti J. ų J ' dabartiniai vokiečiai savo žygiui
Letuvių tautą: ne tik laike pa- d trūko ikį karį Siekiant dar. Drang nach Osten nėra pakei- 
v»rgę kraštą, bet stengėsi išplėš- * suevvenįmo dar nereiškia tę metodlI. kūnuos vartojo prieš
tl ir švenčiausius lietuvių įsitiki- lenktis S S- 600 metū kryžiuočiai. Juk kry-

kad _mesjurimejenKUs pn«? sa žiuočiai užžmg ir kolonizavo M

što sukilimą ir 1923 m. sausio 9 ?ais, ekonomines draugijas kurios 
d. paskelbė manifestą į gyvento- d?°daY? ūkininkams paskolas, su
jus. Kad Klaipėdą' krašto sukilę Pirkmedavo is ūkininkų gyvulius 
liūs parėmė Lietuvos partizanai, fintus ūkio produktus branges- 
(tik be kariuomenė), tai niekas iš n.cmia kainomis, negu įs Didzio- 
lietuvių neslepia ir A. Šapokos . 8103 Lietuvos. Tai buvo sąmonm- 

Lietuvos istorijoje” (575 pusi.) £ai, . daroma Palaikyti vokietybę.

nimus kaip tikybą, kalbą, vėliauir spausdint, žodj Taip. Muravjo- ™ ’S’T’LS

SisiLeT v’TiioT0^^”^,'11“ "elli

Bet daug guhernątorių valdė Lie- Vokiečiai ne kryžiuočiai 
tuvą, tačiau lietuvių atmintyje iš-' . . \
liko tikrai žiauraus sukilimo mal- “Ar šių dienų vokiečius galima 
šintojo bei administratoriaus ir ’ kaltinti už tai, kad anais laikais

_ __•_ x_ • _ "B r_____ 2___ „ i »■» miion

Lietuvą, kodėl šių dienų vokie
čiai nenori atitaisyti jų protėvių 
padarytos lietuviams skriaudos. 
Nežiūrint, kad Versalio sutartis 
Klaipėdos kraštą priskyrė Lietu
vai, tuo atitaisydama praeities 
klaidą, tačiau ir šiandien demo-

didelio rusintojo Muravjovo, per- kryžiuočiai puolė ir naikino mūsų1 kratinėje Vokietijoje laisvai lei- 
krikšto Kaufmano vardas, ku- tėvynę? “Niekas nekaltina šių ūžiamas “Memeler Dampfboo't” ir 
ęis be caro patvirtinimo jau pir- dienų vokiečius ir, jei jie yra kai- Į varo akciją už Klaipėdos krašto 
matako Muravjovo mesta mintį tinami, tai tik už tai, kad ir šių sugrąžinimą Vokietija?.
viešu įsakymu uždraudė lietu- dienų vokiečiai vykdo savo prote-
viams spaudą. Ir visa buvusi ru-1 vių kryžiutčių " Drang nach Os- 
sų administracija po Muravjovo t ten” planą ir tais pačiais meto- 
ir Kaufmano su visa rusų stačia- dais, kaip ir prieš 600 metų kry- 
tikių dvasininkija visu uolumu žiuočiai tai darė.
vykdė anųjų išleistus įsakymus Atrodo, kad ponui J. Grigolai- 
ir terorizavo lietuvių tautą. Lie- čiui neteko ant savo kailio patir- 
tuvis niekur negalėjo žengti lais- ti šių ^nų vokiečių bizūno. Dvi- 
vo žingsnio, visur sekė tai rusų dešimtame, modernizmo ir augš- 
zandaro, tai šventiko, tai kolo- tog civilizacijos amžiuje, lietuvių 
nisto šnipo akis. Ir ypatingai to- ta.uta patyrė dvi žiaurias vokiečių 
se vietose,--kur buvo atkelti ru- ku ljag Per x Pasaulio karo 
sai kolonistai, lietuvių kaimas,1 kaizerinės valdžios, kurią p. J. 
niekieno neinspiruotas ne suagi- Grigolaitis, kaip vėliau matysime, 
tuotas dege didžiausia neapykan- gerbia> ir n Pasauiio karo

dabar dar tebekliūdo vienos lie
tuvių tautos daliai artimai ir nuo-

Tunu naują dideli sunKvežim) 
ir apdraudas

2313 W. 91 st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

MOVING MOVING

parašyta. Bet skelbti, kad vien 
“Lietuvos partizanai ir. kariuome
nė pasivadinę sukilėlių^- būriais... 
užėmė Klaipėdą” yra prasilenki
mas su istorine tiesa, ko susipra
tęs lietuvis šituo atveju turėtų 
vengti.

Klaipėdos krašto gyventojai 
nebuvo išlaisvinti

O kiekvienų rinkimu metu kraštas 
būdavo užpilamas pinigais ir drau
ge paskleidžiami gandai, kad ne
trukus ateisianti kariuomenė ir 
visiems, kurie nebalsuosią už vo
kiečių sąrašus, būsią prastai. To
kie ganaai ne tiH buvo skleidžiami 
krašte, bet tą patį kartojo ir Vo
kietijos, ypač Karaliaučiaus, spau-
da bei radijas. Turėdama stiprų

„ .. ... T r, •__ j užnugarį, provokiška krašto direk-1Nemažiau stebina p J-Gngolai- tQrija konvencij reika.
tis rašydamas apie Klaipėdos kras lauįnčic^ k -fce vartJotį’ j įo. 
to lietuvių_ išlaisvinimą is svetimos i Hetuvių įf vokiečių 
valdžios. Sunku bus pasauli jti- iki p&t paskutiniųjų laikų direk- 
kinti, kad Klaipėdos krašto zmo-' ,ĮOrįjai reikalavo iš krašto adminis 
nes po prūsų ir vokiečių valdžia tracijos vokiečių valdininkų išmo 
butų jaugsi skriaudžiami ar net kti Jie,tuvių kalbog daugumas mo. 
pavergti, kaip kad nuolat kalba- kytojų ms.kė tik vokiškai, nė žo- 

— j ma- die ,P° vokiečių valdžia gyve- deliu neužsimindami apie Lietu-
kaimynus, bet iš kitos pusės lie- I v3' nebuvo dėstoma lietuvių
tuvis, ypač priaugančioji karta,
kuri tos praeities neišgyveno, pri1 
valo gerai pažinti tuos savo kai
mynus, su kuriais teks ateityje bi
čiuliautis, kad vėl nebūtų apsuk
tas. apgrobtas, apiplėštas. Jei po
litikai ir visuopaenininkai, kalbe-

Sutinku su p. J.' GrigolaiČio nuo
mone, kad šių dienų gyvenamasis 
momentas reikalauja, kad lietu
viai reviduotų savo pažiūras į

dzia, nes ten jų joks karo komen- kajba net Klaipėdos mokytojų se- 
dantas neeodino uz grotų. Skait-' mjnarijoje, iš kurios išeidavo pra
menu neturime, bet tiek aišku, dįįos mokyklų mokytojai. Hitle- 
kad kar? komendantas daugiau j rj0 laika is vokiška akcija dar dau 
lietuvininkų uz kokį prieš ^aidžią gjau sustiprėjo ir buvo net rem 
nukreiptą veiksmą sukiso uz gro- j giamasį prie ginkluoto sukilimo.

...... ................ ..... ..............__________ J-M- negu tariamų engėjų vokiečių Tai garsi saS0 ir Neumano byla.
darni viešai, paleidžia vieną kitą lakais. Dar verta priminti, kad pa Pirmieji lietuviai išdrįso pasiprie- 
^iktesnį žodį savo kaimynų adre-' voxleciais nė vienas pilietis be teis ginti prieš nacių veikimą, 
su, tai ne neapykantai sukelti, bet mo nebuvo sodinamas kalėji-

ta rusams ir su palieka žiūrėjo metu taip vadinamą “hitlerinę” duoti tikrą realų vaizdą, kokį kiekį man...”
2 rusu tautiečius. Motina skaitė okupacįją. Kas gerai prisimena vienas lietuvis privalo žinoti. Tai! Kiekviena tauta, svetimųjų vai 
sau uz didžiausią savo šeimai ne- ir vfeną antrą> tai sutika gul nėra «.kas<iiening maIda..; nu. doma, —
laimę, jei jos sūnus vedė rusę ar
duktė susigundė ištekėti už ruso. (yO žiaurios ne tik iš augščiaW nu- mds‘ų tautos kelio”, bet privalo

1 . . -2------I- ---1,-----.... -J .
mano nuomone, kad jos abi bu- krypimas “nuo krikščioniškojo

Man asmeniškai teko praleisti vai 
kystčs ir jaunystės amžių tokio- y 
je apylinkėje ir teko aiškiai patir
ti mūsų žmonių nuotaikas.

Turiu pašakyti, kad dar mūsų 
veikėjai ir istorijos vadovėlių au
toriai yra tik mažą dalį perdavę 
to, ką lietuvis turėjo patirti ir

šiauria administracine .mas kiekvienam lietuviui garbin 
tvarka, bet ir ikiekvieno vokiečio gos ir drauge skaussnhigos jo tau- 
elgesiu su lietuviais, visai nekal-, tos praeities pažinimas, 
tais tų karų sukėlimo priežasti
mis. Du pavyzdžiu: Pirmosios o- ■ Klaipėdos krašto gyventojai 
kupacijos metu patyriau voKiečių “nesukilo”
žiaurumą, būdamas 11 metų am
žiaus vaikyščias, kai eiliniai vokie

nežiūrint, ar ji yra dau-

Žinoma, tokiai būklei esant kraš 
te buvo ir areštų, bet tik ne lie
tuvių, o vokietininkų. Vis tik bū
tų labai įdomu patirti iš p. J. Gri-giau ar mažiau spaudžiama, jei

tik yra sąmoningai susipratusi, vi golaičio kas iš lietuvių veikėjų ar
.semis savo jėgomis stengiasi tapti aiaiP susipratusių lietuvių už lie- 
nepriklausoma: daug kraujo pra- tuvišką veiklą prieš Lie- 
lieja ir gyvybių paaukoja, bet lais į thvos valdžią buvo ikalin-
vę daugiau už viską vertina. Taip ' tas., Atrjdo, ncapsiri.',(i
pat ir bet kuri tautos dalis, sve- i Pasakęs, kad Lietuvos valdžia žy- 
timųjų valdoma, natūraliai siekia miai mažiau kalįno vokiečių, kurie j 

„ , , . ... i susijungti su nepriklausomai gy- ; tikrai veikė prieš LPtuvos vvriau-
Dar daugiau nustebina mus p. venančiu tautos kamienu. Dėl to sybės ir lietuvių tautos intere-1 

atėjęs Hitleris, vokie- 
daugumos balsais įžen- 

diktatoriaus kėdę, kąeetuo-

Ll. XV I i v l L* '10 L. IX X CX Iii ui XX ho V CVII* O vzICLOf ia> cVX 111XXACXX V ' y 1 • 1 • • 1 t r UX v BVį *'1 *1111 vii U • I I _
iškentėti rusų skriaudžiamas. O čiai kareiviai, pastatę prie sienos atrodo visai natūralu kalbėti apie ?H3’ negu atė.ięs Hitleris,
tai buvo Maravjovo ir Kaufmano 
rusifikacijos planas. Už savo žy
gius Muravjovas ne tik caro, bet 
ir įtakingų rusų nebuvo pasmerk
tas, o pagerbtas. Ir šiandien se
noji rusų emigrantų kartą per 
40 metų nieko nepasimokė ir nie
ko neužmiršo: jie ir šiandien gal
voja apie caristinę Rusiją su vi
sais okupuotais kraštais. Ir ko
munistinė Rusija šalia bedieviško 
ir fiziško tautos naikinimo, varo 
didžiausią rusinimo akciją. Tad 
ko bijoti rusus pavadinti tikrais 
jų vardais. Jie nėra politikų iš-

CU11 hdicividi, ud.5Ventę uiic aicuuo . tzi j.,mvrvxvr viocu ua.iura.iu Kaiucil apie 7.— ’ —°
beginklę moterį, mano motiną, ir Lietuvos Straipsnio autorius i Klaip^d°s> kRašto lietuvių išlaisvi- , C1Ū t.au}?3 
atstatę šautuvą, grasino nušausią, p . .. J, . Pd kasmet nimą iš to meto Prancūzll komisą- ,dlkV—
jei nepasakysianti, kur yra ark- bi ~ su vokiška administracija vai- klau‘
lys. Tai nebuvo žandaras, valdžios „ kragto gvventoiai sukilo1 dymo' Tuo tarPu- pacituoto
nnreivūnas kuriam n .1 Grivo-P^ kraSto gyventojai sukilo; Klaipėdos krašto lietuvių veikė-pareigūnas, kuriam p. J. Grigo 
laičio manymu, atleistinos visos' prieš savo pavergėjus ir susijun-

■ i j i i gė su tėvyne Lietuva. Tai vis ikal-pricmones, jis nebuvo vykdyto- 1 ? <
jas valdžios įsakymo, bet eilinis 
kareivis, gurguolininkas, atvykęs

sė tik savo tautos balso.

