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INDUOS PREMJERAS GRASINA BRITANIJAI
Kuriose Sovietų Rusijos vietovėse 

yra lietuvių tremtinių
MUENCHENAS. — Paduodame žinių, gautų iš Sovietų Są

jungos grįžusiųjų asmenų. Iš vietovių, kuriose laikomi lietuviai 
(ir kurias iki šiol teko nustatyti, pažymėtinos šios: Abez, Altai, ! 
Ačinsk, Bagačansk, Inta, Irkutsk, Jarcovo, Jarkutsk, Java, Kam- 
ėatka, Karaganda, Kazačinsk, Kingir, Kolyma, Kožval, Krasno- 
jarsk, Liesozavod, Mamotov, Matygin, Moločnika, Mordovija, 
Nasilsk, Norilsk, Novo Čerkask, Novo Sibirsk, Omsk, Pečiora, 
Perebory, Potma, Razdolnoje, Snašišk, Spassk, Solikamsk, Ta- 
sevsk, Taišet, Ushta, Udereisk, Vologodsk ir Vorkuta.

Kaikuriose iš jų yra ir priver
čiamojo darbo stovyklos, kaip
pvz. Inta, Kolyna, Mordavija, 
Norilsk, Potma, Solikamsk, Tai
šet, Vorkuta ir kt., o kai kurios 
vien privalomos gyvenvietės.

Šiaip visa Sovietų Sąjunga, 
o ypač Sibiras, vien priverčiamo 
jo darbo stovyklos ir tremtiniais 
priverčiamai apgyvendintos vie
tovės.

Stovyklos aptvertos dažniau
siai spygliuotomis ir augšta 
įtampa įelektrintomis vielomis, 
saugojamos ginkluotų sargybi
nių būrių su plėšriaisiais šuni
mis.

Iš iki šiol žinomų priverčiamo 
jo darbo stovyklų, Norilsk, Mor 
dovija, Vorkuta ir Inta bene bus 
didžiausios visoje Sovietų Sąjun 
goję. Vorkutoje yra daugiau 
kaip keliasdešimt stovyklų ne 
retai po kelis tūkstančius asme
nų kiekvienoje.

Lietuviai po ukrainiečių

stovyklose pusę sudaro pabal 
tiečiai vyrai ir moterys. Iš pa
baltiečių daugiausia yra lietu
vių. Savo skaičiumi tik ukrai
niečiai viršija juos.

Lietuviai, laikomi Sovietų Są
jungoje, skirstytini į kalinius, 
paleistus ir tremtinius.

Kaliniai yra tie, kurie nubaus 
ti priverčiamais darbais ir laiko
mi stovyklose. Pastarosiose la
bai daug jaunimo, o ypač moks
leivių ir studentų. Kartais nu- 
tremdavo ištisas mokinių kla
ses. Visi jie nubausti po 5, 10, 
15, 20, 25 ir daugiau metų, pvz. 
kelis kartus po 25.

Režimas stovyklose nėra 
vienodas

Pagal tariamai padaryto nu
sikaltimo dydį ir paskirtos baus 
mės kaliniai dažniausiai ir pas
kirstomi į atitinkamo režimo 
stovyklas. Tiek, vadinamose re
žimo stovyklose yra sunkiausia 
— dar blogesnis maistas, nepa
keliamos darbo sąlygos ir t.t.

Kaliniai nelaikomi vietoje
Nuolat vyksta kalinių kilno

jimai iš vienų stovyklų į kitas. 
Pvz. savo metu iš Abezo stovyk
los lietuvaitės buvo perkeltos 
į Karagandą ir kitur.

Kalėjimai

Apie laikomus lietuvius kalė
jimuose smulkesnių žinių nete
ko gauti. Grąžintieji tepasakojo 
tik tiek ,kad sutiko jų ypač tar
dymo metu. Jie ten buvo muša- santykius su Nepaliu. 
mi bei kitaip kankinami tiek fi
ziniai, tiek ir dvasiniai.

Paleistųjų grupei priskirtini 
atlikusieji bausmes bei dėl kitų 
priežasčių — amnestijų ir kt.
atvejais iš priverčiamųjų darbų 
paleistieji. Jų yra dviejų rūšių 
— su teise grįžti Lietuvon ir 
be tokios teisės. Prie antros ka
tegorijos priklauso visi tie ka- tuose vyksta smarkios rasinės 
liniai, kurių nubaudimo spren- i kovos, 
dimuose buvo įrašyta priverčia
mojo darbo bausmė su ištrėmi Vėl kairė

mu. Be to, neleidžiama grįžti ir
tiems, kuriuos stovyklos admi- į ATLANTA, rūgs. 3. — Va- 
nistracija įtaria pavojingais sau gis pačiupo du tuzinus batų iš 
gUmuj. (batų pardavėjo automobilio. Vi-

Kaikurie iš priverčiamojo dari si batai buvo kairės kojos.
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Prioe 5 centą ANTRADIENIS, RUGSftJO (SEPTEMBER) 4, 1956

bo stovyklų paleistieji be teisės 
grįžti Lietuvon buvo apgyvendi
nami Karagandos, Krasnojarsko 
ir kitose vietose. Vėliau imta 
kurdinti juos ir pačių stovyklų 
apylinkėse. •

Ne visi pasinaudoja.’ teise grįžti 
Lietuvon

Negrįžta tie, kurių namiškiai1 
yra ištremti Sovietų Sąjungon, 
arba kurie bijo tenai dar dides
nio skurdo. Pasirodo, Lietuva 
yra jau daugiau nualinta, nei 
kaikurios sovietiškos sritys. Be 
to, grįžę Lietuvoje negauna pa
talpų ir darbo. Kaikurie iš pa
leistųjų nuvyksta namo, pasii-j 
ma savo likusius šeimos narius, ! 
jei dar suranda, ir atsigabena 
pas save.

Leistinųjų grįžti kategorijai 
priklausą invalidai tegali vykti i 
tik tada, kai tenai yra kam išlai Į 
kyti bei prižiūrėti juos.

Prie tremtinių pirmoje eilėje
t* . x. , , , priskirtini visi tie, kurie pirmo-Kaikunose priverčiamo darbo . . . . , ..1 sios ir antrosios okupacijos me

tu tremiami su šeimomis ir daž
niausiai masiniai. Trėmė į visas 
Sibiro sritis. Ne retai nutrem- j 

davo į negyvenamas vietas, ap
klotas amžinu sniegu, kur per 
trumpą laiką turėjo padaryti 

; sau palapines bei kitaip susi
tvarkyti ir eiti vergijos.

Trėmimo metu šeimos buvo 
perskirtos. Bene visi vyrai buvo 
nubausti priverčiamųjų darbų 
bausmėmis.

Graikija už Kipro
salos nepriklausomybę

NEW YORKAS, rūgs. 3. — 
Graikija vėl atnaujino reikalavi
mą, kad Kipro saloje būtų pa
keistas britų režimas. Graikija 
reikalauja pilnos nepriklauso
mybės Kipro salai, kadangi ten 
daugumas gyventojui yra grai
kai.

Christian X. Palamas, Graiki
jos atstovas Jungtinėse Tauto
se, pasiuntė laišką JT gen. sek
retoriui Dag Hammarskjoldui, 
reikalaujant Kipro salos klausi
mą įtraukti į Jungtinių Tautų 
asamblėjos dienotvarkę.

Tibetas tariasi
KATMANDU, Nepalis, rūgs. 

2. — Tibeto armijos vadas su 
delegacija atvyko į Nepalį tar
tis prekybos reikalais. Raudo
nasis Tibetas nori sutvarkyti

Iškvietė sargybinius
CLINTON, Tenn., rūgs. 3. — 

Net valstybės ginkluotų sargy
binių reikėjo kviesti, kad nura
mintų triukšmavusią minią Clin 
tone. Mat, baltieji nenori kartu 
mokytis su negrais. Žodžiu, pie-

i i

Japonija gyvena
auksinį amžių

TOKIO, Japonija, rūgs. 3. — 
Chicago Tribūne kc responden
tas Kimpei Sheba praneša, kad 
Japonija dabar gyvena auksinį 
amžių. Ten pramonė, ūkis ir dar 
bas žydi.-

Japonija dabar yra vieną iš 
didžiausių laivų statytojų —ant 
roję vietoje stovi po Britanijos. 
Japonija stato prekinius laivus.

Rusų oro jėgos

atvyko į Londoną
LONDONAS, rūgs. 3. — So

vietų oro jėgų delegacija, va
dovaujama maršalo P. E. Ziga- 
revo, oro jėgų vado, atvyko 
sprausminių lėktuvu į Londoną. 
Ši delegacija yra britų oro jėgų 
tarybos svečiai. /

Britai apie Amerikos
demokratus

LONDONAS, rūgs. 3. — Cri- 
cago Tribūne laikraščio kores
pondentas Arthur Veysey iš 
Londono praneša, jog britai ap 
skritai daugiau palaiko Jungti
nių Amerikos Valstybių demok
ratus negu respublikonus. Kai- 
kas iš britų mėgsta prezidentą 
Eisenhowerį, bet nėra jiems prie 
širdies Nixonas.

• Autobusas nukrito nuo kal
no netoli Campogrosso šiaurinė
je Italijoje. Keturiolika asmenų 
žuvo ir 10 susižeidė.

Paleidžiami Stalino kaliniai, 
atvežami Chruščevo ir Bulganino

PARYŽIUS. — Tarptautinio komiteto kovai su priverčia
mųjų darbų stovyklomis biuletenio paskutinis numeris skelbia 
įdomų straipsnį apie sovietines koncentracijos stovyklas.

Kaip žinoma, Maskvos vyriau “ ~ .. . ... j 7buvo uždaryti a Mirnos koncent-
sybe prieš kiek laiko paskelbė1
dekretą, kuriuo tariamai panai
kinamos koncentracijos stovyk
los, pakeičiant jas vadinamomis 
perauklėjimo įstaigomis. Tokiu 
būdu po “perauklėjimo įstaigų’’ 
priedanga ir toliau pasilieka kon 
centracijos stovyklos, kurios ta 
riamai buvo pasmerktos, kaip 
Stalino išradimas. Tarptautinio 
komiteto kovai su koncentraci
jos stovyklomis leidinyje rašo
ma, kad sovietiniai teismai ir 
toliau skelbia sprendimus, ku
riais kaltinamieji yra pasmerkia 
mi priverčiamiesiems darbams. 
Pavyzdžiui, po neramumų Geor- 
gijoj šimtai Tifliso gyventojų

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Popiežius Pijus XII pareiškė, kad Katalikų Bažnyčia 

dabar kenčia „pavojingiausius persekiojimus, kokie kada 
buvo žinomi.” Bet popiežius pastebėjo, jog Bažnyčia gali 
didžiuotis, kad turi konfliktų su sistema, kuri remiasi Dievo 
neigimu. Popiežius Pijus XII kalbėjo per radiją Vokietijos 
katalikams, suvažiavusiems iškilmėms į Koelną.