S)^STAS
“ lė TOLI IR ARTI

NAUJI 0/00.1 TR0K41- NAUJAUSI KMUSTrW> (BANK/AI 
asų Merų PATYRIMAS-pigus ipsąžiningas patappav/has

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

Pasinaudokit Rota
Proga !

BURTOM - D!XiE
Pagarsėję 

MATRACAI 
vietoje $89.50 

dabar pirksite už:^

J4945

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

2319 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

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

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

įstaigeje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

i

pirmad., antrad., penktad. tr 
AeAtaų 9 vai. ryto tkl 4:10 p.p.

Trodtad 9 rv 
Ketvlrtad. 9 vai

uk tkl 
i. no »

tkl 12 vai., 
vai. v&k.

---- ...igir-j ~ -J'-vhr—:'2: S5r~
Skirtinga praeitis suformavo 

skirtingas tautines pažiūrasjo p. J. GrigolaiČio žodžių maty
ti didelį nepasitenkinimą, kad 
Klaipėdos kraštas buvo prijungtas 
prie Lietuvos

Ponas J. Grigolaitis didžiuojasi 
kaizerine valdžia, po kuria lietu
viai “gyveno laisviau, kaip po Lie
tuvos valdžia”. Bet vokiečių vai-1 sugebėjo tiek užliuliuoti, kad lie- 
džios gerbėjas pamiršta, kad tuviai vokiečių kaizerio valdžią 
“Aušros” redaktorius J. Mikšas gerbė, nežiūrint, kad antroje XIX 
vokiečių policijos persekiojaunas . a. pusėje vokiečiai ėmėsi didelių 

įeinam, ao .„.o ur.., pas*trau,kė j D. Lietuvą- ir J. šliu- vokietinimo priemonių. M. Lietu-
Lietunepajėgė Zavo"uwto" pasi- P3? ^7° Atremtas ne už ką kitą. i vos spauda nerodė ne tik tautinio
statyt, o gal Ir nenorėjo (mano kaip 1t!kJ[.už l^uvišką veiklą, nors kovingumo ženklų, bet ir iš. viso
pabr. Pr. P.)? Bet dabar nerei- J1 .Y. .V* valdžios visai nelietė. | nekėlė tautinio lietuvių susiprati-

; bama ir kartojama, kadangi to
kią pasaką savo laiku kai kas iš
galvojo (! Pr. P.), ir ji patinka.

galvoti, bet lietuvių tautos sąmo 
nėję tiesiog krauju giliai įrašyti.' nio mieste. Kaip žinoma, bolševi- 
Nuo pirmos rusų okupacijos iki Į kų valdžia buvo nacionalizavusi 
šių laikų lietuvis nuo rusų vals-1 visas prekes ir pavedusi vietos 
tybės tiek ir tautos apart blogo I kooperatyvui, tuo metu jau kom-

į kaimą “pamedžioti” lašinių, švies *.
to, kiaušinių,, kiaulių, paukščių X“ aaXlis žino kad‘
grynai plėšikavimo tikslu. Ir tai . pasitaikPiu^ Lietuvos nar-

tŪk8tanČiai tizmai ?r kariuomenė, pasivadinę 
tohij atsrtik ų. sukilėlių būriais.... užėmė Klaipė-

II Pasaulio karo pradžioje gy- L, Vj<emg buvo\išku. kad la‘is. 
venau viename Vokietijos pasie- yaį Lietuvog va,8tybei uostas bu,

Mažosios Lietuvos lietuviai iš
gyveno vokiečių valdžioje septynis 
šimtus metų, patyrė daug skriau
dų, tačiau augštesnės kultūros vo-! 
kiečių kunigai ir administracija

JONAS GRADINSKAS

vo reikalingas, nes vos atsikūrusi

Kambarių vėsintuvai, vėdintu vai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams; televizijos; patefonai, varomi baterijomis

i. tt. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
, TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 10<^%

nieko gero nėra patyręs. O ką a- partijos valdomam. Nepriklauso- U skelbti msaku Jei nenorime1 V's,i kita politinė būklė buvo Imo. Be to. lietuviams suartėti su f 
teitis parodys, dar nežinia, tad mybes laikais ir aš priklausiau k tį tei8vbės verčiau tvlėti Klaipėdos krašte, jam prisijungus —J-----------J--- ‘------- *-
niro lietuviui rnaa. kurio t n ProO;4Si,,c1 8dKYL5 . J-clSy DBS, verčiau tyieU, . v -nėra reikalo lietuviui rusą, kuris I prie to kooperatyvo. Prasidėjus tllnlrinti našauti” 
visą laiką lietuvį kankino ir tebe-Į vokiečių jr bolševikų karui ko-j pį atokia Klaipėdos krašto pri
kankina, trėmė ir tobetremia, ko- munistine kooperatyvo valdyba ij imo je Li7tuvO9 apibudKini. 
re ir dabar tebekana, sodmti ant pabėgo, o senoji komunistų buvo į,j paPsiraiyti kiekvienas vo-
altoriaua- . |8u,1,rntf. kalinama, tad užėjus kinkas, net ir nacis, kuris tik-

vokiečiams kokią savaitę teko rū- nieko daugiau neturėtų pridė- , 
i pintis miesto gyventojų maistu ir ti ie t kag p^kyt^ ’Labai 
kitais reikmenimis. Kaip papras- kgd gtr au^u3, reikalau-1’
tai, interregnumo metu prasideda
plėšikavimas. Išplėšė vieną, ant- __ ___ ——Z
rą krautuvę. Bet mes greit susi-1 rs es
griebėm ir atstatėm tvarką, prie1 ELEKTRONIKOS CENTRAS 
krautuvių pastėme sargybas. Vie-1 ’ nvniav* vmi ■
ną naktį iš artimo Vokietijos mies
telio atvažiavo* keletas prekybinin
kų ir bandė išplėšti vieną prie 
sienos buvusią krautuvę, bet sar-

Lenkas “neklastingas ir 
nCgrobuonls”

Toliau J. Grigolaitis labai pasi
piktinęs, kad lietuviai vadina 
lenkus klastingais ir grobuoniais. 
“Tai žiaurus vienos tautos pas
merkimas, niekuo nepagrįstas su- 
bendrinimas (sic! Pr. P.). Tikru
moje tik tam tikra lenkų klika, 
pasiglemžusi valdžią, pasiuntė Že
ligovskį į Vilnių ir tiek. Lietuva 
ir lietuviai lenkų tautoje turėjo 
daug simpatijų, kad pasirodo ir 
praeities istorijoje, nes šios dvi 
tautos nekariavo savo tarpe. Ta
čiau kai mes per kelis dešimtme
čius “klastingą lenką” traukėme 
j kasdieninę maldą, praradome 
daug simpatijų ne tik lenkų tar
pe.”

Tiesa, kad lenkai nuo Krėvos 
sutarties laiki) simpatizavo Lie
tuvai ir lietuviams, nes Lietuva 
davė jiems garbingą Jagelionų 
dinastiją, kuri iškėlė Lenkiją į 
didelę Europos valstybę, atidarė 
duris lenkų invazijai į Lietuvą, 
Liublino unija suteikė nebetekan
tiems Lenkijoje bajorams plačias 
galimybes Ukrainoje kurti dva-

Vestuvių nuotraukos Ir 
augfttos rūšies fotografijos 

mūsų specialybi

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULI8, «av, 

4058 Archer Avenhe
Telefonas Virginia 7-248J

Pfie. Lietuves. Ten visą laiką vo
kiečiai varė provokišką akciją.

vokiečiais, daug padėjo ir tas pats 
evangelikų tikėjimas.

Tuo tarpu D. Lietuvos lietuviai
kurios įtakai buvo pasidavę ir ne-1 po Rusijos jungu išbuvo 120 mc-į 
mažai suklaidintų lietuvių. Lietu- tų ir žerpesnės kultūros rusų žiau-

, A, . ■ ■ ,
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artiit j lr 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

Prieinamomis kainomis tikra vieta
(atgyti 1957 m. modelius —
• 1'devlzljM

• Radijo apnrattM
S III Ti fonografus

• Itekordavimo mašinon
Visokie elektriniai namų reikmenys: į

• Vėsintuvai
• Včdintmol

• rtulkln»iiirbllat
• Kavos virduliai

• Ijaldyklčs (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos — 1

d Aina
TCLCvision
ties - Service)
Smv. lai. A. SKMftNAH

3321 S. Halsted — CLlflsidc 4-5MS

ANTANAS VILIMAS
MIS S. UTUANICA AVB., CHICAGO, HX.

______ N Telefonas — FRontler 0-1882
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f£R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. IA3-6719 
AUGUST SALDUMAS Prezldastm

NAMAI LIETUVIU TAUP. UI SKOLINIMO
vnuBMn*«Hranni«MaBMBnnsMiNMuaBnaBai

P- VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SI9,000.00 
• 10

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASŠlb
6234 S. Western Avo. Chicago 36, DI.

GRANE SAVINGS l LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. HL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 Sa. Hakted Street Chicago 8, III

ST. ANTHONT SAvTnGS & LOAN ASSN^
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. Ilk. Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
i 800 S. Halsted St. Chicago 8, IU.

I



Pirmadienis, rugpjūčio 13, 1956

25 metai Marianapolio mokyklai
PASIKALBĖJIMAS SU JOS DIB. TĖVU PETRAUSKU, MIC.

Šiomis dienomis Chiicagoje 
buvo tėvų marijonų Šv. Kazi
miero provincijos tarybos pasi
tarimai, į kuriuos buvo atvykęs 
ir Marianapolio Augštesniosios 
mokyklos direktorius tėvas Jo
nas Petrauskas, MIC. Tą jauną, 
simpatingą Amerikos lietuvį 
buvo miela sutikti. Jis yra vie
nas iš šauniausių jaunųjų tėvų 
marijonų, išaugęs lietuviškose 
mokyklose: Marianapoly ir pa
skiau tėvų marijonų seminarijo
je Hinsdale. Baigęs lietuvišką
ją, seminariją ir įšventintas ku
nigu dar gilino studijas Mar- 
ųuette univeristete, studijuo
damas kalbas ir gaudamas ma
gistro laipsnį. Jis kilęs iš Gard- 
ner, Mass. Jo tėveliai atvykę iš 
Vabalninko parapijos, Sidabriš 
kių kaimo. Marianapolio lietu
vių mokykloje dirba jau 11 me
tų ir jai vadovauja jau penke
tą metų.

— Girdėjome, kati Mariana
poly pradedate kokias tai sta
tybas, plečiate ' įstaigą?—ėmiau 
jį kvosti, pasigavęs redakcijoje.