—Sovietų Rusija paskutinėmis dienomis trečią kartą iš
bandė atominius ginklus Sibire. '

—Indijoje netoli Hyderabad autobusas įkrito į upę, kai 
tiltas sulūžo. 94 asmenys žuvo ir 20 susižeidė.

—Britų pareigūnų žmonos ir vaikai iš Egipto atvyko į 
Jordaną, ryšium su Suezo kanalo krize. Iš ten vyks namo.

—Šiemet Darbo dienos savaitgalyje daugiau žuvo asme-

• Siaurės Atlanto Gynybos or 
ganizacija (NATO) taryba nu
tarė šaukti savo posėdį šį tre-

nų keliuose negu praėjusiais metais. Vakar po piety buvo’į Texas gubernatorius. Įčiadienį Paryžiuje. Greičiausia
jau žinoma, kad apie 300 asmeny žuvo JAV susisiekime. j • Harold E. Stassenas grįžo į taryba išklausys Britanijos ir 

[prezidento vykdomąsias rašti- Prancūzijos pasiūlymus, ką da
nes. Jis ton dirba nusiginklavi- ryti, kai Nasseris atmes Vaka--Komunistinė Kinija atsisako atsilyginti Jungtinėms

Amerikos Valstybėms už nušautą lėktuvą netoli Kinijos
pakrantė*. Su lėktuvu iuvo 16 amerikinė!,. „sutvarkyti” viceprezidentą Nix tarptautinti.

—Prezidentas Elsenhoweris Darbo dienoje pareiškė, kad oną. • JAValstybių sekretorius
JAV yra ekonominėje augštumoje. Darbas žymiai padidė- • Šen. Joseph R. McCarthy Dulles apkaltino Maskvą už nė

mo srityje. Stassen nepasisekė rų pasiūlymą Suezo kanalą su-

jęs.

Britų naujas lėktuvas, kurio sparnai pripučiami oro. IS sparnų oras 
išleidžiamas ir sparnai apsukami aplink lėktuvų. Lėktuvas gali nusi
leisti mažame šėmės plote. (INS)

Egipto prezidentas Nasseris 
kietai įspėjo Vakarų valstybes

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 3. — Penkių valstybių Suezo ko
mitetas, vadovaujamas Australijos premjero Menzies, šiandien 
prieš pietus trumpai tarėsi su Egipto prezidentu Nasseriu Sue
zo kanalo klausimais. Po pietų buvo kitas posėdis.

Prezidentas Nasseris sekma
dienį pareiškė, kad jis eis į ka
rą ginti Egipto .teisių Suezo ka
nale, jei Vakarįį užpultų Egip- 

.
Paklaustas spaudos konferen 

cijoje, ar gautų Sovietų Rusijos 
pagalbą užpuolimo atveju, Nas
seris pasakė:

„Žinoma, jei tu esi užpultas,

racijos stovyklas netoli Tomsko.
Iš koncentracijos stovyklų pa 

leisti kaliniai vienbalsiai patvir
tina, kad nauji pasmerktieji nuo 
lat atvežami į koncentracijos 
stovyklas, ypač į garsiąją Vor
kutos priverčiamųjų darbų sto
vyklą.

Didžioji dalis naujai atveža
mųjų kalinių taip pat yra pas
merkti 25 metams priverčiamų-Į . CoQk County odininkas 
jų darbų, kaip kad būdavo pra- Hprbert c Paschen nebekandi-
eityje.

Padėtis tik tiek tepasikeitė, 
kad paleidžiami Stalino kaliniai, 
o atvežami Chruščevo ir Bulga
nino.

Egiptas pirko
naujų ginklų

WASHINGTONAS, nigs. 3. 
— Diplomatiniai pareigūnai pra 
nešė, kad Egiptas jau pirko už 
250 milionų dol. ginklų iš komu 
nistinių valstybių bloko. Praėju
sią savaitę vienas komunistinis 
laivas slapta atgabeno lėktuvų, 
tankų ir artilerijos į Egipto 
uostus.

SAVAITINĖ ŽINIŲ SANTRAUKA

datuoja į Illinois valstybės gu
bernatoriaus postą. Šerifas Jo
seph Lohman pradėjo kampani
ją už nominavimą jo kandidatū
ros demokratų sąrašu į Illinois 
gubernatorius.

• Stevensonas ir Kcfauveris 
gyvai pradėjo rinkiminę kampa 
niją.

• Prezidentinį kandidatą Ste- 
vensoną ir viceprczidentinį kan 
didatą Kefauverį organizuotai 
palaiko AEL-CIO darbininkų u- 
nijos. AFL-CIO vykdomoji ta
ryba abu indorsavo.

• Buvęs prezidentas Truma
nas irgi pradėjo rinkiminę kam 
paniją už demokratus. Pirmąją 
rinkiminę kalbą pasakė Iowoje.

• JAV šen. Priee Danicl lai
mėjo demokratų nominavimą

(R., Wis.) įspėjo respublikonus, švarią propagandą, kuria sovie už lakūnų gyvybes ir lėktuvą.
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Kaina 6 centai

pareiškė, kad JAV ligoninių šta 
buose dirba daugiau kaip 25 pro 
centai užsieniečių ir, girdi, dau
gelis jų stokoja pakankamo pro
fesinio išsiauklėjimo.

Dr. Willard C. Rappley, Co
lumbia uuniversiteto medici
nos fakulteto dekanas, taip pra
bilo metiniame pranešime uni- 

j versiteto prezidentui.
I „Tuo metu, kai JAV medici- 
1 nos mokyklos kovoja už jų augš 
tesnį standartą, kraštas priima 
daktarus iš įvairių pasaulio vie
tų”, pareiškė Rapley. „Daugelis 

'yra šaunūs individai su geromis 
asmenybės ir intelekto savybė
mis, bet daugumas iš jų neturė

tu jieškosi pagalbos pas betku- *> galimybės savo gimtuose 
rią valstybę.” ! kraštuose įsigyti profesinio įssi-

Atrodo, kad bus susitarta Su- tuklėjimo.
ezo kanalo reikalu, nes preziden
to Eisenhowerio nuomonė su
tampa su Egipto nusistatymu.
Prezidentas Eisenhoweris nori, 
kad Egiptas duotų valstybėms 
laisvę naudotis Suezo kanalu.
Nebe taip aštriai kalbama apie 
Suezo kanalo sutarptauutinimą.

Sov. Rusija pasiruošusi siųsti 
savo jūrų pilotus pagelbėti Egip 
tui tvarkyti nacionalizuotą Sue
zo kanalą.

Indijos ministerio pirmininko
Nehru stiprus žodis britams

GENEVA, rūgs. 3. — Kari H. Weigand, Amerikos užsienio 
korespondentų dekanas, praneša, kad jis sužinojęs iš Indijos pati
kimų šaltinių, kad Indija išstos iš Britanijos bendruomenės (com- 
monwealth), jei Britanija ir Prancūzija panaudotų ginkluotas jė
gas Suezo kanalo krizę sprendžiant.
—------------ , . , Indijos ministeris pirminin

kas Jawharial, Nehru pareiš
kęs Britanijos vyriausybei, kad 
betkoks karinis veiksmas prieš 
Egiptą priverstų Indiją išsi- 
braukti iš britų commonweal-

Amerikietis apie
užsieniečius daktarus

NEW YORKAS, rūgs. 3. — 
Columbia universiteto daktaras tho.

Jau sveiksta

GRAZZANO BADOGLIO, Ita 
lija, rūgs. 3. — Maršalas Pietro 
Badoglio jau sveiksta. Jį nese
niai buvo ištikęs širdies smūgis.

Badoglio, Etijopijos užka
riautojas ir pasirašęs Italijos 
besąlyginį pasidavimą II Pasau
linio karo metu, yra 84 metų vy
ras.

• Vienas vyras buvo užmuš
tas ir 19 asmenų buvo sužeista, 
kai Jeruzalės policija susikirto 
su jaunu žydu, kuris norėjo sus
tabdyti automobilių judėjimą su 
batoje, kad nebūtų pažeistas 
šventės orumas.

Kalendorius
Rugsėjo 4 d.: šv. Rozalija, lie 

tuviški: Rimantas ir Girėnas.
Saulė teka 6:18, leidžiasi 6:24. 

Oras Chicagoje
Oro biuuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien

kad jie rudenį pralaimėsią rin
kimus, jei rinkiminę akciją ves 
„šiltai ir minkštai.”

• Prancūzų kariuomenė atvy
ko į britų bazę Kipro saloje, a- 
pie 250 mylių nuo Egipto.

• Egipto vyriausybė ištrėmė sulmonai privalo švęsti nuo auš
keletą korespondentų ir du bri- ros iki saulėleidžio. O iš tikrų- 
tų diplomatus. Britanija taipgi jų ten buvusi tik pramoga.
ištrėmė du Egipto diplomatus. 
Egiptas areštavo tris britus, kai 
tinant juos špionažu. Britanija 
sumažino ambasados štabą Kai
ro mieste.

• Sovietai pranešė, kad jie 
pilnai palaiko Egipto savistovu
mą Suezo kanale. Egiptas yra 
viešpats, savininkas ir tvarkyto 
jas Suuezo kanalo, — pareiškė 
Maskva.
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Ceilonas pasektų Indijos žings 
nius. Nehru įsitikinęs, kad Pran 
cūzijos ir Britanijos karinių jė-. 
gų stiprinimas Vidurio Rytuose 
yra laužymas Jungtinių Tautų 
čartos.

Nehru taip pat pareiškęs, jog 
jis tarėsi su Egipto prezidentu 
Nasseriu ir jam pataręs stipriai 
stovėti už Egipto savistovumą, 
bet eiti į tokias derybas, kurios 
respektuotų savistovumą.

Jis pataręs Nasseriui susitar
ti dėl Suezo kanalo techniškų 
klausimų ir garantuoti laisvę vi
sų valstybių laivų pervažiavimui 
Suezo kanalu.

Už Indijos nugaros stovi So
vietų Rusija.

Jei Indija pasitrauktų iš britų 
bendruomenės, tai būtų didelis 
smūgis Britanijai ir bendruome
nei. Indijos gąsdinimas Britani
jai rodo koks didelis yra įsitem
pimas tarp Rytų ir Vakarų.

iš visur
• Kairo, Egipte, radijas skel

bia: Libijos pareigūnai surado 
prancūzų špionažo tinklą. Du 
prancūzų diplomatai ir prancū
zas civilis įveltas į špionažo tink 
lą, — sako radijas.