— Mūsų įstaiga plečiasi; ne
begalime priimti visų norinčių, 
reikia mokyklą plėsti, dėl to 
suplanavome tokį didžiulį ūkio 
pastatą, kuris stovėjo nenaudo
jamas, paversti mūsų auklėtinių 
bendrabučiu. Tam panaudoda
mi du viršutiniu augštu galė
sime apgyvendinti 28 studiozus, 
o apatiniame augšte galėsime 
įrengti rekreaęijos salę, prau
syklas šimtui studentų ir kitus 
naudingus įtaisus. Sporto vedė
jas ten turės savo raštinę. Ten 
bus studentams televizija, biliar 
das, ping pong ir kiti pramogi 
niąi — sportiniai įrengimai. Ši 
tokį bendrabutį mums buvo bū 
tina įrengti, nes iki šiol mūsų 
(bendrabučio auklėtiniai gyvena 
išsiskirstę po šešius namus, ku
rių vienas nuo mokyklos yra 
nutalęs net Už ištisos mylios. 
Vasaros metu, kada mokslei
viai išsivažinėję, tuos kamba
rius bus galima panaudoti už
daroms rekolekcijoms ar net 
gal ir vasarotojų atostogoms,— 
pasakojo tėv. Petrauskas.

To naujai pertvarkyto pasta
to pašventinimas įvyks rugsėjo 
9 d., kada turėsime didesnę 
šventę, į kurią laukiame gausiai 
Bvečių. Tą dieną atvirame ore

džiai žmonės pagelbėjo mokyk
los būtinuosius darbus vykdyti, 
tikimės, kad ir toliau mums 
padės. Bendromis jėgomis galė
sime viską ątlikti.

— Kiek mokykla turi moki
nių ir dėstytojų?

— Praeitais mokslo metais 
turėjome 78 moksleivius. Jiems 
dėstė 10 marijonų ir trys pašau 
liečiai. Dauguma gyveno vie
toje, tik koks pusė tuzino at
važiuodavo iš toliau. Lietuvių 
skaičius galėtų būti didesnis; 
lietuviai moksleiviai ten labai 
mielai laukiami. Mes turime 
kun. Jono Navicko stipendiją 
lietuviams studentams. Atei 
nančių metų balandžio mėn. pa
skutinį šeštadienį turėsime kon
kursinius egzaminus lietuviams 
berniukams, kitose pradžios mo 
kyklose baigiantiems aštuntą 
skyrių ir laimėtojas gaus pilną 
ketverių metų stipendiją išeiti 
mokslą Mariąnapoly. Ta stipen
dija pinigais verta $5,000 ir ją 
parūpins tėvai marijonai. Ji te
bus skiriama tik lietuviui ir 
apie tai, atėjus laikui, iš anksto 
bus painformuotos lietuviškos 
mokyklos Naujojoje Anglijo
je, iš kur bus lengviau atvykti 
į konkursinius egzaminus.

— Marianapolio koplyčioje 
saugojate pelenus lietuvių, ku
rie buvo sudeginti nacių koncen 
tracijos stovyklose. Ką daugiau 
toje įstaigoje lietuviško turite?

— Turime vieną iš stambiau
sių JAV-se lietuviškų knygynų. 
Juo gali daugelis pasinaudoti. 
Visi dėstytojai tėvai marijonai 
yra lietuviai. Vasarą mūsų pa
talpomis pasinaudoja lietuviš
kos organizacijos, pvz. šią va
sarą stovyklauja ateitininkai. 
Mokykla turi savo autobusą ir 
juo lengvai pasiekiamas už ko
kių 8 mylių esantis ežeras. Bai
gus pertvarkyti augščiau minė
tą pastatą atsiras vietos šaukti 
seimarns Kunigų Vienybei, Ka
talikų Federacijai ar kitiems.r

Liepos mėn. 4 d., kasmet, Ma 
rianapoly 1 ruošiama Lietuvių 
diena, į kurią suvažiuoja lietu
viai. Šiemet buvo apie 5,000 sve 
čių. Kasmet maždaug tiek su
važiuoja. Prieš keliolika metų 
buvo Marianapoly sudaryta to
kia lyg rajoninė dainų šventė,

turėsime pamaldas, šventinimoj kurioje dalyvavo apie 500 cho- 
apeigas atliks pats provinciolas ristų iš įvairių vietų. Mariana- 
tėvas V. Atkočius, MIC. j polio vadovybė į tai labai prie

lankiai žiūri, ir jeigu kada Ma-
— To pastato pertaisymas 

moksleivių bendrabučiui tikriau 
šiai nemažai kainuos. Kaip ma
tote tam lėšas sukelti?

— Šiais laikais statybos ir 
remontui — išlaidingi. Dabar 
vykdomas darbas pareikalaus 
apie $115,000. Iki šiol gerašir-

Lietuviškieji įvairumai
(Atkelta iš 3(pusl.)

tinkamiausia. Negali būti nei 
mažiausios abejonės, kad po 
sunkios okupacijos metų tau
tos tegalės pasisakyti tik už 
grynai demokratinių nuotaikų 
valdymosi formas. Šitas mo
mentas būtinas gilesnio iškėli
mo ir nuolatinio pabrėžimo mū
sų santykiuose su svetimai
siais.

Nauja dain.'r
Privačiai teko patirti, jog 

jausmingąjam ir gilios pras
mės bei labai populiariam J. 
Aisčio eilėraščiui “Draugystė”, 
vienas jaunas mūsų muzikas 
baigia kurti naują melodiją. 
Naujoji daina pirmą kartą 
bus bandoma išpildyti studentų 
iatoilinfnkų štotykloje, prie’ 
Annapolio. Tenka tik džiaugtis! 
jog didėja ne taip jau gausus 
lietuviškųjų nuotaikingų dainų 
rinkinys, kurio dalis yra ganė
tinai pasenus ir prašyte prašo 
naujų kompozicijų.

rianapoly būtų suruošta ir pla
tesnio maštabo Dainų šventė, 
tūtų labai miela.

— Ar skaitėte Petro Jurgė- 
los straipsnį apie planus įsteig-

f

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

P<0 SVSIDORIMO

Taip atrodo šauta Fe linijos traukinys po susidūrimo su cemen
tą vežusiu sunkvežimiu prie Los Angeles. (INS)

ti Marianapoly lietuvių augštą- 
ją mokyklą?

— Tai labai įdomus, gražus 
planas, atrodo net susirastų ir 
išmokslinto personalo jam vyk
dyti, bet kaip rasti būdus iš
spręsti ekonominius su tuo su
sijusius reikalus, ypač dabar, 
kai sąlygos yra stipriai pasikei
tusios. Imkime konkrečiai. Kai 
Marianapoly įsisteigė liehTvių 
mokykla, į ją atvažiavo pasi- 
šventusios lietuvės Uršulė Ta- 
tulienė ir Marijona Kviekšienė, 
kurios dirbo ten teimdamos 
$10 per mėnesį atlyginimo; pa
našiai už $10 mėnesiui tvarkė 
ūkį Jonas Tatulis. Buvo ir dau
giau tokių, kurie su tokiu pasi
šventimu dirbo. Dabar J. Tatu
lis mirė, minėtos dvi moterys te 
bedirba su tuo pačiu pasišventi
mu, tačiau kai reikia naujų dar 
bininkų neįmanoma gauti 
net už $10 dienai. Ūkį dirbančių

žmonių iš viso nesiranda. Mo
kyklos išlaikymas metams kai
nuoja netoli $100,000. Univer
sitetinio lygio mokyklos išlaiky

mas kainuos žymiai daugiau. 
Jei rastųsi patovus šaltinis tai 
finansuoti, mielai būtų galima 
organizuotu bet to neprama- 
tant — tenka veikti dabartiniu 
mąstu, priimti studentus, kurie 
įstengia apsimokėti bent didžią 
ją dalį savo išlaikymo išlaidų ir 
tęsti darbą, kaip leidžia. realios 
aplinkybės.

Į Marianapolį buvome pakvie 
tę dėstytojais tokius visuome
nėje žinomus lietuvių kultūri
ninkus, kaip rašytoją Antaną 
Vaičiulaitį, dr. Joną Aistį, bet 
nei ta priemonė norimo lietuvių 
studentų skaičiaus nepatraukė. 
Ką dar būtų galima išgalvoti?

— Šiemet sueina 25 metai, 
kaip veikia Marianapolio Augs 
tesnioji mokykla. .Kokiais lai
mėj mais galite pasidžiaugti?

— Per ją perėjo jau daug 
šimtų moksleivių. Praėjusiais 
metais haigė 25. Iš viso gal jau 
bus baigusių apie 750. Iš jų jau 
yra visa eilė kunigų, gydytojų, 
dentistų, sportininkų, mokyto
jų, laikraštininkų, verslininkų.

Mokykla turi gerą vardą. Siun
čia į Marianapolį savo vaikus 
gydytojai, mokytojai, dentistai, 
verslininkai ir kiti. Visų norin
čių net neįmanoma priimti. 
Ateičiai tik norisi padidinti mo
kyklos patalpas, kad galėtume 
apgyvendinti pas save bent 150 
moksleivių. Visuomenei re
miant tai bus galima pasiekti 
įrengiant reikiamus pastatus.

Pr.

Mokyklos paaugo 39% ,
Katalikų mokyklų skaičius 

JAV-se per paskutinius 36 me
tus (nuo 1920) paaugo savo 
skaičiumi 39U ; . dėstytojų jose 
padaugėjo 142f^, o auklėtinių

— 110%. Praeitais mokslo 
metais JAV-se jau buvo 12,241 
katalikų mokykla, kur dėstė 
136,850 mokytojai ir kur buvo 
423,200 auklėtinių.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MED2IAO4

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS, Prez.
3839 So, Halsted St,

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pnstaty 

mą Teikiame Nemokamai
Kastinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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KNYOA, KVRI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Aloje knygoje gražios mūsų žmoni, 
pasakos. su pa vėl kalate. Jas miela 
skaito lr suaugę lr jaunieji. Labą 
tinka lietuvių kalbos pamokoms I 
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pis 
tlotojanjs dideli nuolaida.
Užsakymus kartu su plnlyals siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ave.

Chicago 8, Illinois

1A ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis au pilna ap
drauda. 1*1ku« Ir sąžiningas 
pa tarus vintas.

R š E R CM AS
4M« S. Wood St., Chicago ą

Ollnola. Uri. YI 7-2JH2

Atvykite
dar
šią . 

savaitę
i

ARBETS 
krautuvę, 
2442 West 
47th Str. 

ir
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VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis
BEVERLY SHORES, IND.-

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

Gera maudymuisi vieta
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P.&J. JOKUBKA
'n?, DE1MAMA1 m LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Tdlsymas

4077 So. Archer Ave. 
Chicago 82, lll. — Tel. LA 3-8617

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

M ■

i, J?

NO! THESE L0W L0W PStICi 
ARE REAL! IT’S S -BBIHi*7

amazi ng
TIHKlF=T“WAy

MOVING
L. BENIULIS atlieka JvAirim 
perkraustymus ir pervežimu* 
š tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI. 7-7075 arba 
PR 8-9842

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WOE8 stoties — Banga 14#« 
NUO PIRMAD. IKI PKNKTAD. 

S:4* Iki »:»0 vai. ryte 
3E6TAD. 3:30 Iki •:«« ryta 

t IBMAJDIENNIO vak. nuoz7—• v 
SEIMU). S:30—3:30 V. r. U stoties 

WOPA — 14#O kU.
UMoa«o M. JI. HEmlock 4-341*

7131 Bo HOCKWBLL ST

sutaupykįt |j g t® bo
už virinio 

krosnį

«50-oo Let it bo-told... B

BEVERLY HILUS ORUNYCIA 
lertaustoe ?*14s d#l vestuvių, banka- 
ų. laidotuvių lr kitų papuošimų.

3443 WEST SSRD STREET 
TeL PItospect S-0S33 lr PR S-0$34

Duona Ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUMO’S KEPYKLA
8889-41 S. Lituanica Ava. 

TeL (UUfilds 4-8878
Pastatom* 1 visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 13- 
ęlunfila J visus artimuosius 

mlestua

N EVER
UNDERSOLD!

O už
automat.
skalbimo

mašiną
sutaupysit

net ,

$130.

Pasinaudokite 
šiuo j

didžiuliu 
nupiginimu 
d a b ar!
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Hinrs DSLUX5 COOKINO in a 
mere 30 Inehaa of Spacai

Clgotric Rąnga
nat. adv- prie* >199.85

■ CIANT SUPER OVEN cooltt a complste msal fpr 24!
■ WORLD’S FASTEST Super Colrod Unit.
Critpsr-Slor Comparlmsnl • Rota-Svvifchst • Appliancs 
Oull.t • All Parctlain finith • Balllsihip Contlrudion 
... Ele., sic.
Unbelitvabls? Coms and gsl’em! *

imagine this hanJjo.Tia

AUTOMATIC •Hdjifltdt Washer 
nat. adv. price ♦269.9G

■ AUTOMATIC fili for silhtr fui! or parlial toadt
■ ALL PORCELAIN INSIDE and OUT-Rūsty sludgs 
can’t damage your washables
R WOND-R-DIAL . . . DeLuxs Thriflavalor . . . Deep 
OVERFLOW RINSE . . . Battleship construction . . , Jel- 
Spray Rinse . . . Convenienl Top Loading . . . Etc., Etc.

HOTPOINT’S £ 
THRIF-T-WAY ¥ 

prieit
(you ISV. |50 HIGH T N0WII

149 modai 
RFS 2

HOTPOINT’S
THRIF-T-WAY ? sĮ3 KĮB

price
(you tave $130 BIGHT NOW!)

modai 
LH 12

ARBET’S INC.
2442 W. 47th Street Tel. VI 7j-O7OO Chicago, Illinois
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PREL. EDUARDUI STUKELIUI MIRUS
JONAS PETRftNAS, Brooklyn, N. Y.

“Nulenkę galvas ir susimąs- bo metai. Čia jis suaugo su Ry-
tę stovime šiandieną prie a, a. 
prel. Eduardo Stukelio karsto 
ir negalime suprasti, kodėl ga
lybių Viešpačiui patiko pas 
save pasišaukti kunigą, kuris

gos miestu, jo dvasinio gyve
nimo rūpesčiais ir vargais.

Vysk. Juozapas Rancanas, 
eilę metų glaudžiai bendradar-

už mėnesio turėjo švęsti 50 SU Ed' jukeliu,
, . .. , .... kartu svarstęs ir sprendęs Lat-
kunigystes sukaktuves. Vietoj' .. . ,
... . /, . . .. vijos bažnytinio gyvenimo rei-

± kalus ir tiesęs plauna stiprinti

latvių tautos religinį — bažny
tinį gyvenimą, apie velionį taip 
atsiliepia:

kilmių mes susirinkome į gedu-’ 
lingas pamaldas”..

Tokiais jautriais žodžiais 
Rygos vyskupas pagelbinin- 
kas Juozapas Rancanas, trem
tyje gyvenąs Grand Rapids, 
Mich., savo, korifratrų kunigų 
ir tikinčiųjų vardu atsisveikino 
su a. a. prel. Eduardu Stuke- 
liu, staiga mirusiu š. m. rug
pjūčio 2 d. New Yorke.

Vysk. J. Rancanas atlaikė 
gedulingas pontifikalines Mi
šias Aušros Vartų lietuvių baž
nyčioje New Yorke. Pamaldo
se dalyvavo apie 50 kunigų, lie
tuvių, latvių, New Yorko arki 
vyskupijos kurijos atstovų, 
gausus būrys tikinčiųjų. Po 
pamaldų velionis išlydėtas į 
Nevvarko, N. J., kapines, kur 
ilsisi jo brolis ir kiti artimieji, 
kurios priglaudė ir a. a. Prela
tą, ilgus savo amžius ir darbų 
metus praleidusį Latvijoje, ta
čiau turintį gyvų, artimų ryšių 
ir su lietuviais, su kuriais jam 
teko studijuoti Kaune ar -dirb
ti Lietuvos kaiminystėje, vė
liau kartu leisti tremties die
nas Vokietijoje ir JAV.

Prel. E. Stukelis gimė 1^3. 

III. 3 Panemunio valse., Žem- 
galėje, kuri, kaip pastebėjo 
vysk. J. Rancanas, visada spin
duliavo dvasios taurumu ir 
krikščioniška dvasia. Filosofi
jos ir teologijos mokslus ėjo 
Kaune, kunigų seminarijoje, 
kurias sėkmingai baigęs, 1906. 
IX. 8 buvo įšventintas kunigu 
vysk. G. Cirtauto. Po to jauna
sis kunigas savo žinias dar gi
lino Insbruko ir Liuveno uni- 
verversitetuose. Vėliau grįžta į 
Latviją ir 1919 — 1924 m. ka- 
pelionauja Liepojos gimnazi
joje, atsideda jaunimo religi
niam auklėjimui, kartu daly
vaudamas ir visuomeniniame 
katalikų gyvenime, bandyda
mas ir pirmuosius žingsnius 
spaudos darbe.

1924 m. kun. E. Stukelis at
keliamas j Rygą dekano ir Ry
gos arkivyskupijos kurijos 

.kanclerio pareigoms. Čia ir 
prasiskleidė kūrybiškiausi ir 
našiausi kun. Ed. Stukelio dar-

siminti šventimų dieną, praėju
sią Kaune prieš 50 metų...

, Ar gi nujautė draugų širdys, 
kad po keletos savaičių prel. 
Eduardas Stukelis giedos Vieš
pačiui jau kitokią giesmę, o jo 
jaunystės dienų draugas kun. 
Jonas Švagždys savo ir kon- 
fratrų kunigų vardu užbers 
ant jo kapo smilčių saujelę, 
kukliai pratardamas: “Amžiną 
atilsį”...

GERIAUSIAS LAIKAS pirkti 
oro vėsintuvą — dabar, sutau
pant net ligi 35% pas Gradins- 
ką, J. G. Television Co., 2512 
W. 47th Str., FR 6-1998.

ZUBRUVKOS"
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REAL ESTATE REAL ESTATE________ HELP VVANTED — VYRAS

“Rygoje begyvendamas ir 
pažinau prel. Ed. Stukelį kaip 
taurų kunigą, įdomų Dievo žo
džio skelbėją, nenuilstamą pa
storacijos darbininką, spau
dos bendradarbį, visuomeni
ninką, pagaliau, kaip draugiš
kos ir skaidrios sielos žmogų”.

Apaštalų Sostas, įvertinda
mas uolaus kunigo darbus, 
1923 m. pakėlė į prelatus, o 
1937 m. < prel. E. Stukelis buvo 
papuoštas Apaštališkojo Pro- 
tonotaro garbe ir insignijomis.

1944 m. karo viesulas prel.' 
Eduardą Stukelį kartu su ki
tais konfratrais kunigais ir pa
sauliečiais atbloškė Vokietijon, 
kur jisai kantriai dalėsi su vi
sais vargo ir skurdo duona, 
lankė latvių kolonijas ir teikė 
tikintiesiems religinius patar
navimus. Vėliau, atvykęs į JAV, 
vėl uoliai įsijungė į pastoracinį 
darbą, čia New Yorke, Leono 
XIII Namuose, patarnaudamas 
seselėms vienuolėms ar kitiems 
pravažiuojantiems svečiams, 
čia atliekamu laiku lankyda
mas latvius tikinčiuosius New 
Yorke ir jo apylinkėse, Bosto
ne ir kitur.

A. a. prel. Eduardas Stuke
lis, 7 metus praleidęs New 
Yorke, visada mielai susitik
davo ir bendradarbiaudavo su 
lietuviais politikais, visuome
nininkais ir kultūrininkais. Jis 
kiekviena proga primindavo 
gražia lietuvių kalba: “Ben
dros nelaimės ir vargai turi 
mus suartinti ir suburti vienon
kovojančion šeimon”.

• v
Prel. Eduardas Stukelis at

spėjamu laiku mėgdavo vis 
užsukti pas savo jaunystės ir 
mokslo dienų draugą kun. Jo
ną Švagždį, Nukryžiuotojo Se
serų kapelioną Brocktone, 
Mass., kur jie kartu pervers- 
davo gyvenimo albumą, išra
šytą pažįstamų draugų veidais, 
vargais ir kelionėm, ilgesingom 
akim žvelgdavo į Nemuno ir 
Dauguvos pusę, kartu planavo 
šio rugsėjo pradžioje draugų ir 
bičiulių būrelyje giedoti iškil
mingas šv. Mišias, skirtas pri-

PAJIEŠKOJIMAI
MYKOLAS PETRAVIČIUS, sū

nus Vinco. Jieško Adolfas Petra
vičius, 1526 S. 48th Court, Cice
ro 50, III.

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

Jieškau ponios KULIENĖS (DI- 
DŽBALIENES) ar kns žino jos ad
resą prašau pranešti. Turiu svarbų 
reikalą. Elena Astravienč, 53 Hewitt 
Ave., Toronto, Oat., Canada.

Jieškomas ZENONAS BAšKYS,
sūnus Kazimiero, iš Kelmės vaisė.. 
Nirplių bažnyt. Jieško Jonas Anta
navičius. Teirautis pas — S Rieku
tę, 3230 S. Lituanica Ave., Chicago 
8, 111.

Jieškoma ANTANINA ANIULY- 
Tfi, kilusi iš Kėdainių apskr., Per
naravos parap., Jakšių kaimo. An
kščiau gyvenusi 5748 S. Whipple 
St., ChLeago, III. J>eško brolis Jur
gis Aniulis. Prašau atsiliepti) ar ži
nantieji pranešti šiuo adresu: 
Anielė Gulbinas, 6507 S. Francisco 
Avenue, Chicago 29, Illinois, i

Jieškomas inž. VINCAS ALIŠAU
SKAS, sūnus .Tono. Gauta žinių iš 
Lietuvos. Atsiliepti: Pranas Račiū
nas, 2229 W. 67fh St., Chicago 30, 
Illinois.

Jieškoma SOFIJA MACUTKE- 
VIČIENE, duktė Antano ir jos vy
ras VLADAS MACUTKEVIČIUS. 
Jieško giminės iš Kauno. Prašau ra
šyti: E. Krikščiūnienė, 1043 Dover 
Court Rd-, Toronto, Ont., Canada.

Producl oi U. S. A. Booka Kompaniya, 
Schenley, Po. ond Fresno. Colil. Mad* 

irom Grain, 80 and 100 Proof.

• Importuotos Zubruvkos žolelės 
— užsisakykite tiesiai iš World 
Herb Co., Ine. Dept. J, 459 18th 
Ave., Newark, N. J. tik $1.00 už 
pakelį.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

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

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai-, Skalbiamos mašinos, 
.Teweliy. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo- 
kėjimtiš.

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

Budriko Radio Valanda iš WHFC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite,

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVE, LA 8-3384

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

Puikus pirkinys! Marquette Parke 
C kamb. mūr. bungalow. 3 kamb. 
butas rūsyj, JI8 pajamų j savaitę. 
Aut. karšto vandens-alyvos šildymas. 
Dvigubas garažas. 818,500. A. Rėk
laitis. ’*-«!<*

Jūsų svajonė išsipildė! štai Jums 
mūr. 4 kamb. namas Marąuette Par
ke. Tik 810,000! Nepraleiskjte šio 
puikaus pirkinio! A. Linas.

$4,000 met. pajamų! Mūr. 2 Rūgš
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios ir virtuves. Sklypas 60 pėdų, 
Bargynas geram pirkėjui. įmokėti 
88.000. K. Volpdkevlėius.

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

I Naujoje apylinkėje netoli 105-tos 
| ir S. Kedzie 5 kamb. mūr., 2 auto 

garažas, aut. šildymas gazu, $18,500. 
A. Sirutis.