• Japonijos premjeras Hoto- 
yma paprašė pajieškoti jo vie
ton kitą ministeriu pirmininką, 
kadangi jam nesiseka sudaryti 
taikos sutarties su Sovietų Ru
sija.

• Graikų kipriečių pogrindis 
numetė bombas į britų kariuo
menės štabą, esantį Episkope, 
rytinėje pakrantėje.

• Komunistinė Vokietijos vy
riausybė pareikalavo, kad vaka
rinės valstybės pripažintų Rytų 
Vokietiją. Kitaip grasino pilie
tiniu karu.

• Turkijos iumalo redakto
rius Ysuf Adehhan buvo nuteis 
tas šešiems mėnesiams į kalė
jimą, kad jis paskelbęs apie mi- 
nisterių posėdį prezidento Bay- 
aro namuose Ramadan švenčių 
metu (balandžio mėn.), kai mu-

• Mrs. Nellie Davidson, gyv. 
Santa Monica, Calif., persiskyrė 
su savo vyru, kad jis savaitėje 
eidavo penkis kartus į šokius. Ji 
pareiškė: „Aš tik galiu du, o 
kartais tris kartus savaitėje nu
vykti į šokius.” Vyras yra 59 
metų amžiaus. Mrs. Davidson y- 
ra 81 metų.

tai trukdo išspręsti Suezo kana
lo krizę.

• Savaitės laikotarpyje sovie 
tai išbandė du kartus atomi
nius ginklus Sibiro pietų vaka
ruose.

• JAV nustojo vilties surasti 
16 lakūnų, kurių lėktuvas buvo 
komunistų nušautas 32 mylių 
nuo kom. Kinijos. Jungtinės 
Amerikos Valstybės pareikalavo 
iš raud. Kinijos kompensacijos
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ĮTEMPIMŲ GALIMA IŠVENGTI i
II dalis — atoslūgis

DR. A. LLTONIS, Iowa

Rami, taikinga pastogė, lyg! sugaišta dainuodami apie mėly- 
lietuviškas šviežiu šienu kvepian nas kelnes' arba šilkines koji- 
tis pavasario rytmetis, laimina nes.
kiekvieną žemės keleivį. Niekus Jeigu amerikietis gerai jaučia, 
kalba, kas sako, kad įtempimų si, tar jam rūpesčių netrūksta, 
negalima išvengti. Be reikalo! kad gali apsirgti. Kiekvieni ke- 
per greitai ir per daug jaukių turi iš penkių rūpinasi, kad sens 

ta, o tuo pačiu 4 iš kiekvienų 
5-kių baiminasi, kad jie senes
nio amžiaus gali nesulaukti. Jau 
nesniame amžiuje mirštantieji 
suomiai tuo nesirūpina. Dažnai

PRIEŠ RINKIMUS

&

T < i

♦

voje augalai randa sau draugų Patarnautojas: 
ir gyvulių tarpe. Paukščiai čiul j — Nebijok, tamsta, dal itaras

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ninkus ir sugeba rasti juos gi- gyvena natrame augšte, gi vais- 6dT0666. 4266 W. 63rd SA
buonėliai gaudo augalų priesi-; tinė yra čia pat už sienos, 
liausiai pasislėpusius.

Gera apsauga
Svečias restorane:
— Bet ši mėsa atrodo suge

dusi!

Remkite dien. Draugą!

Oflao teL REliam.'e 5-1410 
Rezid. telef. GRovehlU 0-0617 

Valandos: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m.
Penktad. tik po pietų. 

Trečlad. lr teštad. pagal sutarti

namų skaičius savanoriškai ma
žėja, nepanaudojant žmogui pa
vestųjų galingų sveikos valios 
jėgos išteklių.

Bėgraudenantis daugėjančio
mis nepilnamečių tarpe greitve- 
žimių vagystėmis, reikėtų ne tik 
save atvirai paklausti, bet ir pa 
kankamai drąsos turėti atsaky
mui, ar suaugusiųjų neapvaldo- 
mi įtempimai nėra anų jaunųjų 
liūdnų įvykių pirmąja ir svar
biausiąja priežastimi .Sau neme
luojant, deja teks sutikti, kad 
jaunuoliai didžiąja dalimi mir
ties griovin nurieda suaugusiųjų 
dramų bei jų akrobatikos plen
tuose prisižiūrėję.

Kaikurias nelemtas (įtempimų 
priežastis panagrinėję bei iš da
lies su jomis susipažinę anks
čiau Draugo skiltyse tilpusiuose 
straipsniuose, mėginsime pajieš- 

• koti krypčių į atoslūgį.
Kad sėkmingiau pritaikytume 

antroje dalyje patieksimas min 
tis, meskime lengvą žvilgsnį pro

iki 126 metų dagyvenantieji tur
kai taip pat dėl to sau galvos 
nekvaršina.