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

P LEONAS
REAL ESTATE

<5735 West 7lst Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

SONUS PALAIDONAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijom Krizę

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

tik

2 DOLERIAI

Sios knygos autorius vysku
pas F. J. Tflieen priel Bei 
laiko pradėjo savo TelevUk 
jos programą per **Dd Mont? 
Stot}. Televizijos aparatų Ar
tas “Admiral” Šiai programai 
finansuoti p£kynfi vienų mi
lijoną doleri* <
Lietuviikoe knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savd 
skaitytojam pateikti Šio Įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

"(UI III"
2334 So. Oakley (ve. Chicago 8, III:

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

Ii)
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Chicago Savings, and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bos baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visas atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. gausio mėnesi.

•
Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo lr išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia peiningesnius ir naudingesnius patarimus.t •

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1024 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams v^as taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedkielio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai telkia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas. f

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

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

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

MARQUETTE PARKE: Naujas 
mmūrinis 7 kamb. (5 mieg.)

GAGE PARKE: Mūrinis, 8 butai 
po 3>/2 kamb.

BRIGHTON PARKE:
Medinis — 6 kamb. 100 pėdų 

sklypas.
Mūrinis — 2 butai po 4 kamb. 

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

skirame name.
Medinis — 3 namai, 5 butai. 

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

mokyklos.
Mūrinis — 8 butai, $420 pajamų.
Turime namų visose liet. apy

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

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance 

2737 West 43 St.
CLifside 4-230O

MOTOR CARRIER RATE 
CLERK

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

Tel. CRawford 7-7500

' HELP VVANTED — MOTERYS '

GENERAL OFFICE 
POSITION

Available for 
High School Graduate As

CLERK
See MR. KOSOBUD

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK

1900 Blue Island Ave.
HAymarket 1-2090

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus? rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-8340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 Wcst 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, ENOL 
2523 W. 69 st. Cbicago 29, III.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — stat. vedAJas
Lietuvių Statybos Bendrovi:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminijaus langus lr 

duris.

EXPERIENCE» RARBEK

$70.00 a Week Guarantee, Plūs 
Comm. Closed on Wed. BI 8-2100.

BELMONT HOTEL 
BARBER SHOP 

-8172 Sheridan Rd.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudos kitur! 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
(UOS S. Ashland Ave., Chicago 36, III

P. STANKOYIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8138 So. Halsted St 

Ph. DAnabe 6-S793
Padeda plrkltl - parduot! aitrai 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro r erti mus. Tvarko 
Imigracijos dokumentu*. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

M>ARQUETE PARKE 
I Mūrinis, kampinis, 12 butų. Centr. 
šildymas. Garažas. Puikus namas. 
Kaina $78,000.

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

BRIGHTON PARKE 
| Labai gražus kampinis, šviesių 
plytų. Platus sklypas. Mūrinis gara
žas. 6, 4 ir 3 kamb. ‘

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

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

j 2 |x> 4 kamb. Medinis su rūsių. 
Centr. šildymas.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Ave., LA 3-3881
Trečlad. uždaryta

Parduodamas 50x125 pėdų skly
pas — 2105 W. 67th Placte. Kai
na $4,000. Kreiptis J sav. Telef. 
S P rin g 4-5927.

7 KAMB. NAMAS. Gazu apšild. 
40 pėdų sklypas. Geroj apylinkė
je. Tuojau galima užimti. $15,500. 
REliance 5-2293.

.................................................. imi
ANTANAS LUKAS IR SŪNŪS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmloek 4-5881 
IllllllllllIlillIIIIIII81I1UIII1IIII1IIIIII IIIIlill
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LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVE

1 MORAS |
S Builders, Gen. Contractors
2 Atlieka planavimo ir staty- “ 
5 bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
5 venamųjų ir viešųjų pastatų. 5 
S Namų įkainavimas lr įvairūs S

S patarimai nemokamai.
j— Kreiptis šiuo adresu:

| IONAS STANKUS |

Bimininiiuininnninniniiunmiiiiiin5
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

OLympic 2-6752

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

AUTOMOBILEb — TRU CK 8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽIOOS 
lietuviška gazolino stotis lr auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVE. PR 8-9533

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

farp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie Š} romaną taip rašo: P. Kesiū
no romanas “Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai Iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kurį beviltiškoje kovoje dfil tau
tos lalsvSs parodS Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo degfi mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žem6s, tuos didžiuosius nuostoliu* 
kurtuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų repICse. Todei šį romaną 
skaitome su malonumu lr dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimą ir kelš Jo dva
sią. šia romanas, atskleidžiąs mūsų 
berolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

296 puri. Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

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

Chicago, Illinois

Skelbkites “Drauge"

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
ta

Skiriama tūkstantis (#1,000.00) dolerių premija
1. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant "Draugo” Bendra

darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2- Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantig dol

3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 
Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas”, 2334 So. Oakley Ąve., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autoriug be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny-- 
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.
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Pirmadienis, rugpjūčio 13, 1956 DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldų

IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20% iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, be finansų kompanijų
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

Už $69.00 parduodamos studio cautch pas mus 
Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega

mos, pas mus tik .......................... ........... .........$69-^0
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tik$-| «| Q.OO 

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon,
ar vilnos apmušimu, naujausių spalvų,
pas mus tik............... .........................................J149-00

Už $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon
ar vilna, naujo stiliaus, pas mus ............... J -| 9^.00

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus .............................. flfl

Už $590.00 parduodami setai Karpen, Pullman,
Nautbome, pas mus $399-00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $30.00 parduodami sprįinkHlniai matracai 

įvairių firmų ir dydžių, pas mus ................. $ "Į C^.QQ
Už $50.00 Simmons, Columbia, Burtoa Dixie,

Sealey matracai, pas mus . . ...........................$39-00
Už $150.00 parduodami ąžuolo ar riešuto mie

gamieji su šlifuotu veidrodžiu, pas mus .........$99-00
Už $200.00 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo

miegamieji, pas mus tiktai .......................... $ ~Į 9-00
Už $350.00 parduodami raudono medžio 5 

dalių miegamieji, pas mus . . . . ....................$249-00
Už $500.00 Brazilijos 5 dalių raudono me-........................

džio miegamieji su 2 lovom, pas mus tiktai 9-00
Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-........................

gamieji, didesniem kambariam pas mus. $499-00
ŠALDYTUVAI — PEČIAI •

Už $200.00 parduodami 8 cub. šaldytuvai par-. ......................
celano vidumi, pas mus tik .......................... $~fl 69-00

Už $250.00 parduodami 9—10 cub. šaldytuvai
' visų firmų, Westinghouse, Norge, Kelviną-.............

tor, G-E, Frididaire, pas mus tik ................$1 99-00
Už $530.00 13.%* cub. dviem durim šaldytu-

Įvairios Žinios kas yra linkę manyti, kad čia e- 
same tam tikro viauonieninio pri- 
puolamumo. Štai ima ir nusišyp
so kuriai nors visų užmirštai ko
lonijai laimė, kad joje apsigyve
na vienas ar ir keli susipratę bei 
visuomeniškai nusiteikę tautiečiai. 
Visuomeninis gyvenimas iš karto 
atgyja.. Ta aplinkybė savotiškai 
išryškėja ir informacijas renkant 
naujajai PASAULIO LIETUVIŲ 
ŽINYNO laidai. Štai tokios paly
ginamai menkos kolonijos kaip 
Hollywood, Florida, San Diego, 
Cal., Stoughton, Mass. ir visa ei
lė kitų dėka ten apsigyvenusių 
visuomenininkų pasidaro aktyvios, 
lietuviškiem reikalam jautrios. Iš 
tokių) nesunku ir ŽINYNUI infor
macijų gauti.

Iš kitos pusės yra visa eilė mie
stų, kuriuose pagal oficialę gyven
tojų surašinėjimo statistiką turė
tų apstokai būti lietuvių, bet iš 
ten nieko negirdėti. Štai tie mieš
tai, kuriuose pagal 1950 metų gy
ventojų surašinėjimą yra apsto
kai lietuvių įskaitant ir čia gimu
sius, bet iš kur nieko negirdima, 
ypatingai kiek tai eina kalba apie 
informacijų rinkimą naujai P. L.

NĖŠTUMAS DANTŲ 
NEGADINA

Vaiko laukimas visiškai ne
kenkia motinos dantims. Kad 
nėštumo laikotarpyje moteris 
praranda dantų kalciumą vaiko 
dantukų formavimo sąskaiton, 
yra tik sena pasaka. Nėra jo
kios galimybės kūnui prarasti 
dantų kalciumą, kuris kartą ten 
patekęs pasilieka visam laikui.

Skylės dantyse atsiranda ne 
dėl kalciumo praradimo. Dan
tys genda nuo išorinių priežas
čių, bet ne nuo vidujinių pavo
jų. Dėl skylių dantyse dabarti
nis dantų mokslas tvirtina, kad 
tam tikri gemalai ėda išorinį 
dantų apvalkala — emalį.

Tai įvyksta susidarant kenks 
mingoms rūgštims nuo saldy 
mynų arba krakmolinių liekanų ŽINYNO laidai: 
tarpe dantų po valgymo. Todėl 
ne nėštumo reikia bijotis, bet po 
valgymo išplauti burną vande
niu ir išvalyti dantis, nes hie- 
gienos reikalavimų neprisilai
kant ir vyrų Adantys prakiūra.

— Kiek skaito Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse? New Yor
ko miesto buv. bibliotininkė pa
reiškė, kad JAV tik 17% žmo
nių skaito knygas po to, kai jie 
išėjo iš mokyklos. Tuo tarpu 
Anglijoje ir Kanadoje skaito a- 
pie 55%, o Norvegijoje, Švedi
joje, Danijoje dar daugiau.

— Kada skrisime į mėnulį?
Vairuojami satelitai apie mėnu
lį jau veiks 1975 m. Apie tą lai
ką raketos be žmonių nusileis 
ir į patį mėnulį. O apie 2000 
metų žmonės nuskris į mėnulį 

I ir galės laimingai sugrįžti. Taip 
pareiškė raketų skyriaus vir- 

! šininkas susisiekimo kongrese 
Anglijoje.

A A.
JOHN POVVILAUSKAS 

POWELL

Gyveno 2149 Couher St.
Tel. FRontier 6-1456

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

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

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 
rugpiūčio 14 d., Lackavvicz koply
čioje, 2314 West 23 PI.

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

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

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

Laidotuvių direktorius Steponas 
Lackavvicz, »Tcl. Vlpginia 7-6672.

$415-00vai, pas mus tiktai ..................................
Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas

mus tiktai............f....................................................
Už $160.00 parduodami parcelano virimui pe

čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik...$^ OjCĮ.OO 
Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su

su dviem kepimo pečiais ............... ............. J Q9-00
šildymui Moore, Siegler gazo pečiai ................$99—0

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ STALAI 
Už $69.00 5 dalių fornica virtuvėm stalas par

duodamas, pas mus tik .......................................9-00
. Už $100.00 5 dalių formica stalai, įvairiausių

spalvų, pas mus ............... ..................................... $69-°®
Už $150.00 parduodami 7 dalių formica stalai,

pas mus tik ........................................................ $ -| -| 0.00
Už $150. parduodami 5 dalių valgomojo kamb.

baldai, ąžuolo, riešuto ar Kaud. medžio, $119-00 
Už $300.00 parduodami 7 dairų valgomieji, rie

šuto ar ąžuolo, pas mus tik.',..........................$000.00
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57

metų stiliaus, pas mus . . . . ............................$395-00
KNYGOM SPINTOS — RAŠOMIEJI STALAI 

Už $29.00 parduodamos ąžuolo ar riešuto me
džio knygom spintos, pas mus tik $*^9-00

Už $39.00 parduodamos stiklo durim Knygų
• spintos, pas mus . . . ................. ........................ $29-00
Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 36”

pločio, dabar pas mus ........... ...............................$39-00
Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik. $-Į 0.QQ 
Už $49.00 parduodami ąžuolo rašomi stalai,

0®* •"’» ...............................................$39-00
Už $120.00 parduodami rašomi stalai europie

tiško dydžio, tik ..................................................... $69*00
Linoleum 9x12, įvairių spalvų, tik .... ...........•••• $6-$0

TELEVIZIJOS APARATAI 
Visų Amerikos fabrikų RCA, Admiral, Dumont,

Traveler, Westinghouse, G.-E. ir kitų: 17 inčų....................
ąžuolo ar niahogaųy ............. .............................$99-00

21 inčo parduodami už $300.00, pas mus tik . J -| 9-00
21 kičo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me

džio tiktai ..........................................................$229-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po...........$0.50

Lietuviu Prekybos Namubse visos prekės 
be sugadinimų ar brokų ,

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Victory 2-4226
Įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-0:30; kit. dienom 9-6; sek. 10-5.