Beveik kiekvienas amerikietis 
vyriškis po 35 metų amžiaus ri
bos pradeda baimintis dėl šir
dies priepuolio. Jo žmona rūpi
nasi, kad vyro darbas sudaro 
širdžiai rimtą pavojų arba jis 
nepadeda jai namų ruošoje, kaip 
kitų žmonų vyrai, bet už vis 
labiausiai, kad nepaliktų ilgam 
terminui našle. •

Mechaniniai rūpesčiai kanki
na ir vyrus ir moteris drauge. 
Jie rūpinasi dėl elektrinio kep
tuvo sušlubavimo, kad greitve- 
žimio karburatorius užsikimšo, 
peiliai atšipo, atmatų pašalinto
jas užspringo. Jie baiminasi, kad 
prezervuotos daržovės per anks

Prezidentas Eisenliower tariasi su respublikonių moterų pirmininko 
Beriliu Adkins apie. rinkimus, kurio įvyk“ lapkričio mėn. (INS)

šypsenas į tai, kaip dažniausiai1 ti nesugestų, 
daugelis dvasinių audrų pigų ir j Rūpinamės dėl termitų išėstų 
menkavertį pagrindą teturi. ; skylių namo sienose, arba krem 

Keletas įtempimus sukelian-| tamės pamiršę parodyti sve
čių rūpesčių tegul bus paminėta 1 čiams erdvią išvietę, namo ap

žiūrėjimo proga. Susirūpinę sku 
bame kiekvieną minutę ko na
šiausiai išnaudoti: pykstame ko 
dėl miesto valdyba neįrengia 
specialių takų dviratininkams, 
kad nereikėtų saulėje kepant 
brangų laiką gaišti, ilgam preki 
niam traukiniui užstojus prava- 

Visa virtinė bereikalingų galvos, žiavimą. Sukame galvas dėl so- 
skausmų persekioja šiandien! cialinės pašalpos bei seno am- 
dažną amerikoną. 'Į žiaus pensijos.

Rūpinamės ar kiti mus myli,1

vietoje įžangos į atoslūgį.

Patefono adata sudilo

Kodėl nesidžiaugti gyvenant 
sočiausiame pasaulio krašte? Ko 
dėl rūpesčiams graužiant kram
tyti nagus, lyg labiausiai neuž
tikrintiems žmonėms pasaulyje?

jauniausias dalis su gajausiais 
plaukeliais, kurie, kaip žinome, 
parūpina augalui daugiausia 
maisto.

Arba, va, kopūsto, buroko la
pai yra taip sutvarkyti, kad ly
jant per juos nubėga daugiau 
vandens į šaknis. Kiauliapienės 
ir gysluočio lapais taip pat van
duo nubėga ties augalu. Be to, 
jie uždengdami savo lapais že
mę sudaro pavėsį ir tuo būdu 
palaiko žemėje drėgmę, nelei
džia jai išgaruoti. Jeigu pažvelg 
sime į augalus, augančius sau
soje vietoje, kur drėgmės yra 
nedaug, tai pamatysime, kad jų 
lapai yra maži ir sutvarkyti 
taip, kad jie mažiau vandens 
garintų. Drėgnų vietų augalų 
lapai yra didesni ir gali daug 
drėgmės išgarinti. Ypač tuo at
žvilgiu pasižymi Vandeniniai au 
galai, kurie turi ypatingai dide
lius lapus, pvz. vandens lelijos. 
Tačiau mėgstantieji drėgmę au 
galai, augą sausesnėje vietoje, 
stengiasi drėgmę taupyti.

Šaknys ir drėgmė

Galima pastebėti,kad prie 
prie drėgmės taikosi ne tik au
galų lapai, bet ir šaknys. Pvz.,

svyra žemyn ir tuo būdu apsi- 
saugoja nuo drėgmės.

Augalų gynimasis nuo priešų
Oras ir vanduo — tuodu visų 

augalų maisto šaltiniai dažnai 
darosi jų priešininkai. Vanduo 
betekėdamas, o vėjas bepūsda
mas dažnai sužeidžia .minkštą
sias augalo dalis, drasko jas ir 
plėšo.

Vieni augalai ginasi, prisiau
ginę gyslelių ar storesnės žie
vės kraštuose^ kaip kad drabu
žio kraštus pariečia ir atsiūli, 
kad nebrigztų. Kiti augalai su
skirsto lapą siaurais rėželiais, 
kurių tarpais laisvai prieina 
vanduo ir oras.

Labai pavojingi augalams gy 
vuliai, nes augalai yra svarbiau 
sias gyvulių maistas. Vikšrai 
ir sraigės ėda lapus. Karkvaba
lio vikšras graužia šaknis. Vie
ni vabzdžiai graužia vaisių 
minkštumą, kiti išskaptuoja 
skyles viduj stiebo ir sultis iš
čiulpia.

Dažnai priešininkų tiek daug 
esti, kad apipultas augalas žū
va. Bet ir augalai turi ginklų 
nuo gyvulių gintis. Daugelis 
amžiais naikinamų piktžolių tu 
ri stiprius saugumo įnagius. To

Tel. uftao |(K 4-nf-vv. rez. I’R. 6-7663

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. 9. p. 
ifiakvrns ketvlrtad lr aekmad

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8822 So. Westorn Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-8 vai 
rak. šeštadieniais 10 1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Oflao telefoną*: Pl< 8-3228 
Rea telef. VVAlbrook 6-6076

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1705 . nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir

Res. tel. GRovehUl 6-5003

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso IiAfayette 3-0048
______ Rez.: VVAlbrook 5-3048
Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-fa, treč. lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Wėstera Avenne 
Chicago 28, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-4800 

Rezidencija: Gltovehill 6-8181

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr t’hlrurgč) 

Attinki V IR VAI K V LIGŲ
SPECIALISTĄ

7166 South Western Avenae
(MEDICAL BUILDING) 

,'lrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
U Vai. ryto — 1 v. p. p. SeAtad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Ofice tel. RE. 7-1188
Rea. tel. VV Albrook 6-6766

Tcl. ofiso TA. 7-6557, rea. RE. 7-4868

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weet 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8 
/ai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa dien* lr AeAtad. vak

Tcl. ofiso PKospcct 0-2240
PKospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CH liti UGI JOS LIGOS 
5700 S. VVood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo G iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGl 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Buto: 1653 W. 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 — PCUman 5-6786 
Buto — BEverly 8-3816

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez, HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VU1AUS LIGO6 

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

Priima pagal susitarimą

Oflao tel. CLiffside 4-2886 
Rezidencijos: LAfayettc 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

Tel. CEntral 0-2201 
5002 VVest lOth Slr., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—S 
Tel. TO a nhall 3-0050 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Itezid. tcl. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA Ut 

BI’EC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. l’Rospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 
Trečlad. Ir Penktad. 6-9 Tai. vak. U

Šeštadieniais 2-4 vol. onn'af 
Atostogose nuo rugsėjo 1 iki 10 <1.

Reikalui esant kreiptis į Dr-us Ag
linskus bei liudrids.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. d. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak. 

fiįoitn H Ionin l« 1—4 v o ft

ar neapkenčia; ar pamiršome su 
mokėti gyvybės draudimo mo
kestį; rūpinamės ar mėsininkas 
paliko mums geros jautienos 
kepsniui: kad nudilusi “gramo
fono” adata sugadino geriausią 
plokštelę. Ūkininkai rūpinasi, 
kad per daug duonos užaugina, 
kiti — kad neįveikia jos suval
gyti-

Niekur pasaulyje žmonės ne
turi tiek įtempimų dėl meilės, 
kaip “Jazzo” gimtinėje. Ameri
konai yra aštraus jiešmo ašme-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Vyrai rūpinasi ar jų medžiok- T".-----4157 Arch« Ąvepue
.... _ , ... . . saknis yra didele, drūta ir giliai kain usnės daeiai__  akstinu ir Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v.miai bei zuvavimn leidimai te- . /. _ . ! KdlP usnės, tingiai aiisuuų , geštadienluls nuo 2 iki 4 popiet

kad ir ta pati kiauliapienė. Ji, kių daug yra čionai Amerikoje, 
yra daugiametis augalas. Josj Kįtį augalai turi nuodų. Kiti,

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
f Arti Archer Ave.) 

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

LAfayettc 3-4048 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

Tel. ofiso Pltospect 6-8400
Rezid. PRospeet 6-8406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-6 v>L 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

liniai bei žuvavimo leidimai te 
begalioja; ar greitvežimio tikri
nimo lapelis dar tebėra tinka
mas; ar garažas gerai sutvarkė 
stabdžius; ar gaus pakėlimą tar 
nyboje.

Jaunutės mergaitės jau pra
deda rūpintis, ar gaus gerus pi
nigus uždirbantį, malonų, gražų, 
įdomų ir inteligentišką vyrą, o 
taipogi atsparų kitų moterų vi
liojimams.

įaugusi į žemę. Savo ilga šakni- t dyglių, kurių gyvuliai bijo. Aks ■
mi pasiekia maistą iš labai gilių 
žemės sluogsnių, todėl tą auga-

tinai gina augalus nuo vikšrų 
ir sraigių. Kanapė atsigina nuo

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8244

Rūpinamės čekiais, bankais, 
nimis saldaus meilės jausmo sąskaitomis; rūpinamės ar mū- 
smaigstomi. Europiečiai nei vie- sų rūpesčiai nėra vien gryna ne- 
nos dešimtosios dalies laiko ne- sąmonė. Sekanti kartą rimčiau.

lą galima rasti ir visai sausoje i priešininkų, leisdama neskanų 
vietoje, kur kiti augalai neau- j kvapą. Kiti lapai ir stiebas tu- 
ga. Ypač didelės ir ilgos šak- rį aštrių titnaginių briaunų: 
nys būna augalų, augančių smė viksvos, nendrės ir kit. Šioje ko 
lynuose ir kopose. Jų šaknys
būna įsiskverbusios labai giliai.
Drėgnose vietose augalų šak
nys, turėdamos paviršiuje pa
kankamai drėgmės, giliai į že
mę nelenda.

AUGALŲ PRISITAIKYMAS APLINKAI
' JONAS MIŠKINIS

Gerai įsižiūrėję į augalų gy
venimą gamtoje, pastebėsime, 
kad kiekvienas augalas daugiau 
ar mažiau yra prisitaikęs ap
linkai ir įvairiems kitiems gani 
tos reiškiniams. Mes žinome, 
kad vienoki augalai auga sau
sumoje, kitoki augalai — drėg
nose vietose ir dar kitokie — 
vandenyje. Taip pat daugeliui 
žinoma, kad sausumoje augą 
augalai vieni mėgsta labiau smil 
tingą sausą dirvą, kiti gerą der 
lingą ir drėgnesnę žemę. Jeigu 
mes tuos augalus, kurie mėgsta 
sausą vietą, persodinsime arba 
jiersėsime į drėgną vietą ir iš 
drėgnų vietų augalūs perkelsi-

Gerai įsižiūrėję medį arba ki
tą augalą, kaip yra susiklostę 
jų lapai, pastebėsime, kad au
galo lapai yra taip pat išsirikia
vę, kad vienas kitam saulės ne
užstotų ir, kiek galima, daugiau 
šviesos suimtų. Šviesa labai rei 
kalinga augalams ir dėl to auga 
lai tarp savęs rungtyniauja. Pa 
žvelkime į pušį, augančią atski
rai ir augančią miške užaugusi 
pušis yra augšta, liemuo be ša
kų, o šakos yra tik viršūnėje, Į 
kur siekia saulės spinduliai. To 
je vietoje, kur saulės spinluliai 
nesiekia, šakos nudžiūvusios.