.00

Ciek lietuvių dalyvauja

lietuviškoje veikloje
| Pagal 1950 metų gyventojų su

rašinėjimą J.A.V-bėse buvo 147,- 
765 Lietuvoje gimę asmenys ir 
249,825 asmenys, kurių ,abu ar vie 
nas iš tėvų buvo gimę Lietuvoje, 
viso — 397,690. Vadinas, oficia
liais duomenimis J. A. Valstybėse 
yra netoli pusės miliono lietuvių. 
Žinoma, į tą skaičių įeina ir Lie
tuvoje gimusieji žydai, vokiečiai, 
lenkai, rusai ir t.t. Bet iš kitos 
puses neįeina Rusijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, lenkų okupuotam Vil
niaus krašte ir kitur gimę lietu
viai arba jų vaikai. Tadgi atmetus 
Lietuvoje gimusius kitataučius ir 
pridėjus už 1939 metų Lietuvos 
sienų gimusius lietuvius, vistiek o- 
ficialiais duomenimis gausime ne
toli pusės miliono lietuvių J. A. 
Valstybėse. Daug kas yra linkę 
manyti, kad J. A. Valstybėse yra 
žymiai daugiau — beveik milio- 
nas lietuvių. Bet ki«k jų dalyvau
ja visuomeniniam lietuvių judėji
me? Čia jau tas milionas nepa
prastai susitraukia, kurį tektų pa
dalinti ne iš dešimties, bet veikiau 
šia iš penkių dešimtų ar gal net ir 
viso šimto.

Daugelis visuomenės vadų yra 
pastebėję, kad lietuvių skaičiumi 
turtingos kolonijos dažnai būna 
nuskurdusios savo visuomeniniu 
aktyvumu, arba štai skaičiumi ma 
žos kolonijos visuomeninėje dirvo
je puikiai užsirekomenduoja. Daug

Akron, Ohio — 619 lietuvių, 
Bridgeport, Conn. — 1,613, 
Buffalo, N.Y. — 787, 
Cincinatti, Ohio — 692, 
Denver, Col. — 436,

* Duluth, Minn. — 453,
EI Paso, Texas — 174, 
Hartford, Conn. — 3,180, 
Houston, Texas — 279,. 
Kansas, Texas — 426,
Long Beach, Cal. — 426,

* Mihvaukee, VVis. 1,405,
* Minneapolis, Minn. — 1,311, 

New Haven, Conn — 1,561
* New Orleans, La. — 105, 

Oakland, Cal. — 271, 
Pittsburgh, Pa. — 6,354, 
Pj-ovidence, R.I. — 1,131,
St. Louis, Mo. — 1,120,
St. Paul, Minn. — 480,
San Antonio, Texas — 140, 
San Fnanciseo, Cal. — 879, 
Seatle, Wash. — 514, 
Somerville, Mass. — 397, 
Springfield, Mass. — 550, 
Syracuse, N.Y. — 553, 
Toledą, Ohio — 350,
Trenton, N.J. — 531, K 
VVaterbury, Conn. — 5,002, 
Youngstown, Ohio — 392 ir 
Portland, Oreg. — 358.

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arklvysk. Jurgio Matulaičio-

Matulc vičiaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

Na o kur dar visa eilė tokių ko
lonijų kaip St. Petersburg, Flori
da, Tampa, Florida, ir t.t. Visose 
čia suminėtose kolonijose reikalin
gi vietiniai redaktoriai-žinių rin
kėjai. Kas galėtų apie tų kolonijų

lietuvių visuomeninį, o taip pat a- 
pie profesionalus bei biznierius 
parinkti žinių, tuojau rašykite: 
Mr. A. Simutis, 41 W. 82 St., New 
York 24, N.Y.

A. Simutis

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A t A. ONOS TELYČENIENĖS
(SAKALAUSKAITĖS)

S. m. rugpiūčio mėn. 19 d. (sekmadienį) Panelės Švenč. 
Nepaliaujančios Pagalbos bažnyčioje, 18022 Neff Rd., Cle
velande, 8:30 valandą ryte bus atnašaujamos šv. Mišios 
už jos sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir paąįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, žentas ir anūkė.

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
MR. NELSON, .

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas blokai nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335
I. t žrašai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos jžvel- 
gimas bei visiškas pasiaukojimas 

I tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
I išganymui.
I 11. LaUkal. Tai įvairiems asme
nims rašytu laiškų ištraukos, gyve
nimiškos feminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

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

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir įrišta ) kietas viršelius. Kaina 
$2.50,

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”

2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

liūdėsio valandoj

MAŽEIKA a EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6846 So. Westera Avė. Air Condltloned koplyfln 
BKpnbUe 7-8600 —■ 7-8001 Automobiliams rista

T*-'—. kari* <yrana kitos* mlest* dalyaa:
koplyčia arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS

Jei turite parduoti ar išnijomo- 
ti, pasiskelbkite spiulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą gante perduot 
telefonu: Virginis 7-6640. Skclbkitės "Drauge”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

NUO UŽSISENĖJUSIŲ I
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti lr naktimi* 
miegoti, nea Jų užsinenėjualos žaizdos I 
niežti lr skauda. Kad paAaHntl tą I I 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvi- | | 
rų Ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos g y d y ra o 
ypatybes palengvins Jūsų skaudBJl- | 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau- ! 
džių nudegimų. Jt talpg1 pažai Ina I 
niežėjluią Ilgos vadinamos P8ORIA- 
ŠT8 Taipgi paAaltna perAėJimą ligos 
vadinamos aTHLETE'8 FOOT, su-, 
stabdo džtovdatmų odos lr perplyAimų 
tarpplrftčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
IžIOatančIoa, suskilusios odos dedlr- 
rinlų, odos IMbėrtmų Ir t. t, taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo lė 
rtrėlnlų o<Jga Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodam* po .76 
ot., SI.36, lr SS.60.
Pirkite vatai tn*a« Chi 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllvraukee. Wlsc,Oa 
ry. In4.tr Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
ney erder |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chleago S4. IU.

A. A.

ALDONA LUKOŠIŪTĖ
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą dukterį ir seserį.

Netekome savo mylimos 1955 m., rugp. mčn. 13 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą mes užprašėme 3 šv. Mišias rugp. mėn 12 
dieną 11:30 vai. ryto ir 12:15 vai.; ir rugp. 13 d., gedulin
gas Šv. Mišias 9 vai. ryto, Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus ši<se pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Aldonos sielą.

Nuliūdę: Tėvai, broliai ir brolienė.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenuo

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South California Avenuo
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOK1Ų ASOCIACIJOS

Ambulansų patam*- Mm turime koplyčias
(rimas dieną ir nak- risoso Chicago* ir
U, Reikale šaukit* __ Roselando dalyse ir
mus. uojau patarnaujama

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

f
' . A. A.

AGNIEŠKA KRAUJALYTĖ
Jau sukako vieneri metui, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų taipo mylimą seserį ir pusseserę. Netekome savo mylimos 
sesers ir pusseserės rugpjūčio 14 d., 1955 m.

Agnieška Kraujalytė gimusi Lietuvoje, kilusi iš Kauno gu
bernijos, Panevėžio apskr., Truskavos parapijos ir Kraujalių km. 
Ji paliko: brolius Augusią ir Povilą ir jo žmoną Oną ir jų sūnų 
Edmundą; pusbrolius Petrą Kraujalj ir jo šeimą ir Antaną Da- 
niuną ir kitas gimines.

Nors laikas tęsiasi, bet mes .jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį. Mes, atminda
mi jos liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, (įprašome gedulingas 
šv. Mišias su egzekvijomis, rugp. 14 d., 1956 nu, Aušros Vartų 
purapijos bažnyčioje 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose jmmaldose ir kartu su mumis pasilhelsti už a. a. 
A gu ieškos sielą.

Nuliūdę: BROLIAI, PUSBROLIAI IR GIMINES

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711,

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, OL Tel. OLympic 2-5245,

’ POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tnl. COmmodore 4-2228 ,

JURGIS F. RUOMIFT
3319 S. LITUANICA AVE. Tek Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVE., CICERO, Dl. Tek OLympic 2-1003 į

ZIGMUND~(ZUDYirZUDYCKT
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C.LACKAWtOZ 
2424 W. STREET REpcMfe 1-11131
2814 W ISrd PlJtCE Virpinta 7-0072 <

, .>y«
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Iš ARTI {R TOLI

BRAZILIJOJ
— Lietuvių choro pasiseki

mas. Šių metų liepos mėn. 28 d. 
gausi Vengrų kolonija Sao Pau 
lyje atšventė savo 500 metų su
kaktį nuo vengrų pergalės ties 
Nandorfehervar (Bielgradu) su 
slenkiančiu priešu, kuris tuomet 
grėsė sunaikinti krikščionišką
ją Vakarų kultūrą. -Į šį paminė
jimą, kurio globėjai buvo kar
dinolas Dom Carlos Carmelo de 
Vasconcellos Mota, Sao Paulo 
arkivyskupas, kardinolas Dom 
Jaime re Barros Camara, Rio 
de Janeiro arkivyskupas ir kiti 
garbingi asMenys, meninę pro
gramą atlikti buvo pakviestas 
ir Sao Paulo lietuvių kolonijos 
choras, vadovaujamas komp. 
Juozo Strolios. Šis choras buvo 
buvo programoje vienintelis 
chorks šalia Budapešto teatro 
artistų ir dainininkų ir buvo 
labai entuziastiškai sutiktas 
sausakimšai pripildyto teatro 

Assunta, Grace publikos. Choras padainavo ke-1 
lėtą dainų lietuviškai ir dvi dai
nas portugališkai. Tačiau lietu
viškai turėjo kartoti, nes publi
ka nenuleido nuo scenos. “Lię-

X Amžinus įžadus padarė 
šios Šv. Kazimiero seserys:

Seselė M. Filomena, Julija 
Šainauskaitė, švento Jurgio pa
rapijos, Chicago, UI.

Seselė M. Hubertą, Elena Li- 
deikaitė, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos, Chicago, III.

Seselė M. Jacintą, Ona Mari
ja Blinstrubaitė, Gimimo Pane
lės Šv. parapijos, Chicago, III.

Seselė M. Dolorosa, Šylvia 
Vertelkaltė, Nekalto Prasidėji
mo parapijos, Chicago, III.

Seselė M. Mikalina, Elena 
Pakrosnytė, Švento Juozapo 
parapijos, Scranton, Pa.

Seselė M. Antana, Elena Ges- 
tautaitė, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos, Chicago, III.
_ Seselė M

43-čio VYČIŲ SEIMO RENGIMO KOMITETAS

Pimiutinėj eilėj iš kairės ! dešinę: George Jonikas, Illinois-Indiana distrikto pinnininkas, Sophia Žukas, 
sekretorius, kun.,P. Cinikas, MIC, Vyčių dvasios vadas, Irene Šankus, sekr. ir pirm. Jerry Jesulaitis. 
Antroj eilėj iš kairės į dešinę: Eleanore Laurin, Monica Kasper, Al Pratt, Betty Tucker, Joe Kuizin, 
Estelle Rogers, Frank Petkunas, Adella Tamasauskas ir Lorraine Dambrowski. (Nuotraukoje nematyti 
Vyt ir Anthony, Lubert ir Mrs., John Kaminski).

IR ŽVĖRYS MĖGSTA MEDŽIOTI
JONAS MIŠKINIS Amsterdam, N.Y. >

Sovietų Sąjungoje, Švedijoje, Vo 
kietijoje ir augštuose /kalnuose ga 
Įima užtikti kačių giminės plėšru
sis žvėris vadinamoji lūšis. Lūšys 
daug mažesnės už tigrą neilgesnės 
kaip 40 colių. Daugiausiai tenka 
kentėti nuo šio žvėries naminiams 
gyvuliams. Lūšys piauna avi, ož
kas ir briedžius. Lūšis nesuėda tiek

moko medžioti. Mokyti šeškai --iš
veja lapes iš olų, nei kiek jų ne
bijodami. šeškai kartais ir vaikus 
užpuola. Rygoje kartą įlindęs pro 
skylę grindyse kambarin šeškas 
užpuolęs miegantį vaiką ir papjo
vęs. Paplovęs tuoj ėmęs draskyti 
jo veidą. Tas žvėrelis toks drąsus, 
kad drįsta net pulti sėdinti 2-3

kiek ji paplauna. Kai ji alkana metų vaiką. O kaikada bando pul- 
į užpuola net veršius ir karves. Ji ti net paaugusį piemenį.
labai mėgsta gerti šiltą kraują. 
Medžioja savovališkai. Girių tan
kumynuose ji įsilipa į medį ir, pa
sislėpusi šakose, laukia ateinant 
gyvulio. Einant pro medį stirnai ar 
kitam gyvuliui, šoka ant sprando 
ir perkanda kraujagysles. Lūšis 
šoka labai vikriai ir gali nušokti 
apie 80-120 colių į tolį Užšokusi 
ant briedžio, tvirtai įsikertą į jį 
nagais, perkanda sprandą ir įsi
kabinusi laukia jo nusilpstant.

Lokiai maisto jieškosi panašiai 
kaip ir vilkai. Kamčatkoje lokiai, 
kaip vagys, iškrato visus žvejų 
tinklus. Radusios kur nors vande
ny tinklą, ištraukia jį iš vandens 
ir išima visas žuvis. Bet lokis mo
ka ir pats žvejoti. Atsitupia žu
vingoje vietoje ir, atplaukus žu
viai, užmuša ją lenta. Be to, lokiai 

I gaudo ir kitą gyvį: ardo skruzdė
lynus ir ėda skruzdės; jieško avi- 
liiį ir kopinėja medų. Bitės įgilti 
lokiui negali per ilgus ir tankius 
gaurus. Įgilta į nosį lokis ima 
niurnėti ir purtyti galvą. Lokis 
taipat mėgsta ir mėsą. Yra lokių,

šeškai gaudo kurmius, peles, 
žiurkes ir, be to, moka žvejoti. 
Paežerėmis, ar paupiais tyko žiū
rėdami, kur pamatyti žuvį arti 
kranto. Pamatę plaukiančią žuvį, 
šoka į vandenį, paneria ir labai 
vikriai ją sugauna. Ypač šeškas 
mėgsta lįsti į vištydes. Sugavęs 
vištą, nešasi į olą; paskui vėl su
grįžta. Per vieną naktį jis aplan
ko vištydes keletą kartų. Oloje 
turi tam tikrą sandelį, kuriame 
laiko maisto atsargas. Tokiame 
jo sandelyje galima rasti vištų, pe 
lių, kiaušinių ir tt.

Širmonėlis mažesnis už šešką ir 
beveik lygus suaugusiai žiurkiai, 
bet jis už šešką dar drąsesnis. 
Širmonėlis gyvena drevėse, šiekš
tose, rūsyse, o žiemą klėtyse, tvar 
tuose, arklydėse. Nueina ir į mies 
tus pasižiūrėti ir pamedžioti. Šir
monėlis nors ir mažas, bet drą
sus ir plėšrus žvėriukas. Jis gaudo 
įvairius gyvuliukus. Įlindęs į kur
mių olą, gaudo kurmius, pelių ir 
žiurkių olose gaudo žiurkes ir pe
les; vandeny — žuvis, medžiuose

Winslow, Dievo Apvaizdos pa
rapijos, Chicago, DI.

Seselė M. Leandrą, Dolores 
Jurkšaitė, Gimimo Panelės Šv. 
parapijos, Chicago, UI. j tuviais esame mes gimę” pakar

Seselė Marija Gabrielė, Mi-j totinai nuskambėjo salėje ir su 
kalina Vaičaitytė, šventos Onoskėlė vėl audrą katučių. Progra- 
parapijos, Naujamiesčio, Lie-' ma buvo transliuojama per 
tu va. i. Sao Paulo radiją, o ant ryto

jaus buvo rodoma ir televizijo-

Šiandien prasideda 
demokratų konvencija

Prie International Amphi-

CHICAGOS ŽINIOS
Į Dangų Ėmimo šventė

Rugpjūčio 15 d. yra Į Dangų 
Ėmimo šventė. Tą dieną kiek-

kurie gaudo vien tik naminius gy- paukščius. Jis nebijo plėšriųjų

X švento Kazimiero Seserų 
Vienuolyne priėmė šv. abitą:

Marija Ona Waylock, Švento 
Jurgio parapijos, Shenandoah, 
Pa.

Marilina Karpavičiūtė, Šven
to Jurgio parapijos, Shenan
doah, Pa.

Elena Butvietytė, Saldžiau
sios Jėzaus Širdies parapijos, 
New Philadelphia, Pa.

Elena Kalcsits, Šventos Kris
tinos parapijos, Chicago, UI.

Joana Powers, Švento Ber-

je. Choro vedėją komp. J. Stro- 
lią po koncerto sveikino tiek 
vengrų, tiek brazilų augšti sve
čiai ir rengėjai. Šis lietuvių cho
ras dabar net pakviestas pa- 
rainuoti vėl per televiziją. Be 
to, komp. Juozas Strolia prieš 
apleisdamas Braziliją ir išvyk
damas į Europą rengiasi choro 
religinės muzikos programai.

V. S.

— Kun. Z. Ignatavičius pro
fesoriauja Rio de Janeiro kuni
gų seminarijoj. Šiuo metu Šv.

nardo parapijos, Chicago, III. _ . .. , . , .
a a • Sostas jį paskyrė lietuviu mi- Elena Puišyte, Švento Kazį- • . . ,J f. .* .

v n ii i z-J i Ir L2yin m I l

miero parapijos, Worcęster, 
Mass.

Marija Sutkiūtė, Šv. Pran
ciškaus parapijos, Minersville, 
Pa.

Rita Junčiūtė, Švento Baltra
miejaus parapijos, Waukegan, 
III.

Barbora Junevičiūtė, švento 
Baltramiejaus parapijos, Wau- 
kegan, UI.

Patricija Jakaitytė, Švento 
Baltramiejaus parapijos, Wau- 
kegan, III.

sionierių direktorium Brazilijo
je. Rio de Janeiro kunigų semi
narijos studentai leidžia laik
raštį visai Brazilijai, kurio pa
skutiniame numery įdėta daug 
medžiagos apie Lietuvą. Straip 
snį apie mons. Krupavičių žada 
perspausdinti eilė kitų laikraš
čių. Z ,

— Rio de Janeiro, Brazilijos 
sostinėje įsisteigė šeštadienio 
mokykla. Joje po 15 min. dės
toma tikyba, liet. kalba, istori
ja, geografija ir anglų kalba. 
Po pamokų būva rodomos fil-Zenija Fedorovics, šv. Pan- . , , , . ... «

, . mos ir dalyviai pavaišinami. Pakracijaus parapijos, Chicago, , .
m j skutimuoju laiku dalyvių skai-

‘ čius siekia 40 asmenų. DalyvauRegina Denchy, Švento Jur
gio parapijos, Shenandoah, Pa.

Evelina Konrath, Šventos 
Klaros de Montefalco parapi
jos, Chicago, III.

X Lietuvos istorijai skiria-, 
ma ypatingai žymi vieta milži
niškoje, daug milionų dolerių 
įvertintoje parodoje, 'kurią ren
gia didžiausioji ir turtingiau
sio ji pasaulyje organizacija, žiavimą dar bus sušąuktas Chi- 
Arherican Numismatic Associa
tion. Paroda įvyks A. N. A.

ja vaikai, jaunimas ir tėvai.
* t

— Brazilų kalba buvo išspau
sdinta 40 tūkstančių egzemplio 
rių maldos už Lietuvą. Paveiks
lėliai buvo išdalinti brazilų baž
nyčiose. Juos savo lėšomis at
spaude spaustuvės savininkas 
Vytautas Petronis.

konvencijos metu, Chicagoje, 
Congress viešbučio salėse, 520 
So. Michigan Avė., rugpjūčio 
22—25 d. Tos parodos Lietu
vos skyriuje bus rodoma kele
tą įdomių Lietuvos žemėlapių, 
5000 metų senumo gintaro ka
roliai, Lietuvos Karaliaus Min
daugo, D. Kun. Erdvilo, Vytau
to D. ir daug kitų retų Lietu
vos numizmatų. Parodon galės 
visi ateiti be kvietimų, nemoka
mai.

X Chicagos frontininkai
ruošiasi skaitlingai dalyvauti 
Amerikos ir Kanados Lietuvių 
Fronto Bičiulių suvažiavime 
WindBore rugsėjo 1—2 dieno
mis. Iš Chicagos išvyksta ke
liolika mašinų rugpjūčio 31 d., 
penktadienio vakare. Greit bus 
paskelbta registracijos . tvarka 
tiems frontininkams, kurie ne
turi nuosavų susisiekimo prie
monių. Prieš išvykimą į suva^

cagos fęontininkų susirinkimas.

X Vandos Panavaitės ir inž. 
Jono Stankaus jungtuvės įvyks 
rugsėjo mėn. 1 d. 2 vai. p. p. 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje, 4557 S. Wood st. Vaišės 
įvyks Royal salėje, 12304 So. 
Halsted st. Kaip žinoma, inž. J. 
Stankus buvo statybos bendro
vės Mūras vedėjas, sėkmingai 
pravedęs nemaža didesnių sta
tybos darbų.

I ' ' _

X Kun. 'Ant. Sabaliauskas,
dėl įtempto darbo pakirtęs svei
katą, keletai dienų paguldytas 
į Šv. Kryžiaus ligoninę. Pada
rius reikiamus tyrimus numa
toma, kad ketvirtadienį gydy
tojai jam leis grįžti į Cedar 
Lake, Ind., kur yra lietuvių sa
leziečių vienuolyno namai.

X Or. lenkins su visa šeima 
ir uošviene Gertrūda Karčiaus
kiene atostogauja Kanadoje. 
Ta proga apžiūrės žymesnes ir 
įdomesnes vietaa,

theatre patalpų yra iškabintas [ vienam katalikui yra pareiga 
Chicagos mero Daley didžiulis, išklausyti šv. mišias, nes tai 
plakatas su parašu — Sveiki- j įsakytoji šventė. Ji primena
name delegatus, atvykusius į 
JAV vidurio širdį. Chicaga yra 
patogus šios šalies vidurys, dėl 
to demokratų partija ir pasi
rinko mūsų miestą konvenci
jai, kuri atidaroma šiandien, 
pirmadienį.

Bridgeportas, kurio rajone 
vyks konvencija — daug kur 
pasipuošęs su dailiomis plačio
mis juostomis prie pastatų, su
darytomis iš Amerikos vėliavos 
spalvų. Apie pačią konvencijos 
salę — International Amphi- 
trektre — parkinimo automa
tai apmauti tokiomis pirštinė
mis su parašais, kad ten rteva- 
lia mašinų statyti — norima 
gatves palaikyti laisvas dides
niam judėjimui. Forr Motor 
bendrovė pavedė 225 automo
bilius išvežiojimui delegatų iš 
viešbučių į konvencijos salę ir 
atgal.

Bolševikų kalintas lietuvis
Chicagos arkidiecezijos laik

raštis prie naujojo redakto
riaus dar daugiau dėmesio ski
ria lietuviams. Paskutiniame 
numeryje (—32) į pirmą pus
lapį įdėta nuotrauka lietuvių 
kunigų, 1933 m. išleistų iš Ru 
sijos kalėjimų, ir duodamas 
ilgas pasikalbėjimas su vienu 
iš jų — kun. Kazimieru Juršė
nu, dabar jau sulaukusiu 66 
metų amžiaus ir gyvenančiu 
Chicagoje, Šv. Kryžiaus para
pijoje. Parodyta, kaip jisai at
rodė kalinio drabužiais, ir duo

kad Marijos kūnas buvo apsau 
gotas nuo sugedimo žemėje ir, 
pagal naujai paskelbtą dogmą, 
paimtas į Dangų. Ši šventė, va
dinama Žolinė (šventinamos 
gėlės) buvo ypač iškilmingai 
švenčiama Liętuvoje. Daugelis 
suplaukdavo į atlaidus Zara
suose.

Apsauga atominiame 
pavojuje -

De Paul universitetas buvo 
suorganizavęs specialų semest
rą, kuris tęsis nuo rugp. 2 iki 
8 dienos ir kuriame bus aiški
nama apsigyųimo būdai atomi
nio puolimo metu. Buvo aiški
nami atominės fizikos pagrin
dai, atomo sudėtis, spindulia
vimo susekimo būdai, radiolo
ginė apsauga, biologiniai ato
minių spindulių padariniai, psi
chologiniai atominių sprogimų 
ir spindulių padariniai, civilinė 
apsauga ir atominės energijos 
panaudojimas tai'kos gyvenime. 
Tomis temomis buvo paskaitos 
ir vaizdiniai demonstravimai. 
Kursą išėjo 43 asmenys, jų tar
pe 17 seselių mokytojų, du Chi
cagos policijos leitenantai ir 
eilė civilinės apsaugos parei
gūnų.

350 mašinėlių Demokratų 
kohvencijoj

Šiandien International Am- 
phiteatre patalpose prasideda 
Demokratų partijos konvenci
ja. Jai iš anksto gerai pasiruo-

Vasariniai rankdarbiai
Šiandien, rugpjūčio 13 d., ka

talikų jaunimo centre — CYO, 
1122 S.' Wabash — atidaroma 
paroda rankdarbių, kuriuos pa
darė Chicagos berniukai ir mer 
gaitės vasaros atostoginiuose 
centruose. Šie centrai veikė iki 
liepos mėn. 27 dienos, jų iš vi
so Chicagoje buvo 37 ir juos 
lankė apie 14,000 jaunuolių ir 
vaikų. Paroda bus atdara nuo 
9 vai. iki 5 vai. p.p.

Indėnų pamestinukė
Šv. Vincento našlaityynui 

perduota 9 mėnesių indėnė mer 
gyte, kurią tėvų pamestą atra
do 617 W. Curf, Chicagoje. Mer 
gytės teta paaiškino, kad pa
mestinukės tėvai prieš keturius 
mėnesius atsikraustė iš H'ay- 
ward, Mis. Tėvas pametė šei
mą prieš keletą savaičių, o mo
tina —; 19 m. amžiaus — dingo 
prieš tris dienas.

Naujos namų kolonijos
—_ •

Praeitą savaitę spaudoje 
pranešta apie planus Chicagos 
apylinkėse pastatyti tris nau
jas butų kolonijas su 302 na
mais. Didžiausia iš tų 'kolonijų 
yra numatyta ties 154 gatve ir 
Ellis gatve, Doltone. Naujai ten 
statomi namai kainuoja tarp 
$17,950, ir $22,650; namuose 
yra trys ir keturi miegamieji.

Plieno stogas
Chicago Bridge and Iroft 

bendrovė pagamins Edison ben
drovei taip didelį plieno gaub
tuvą, kad juo galima būtų,ap
dengti 15 augštų namą. Tas 
gaubtuvas bus stogas Edison 
bendrovės naujam atominiam

vulius. Jie priselina prie kaimenės 
tr laukia, kol viena karve atsiskirs 
Ir nuklys nuo kitų.

Kartais pats grobis ateina lo-

paukščių, apuokų ir kitų. Pav., 
kartą skrisdamas apuokas, pama
tęs širmonėlį, puolęs ir nustvėręs 
jį nagais. Greit pakilęs augštyn

kiui i namis Bet kai kada vari- norėdamas širmonėlį nusinešti kiui į nagus. oet aai Kana vagi- v.
(iui lokiui pasitaiko, kad ir šonus 
gerokai apdaužo. Kol jis nudobia 
vieną karvę, jį apspinta visa kai
menė, o jaučiai net gerokai ragais 
jį patrina. Silpnesnius lokius gy
vuliai nuveja, bet randasi ir to
kių, kurie įpykę užmuša ne vieną, 
bet dešimt ir daugiau gyvulių.

Kartais šis vagilis ir į ūkininko 
tvartą įsibrauna. Jeigu durų ne
gali išlaužti, tai lengvai prasiplėšia 
stogą ir įyste įlenda. Alpių kalnų 
gyventojai pasakoja, kad lokis 
pro išsiplėštą stogą gali net dido
ką veršiuką išsinešti. 

Pasauly yra nedidelių žvėrii- - -
bet kaikurie iš jų nemažiau už 
didžiuosius gudrūs, vikrūs ir 
plėšrūs. Pav., kiaunė. Ji yra ne
didelė apie 7 colių ilgio. Sibire jų 
yra daug, nors kasmet žmonės iš 
jų kailiukų siuvasi kailinius. Kiau
nė medžiojanti naktį, vikriai lai
piojanti po medžius, gaudanti kiš
kius, peles, paukščius ir visą, ką 
gali sugauti. Kiaunė mokanti plau 
kti. Prireikus šokanti į vandenį ir 
vejasi vandens žiurkes. Ji išdras
kanti paukščių lizdus, bičių avi
lius, ėdanti vyšnias, kriaušes ir 
kitus vaisius. Ji esanti labai vik
ri. Todėl ją nušauti nėra lengva, 
žiemą kiaunės kailis labai gražus 
ir brangus.

šeškai nemažiau drąsūs už kiau
nes. Afrikoje žmonės šeškus augi
na, pratina prie žmonių ir paskiau laumės jodinėja.

lizdą. Beskrisdamas pradėjęs var
tytis, svyruoti, ploti sustodamas 
sparnais, pagaliau žnegterėjęs že
mėn. Žmogus, kuris jį sekęs, nu
bėgęs pažiūrėti, kas atsitikę. At- . 
bėgęs pamatęs, kad apuokas šir- 
monėlio papiautas. Matyt, kad su
gautas širmonėlis, perkando 
puokui kraujagysles, šis. apsipylė 
krauju, nusilpo ir nukrito žemėn, 
o širmonėlis liko sveikas ir gyvas.

Varnoms tąįp pat skani širmo- 
nėlio mėsa, bet pakliuvusios į jo 
nagus, retai teišsprunka. Kartais 
širmonėlis puola net žmogų, 
žinoma, nieko nelaimi ir retai 
sveiką kailį teišneša. širmonėliai 
labai kankina arklius, žaisdami su 
jais. Naktį įlindę į arklidę, užšo
ka arkliui ant sprando, ima bėgio
ti, draskyti ir kutenti. Arklys šo
kinėja, spiria, o širmonėlis vis sa
vo daro. Eęti atsitikimų, kad šir
monėlis tuo mirtinai nukankina. 
Arklys nebežinodamas, kas bedary 
ti, ypač baikštus, trankosi, daužo
si, lyg jį kamuotų koks nors bai- \ 
sus žvėris. Ne visi žino, kodėl kar 
tais arklys trankosi, net daugelis 
žmonių nėra ką nors girdėję apie 
širmonėlį. Jie nė nepagalvoja, kad 
toksai žvėrelis galėtų gyventi jų 
arklidėje. Arklidėje nieko nema
tyti, o arklys daužosi, tik karčiai 
jo veliasi, taršosi. Prietaringi žmo 
nės manp, kad naktį ant jų arklio
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Metinis Išvažiavimas

ra

šta. Konvencijos patalpose įtai
syta 350 rašomųjų mašinėlių fabrikui, 

dama nuotrauka dabar bešikal- korespondentams ir atstovams. Į * c X0;mno SmAnSe
bančio su minėto savaitraščio Suvažiavo daugybė reporterių, ^UV0 0 seunos žmones

j resporteriu. Prie nuotraukų jų tarpe ir pebkios žymiausios Netoli Crocker, ties Porter,
įdėtame ilgokame straipsnyje moterys repėrterės, kaip Gla- Ind., prekinis traukinys trenkė I
nupasakojama tų kalinių lietu- dys Erickson, Ruth Mpntgome- į automobilį, jam pravažiuojant '

|Vių kunigų likimas. Pats bu- py jr ^įtos. Vyraujanti nuomo- nesaugoma pervažą, ir užmušė 
i vęs kal inys kun. K. Juršėnas n$( jęa(j kandidatu į prezidentus jame buvusią motiną Valeril 
pasakoja daug savo patyrimų demokratai greičiausiai nomi- 

jSolovkose iir kituose komuni- nuoa‘ Adlai Stcvensoną.
stų kalėjimuose.

Elektroniniai įtaisai
De Paul universiteto Komer

cijoj kolegija nuo rugsėjo mė
nesio pradės specialų kursą 

: institutą. specialiai pagerbė I’F™1? vedėjam. Jr sąakatty-
iChicagos kardinolą Stritch už bln,nk»D’*.
pastangas gerinti rasių sugy

Carver institutas pagerbė 
kardinolą

Jurgio Washingtono Carver

May, jos keturis vaikus ir au
tomobilio vairuotoją. Dar du 
automobily buvę vaikai sužeis
ti.

yenimą ir ugdyti broliškumą. 
Specialiame minėto instituto 
rašte iškeliamas religijos vaid 
muo rasių sugyvenimui kelti 
ir socialinei lygybei ugdyti.

nių įtaisų panaudojimą rakti 
nėse. Paskaitos bus ketvirta
dieniais; tęsis iki sausio 22 d.

Universiteto sporto salė
De Paul universitetas Chica-i

Žmona nušovė policininką
Policininko ir jo žmonos gir

tavimas baigėsi vyro mirtimi. 
Smarkiai sumušta Louise Hae- 
nicke, ,27 m. amžiaus, apkaltin
ta žmogžudyste. Ji nušovė sa
vo vyrą jo revolveriu po to, kai 
sekmadienio rytą jie praleido

, lakstydami po smukles ir ėmėgoję baigia statyti didžiulę ,bartig 
sporto salę, kur galės tilpti 
5,200 žiūrovų. Naujame pasta
te bus plaukiojimo baseinas, 
raštinės, klasės, krepšinio ir 

sakomybėn; kaltinami bendra-'Vitų žaidimų įtaisai. Pastatas 
darbiavę su Hodge dideliame kainuos $1,750,000 ir bus įruo-] nės yra Dievo akyse normalūs 
Illitioiš iždo išeikvojime. | štaa apie vidurį rugsėjo mėti. 1 asmenys; — 4 u Hum Langhehn

i Teis Hodge konspiratorius
Edwarda8 A. Hintz ir Edv. 

A. Epping patraukti teismo at-
Jeigu kas pats nėra šventa

sis, turi sekti šventaisiais, nes J 
šventieji, o ne paprastieji žmo-

Pirmadienį (Labor Day), rugsėjo 3d., 1956

O A K S DARŽE
Prie H9th St ir Archer Avenue, Lemont, Illinois

\
Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 

metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus 
duodamos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi
lankymo biletus.

Bus Ir programa, kurios įdėtu aktoriai Alfas Brinką,
Alg. Bikinis ir Jonas Kelečius atliks humoristo Alb. Valenti
no parašytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
Ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintas ir keliauja po 
pasaulį. •

Tango muzika aidės visame darže, nes BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius.

Veiks bufetas su skaniais gėrimais ir valgiais.
Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.
Rezervuokite ^abor Day DRAUGUI ir remkite sta- 

tybdh bei mašinų fondą.

Kviečia —
DRAUGO ADMINISTRACIJA