Arba, štai, pažiūrėkime gys-

Žiedal ir lietus

Augalų žiedams, ypač tuo 
metu, kai juose bręsta dulkės, 
drėgmė nepageidaujama .todėl 
jie stengiasi nuo jos apsisaugo
ti. Tokių augalų, kurie drėgmės 
bijo, vainiklapiai ir pats žiedas 
būna taip sudarytas, kad lyjant 
į žiedo vidurį vanduo nepatek
tų. Jį apsaugo vainiklapiai, ku
rie žiedo vidurį apgaubia. Be 
to, pats žiedas dažnai drėgną 
orą jaučia: besiartinant lietui 
ar nakties rasai, visas žiedas nu

Run Better!

FIITOREG
Combirution

FUEL PRESSURE REGULATOR t FIITER
flMMHntnded by eer&uretor tpecitlfstt for new 
•nd uied c«rt. Only 67.65 plūs installation. Sold 
by Auto Strvice Depts. and Carages. Guarantetd. Alfindu <:*'*« Ine . lo« Angslts 19. Cs’il

5I0PS HOODING , STAllING 
fLIMINATtS VAPOH LOCK 

CUTS FULL WAST[

FILT-O-REG pagerina jūsų moto
ro veikimą, visiems metams, švelniai 
kontroliuoja gazo srovę, einančią, j 
karburatoiių. Įtaisomas j gazo linijų. 
Rekomenduojamas karbnratorių spe
cialistų najiems ir vartotiems auto
mobiliams. Tik $7.95, plius instalia
cija. Parduodamas Auto Service sky
riuose ir garažuose. Garantuota.

ALONDItA SALĖK, Ine. 
lx»s Angeles 10, Calif.

PRANEŠIMAS
D. Jurjono Bendrovės krautuvė jau perkelta į naujas 

didesnes patalpas — 3251 So. Halsted St. Žymiai praplėstas 
dažų skyrius jau veikia. Kam reikalingi dažai, prašome 
lankytis naujoj vietoj.

Tel. CAIumet 5-1064

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6667

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

4055 Archer Ave.
Kampas Archer lr California Avn.

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

Ofiso tUef. YArds 7-1166 
■ezidrncijos — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. "VVAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Marąuette Medical Center
6132 So. Kedzie Avenue 

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak. 
Trečlad. ir šeštad. nagai sutartj
Atostogose nuo rugsėjo 5 iki 12 d.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

DR. ALBINA PRUNSKIS
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTfMAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad lr kitu laiku pagal nutarimą 
Ofiso tel Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
vV. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — Hlshop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avanus

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

Trečiad ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2280
SPECI. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 We8t 69th Street

▼AT,.: 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 akis; pritaiko akintos, 

keičia stiklus lr rimna.
4466 So. California Ave., Chicago 

šaukite YAr.lt 7-738t 
Pritina: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4: trečlad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

Telefonas GRovehlU 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA '
AKIŲ LIG V SrECIALJST.

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—1 2 lr 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 Heat Marųuette Rd.

luoti arba kiauliapienę, kaip jie 
me j sausas vietas, tai augalas kovoja au savo kaimynais. Iš- 
pradės skursti, daugelis tuojau siskėtę prie pat žemės savo la
žus. Maža to, augalai ir atski- pus, jie jais apkloja aplink sa- 
ros jų dalys labai taikosi ir prie ve žemę. Po lapais likusi žolė 
kitų gamtoje reiškinių, vienaip be šviesos sunyksta. Tuo būdu 
jie tvarkosi dieną sausumoje,, sau daugiau vietos pasidaro, 
kitaip naktį lyjant.

Augalai ir saulė

Augalai be šviesos negali aug 
ti arba auga labai silpnai, iš
blyškę, nuskurdę, balti. Jie švie 
są tiesiog jauste jaučia. Augąs 
tamsiame rūsyje augalėlis stie
biasi if linksta į šviesą. Kamba
ry auganti gėlė visuomet yra 
pakrypusi į šviesos pusę. Kai 
gėlę su puodu apsukam, ji vėl 
krypsta į šviesą.

Augalai lyjant

Drėgmė, vanduo augalui taip 
pat labai reikalinga. Kai prade-1 
da lyti, dažnai mes slepiamės 
po medžiu, kad mūsų nešuly-Į 
tų. Lietaus lašai krinta ant me-Į 
džio lapų ir jais rieda žemėn toj j 
vietoj, kur baigiasi medžio ša
kų vainikas. Tuo būdu aplink 
medį vainiko ratu patenka į že
mę daugiau drėgmės, ta drėg
mė ausigėrusi suvilgo medžio

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON-DIKIE^

Pagarsėję,
MATRACAI 

vietoje $89.50 
dabar pirksite už:1

yOROMLV

Telefoną* REliance 5-1811

Į DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street 

, V AL. 1—4 popiet, 6:30—8:10 vak
Trečlad. pagal sutarti

Te), ofiso YA 7-4787, res. I*R 8 188

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4616 8. Ashland Ave. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršininStl telefuna*
šaukite Mldwaj S-UOOI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orlbojs <las - Protezlstaa

Aparatal-Protezal, Med. ban 
dažni. Kpee. pagalba kojom 

(Arch Supports) tr 8.8. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštad len lala 9-1. 
DKIHOPIIII,I( >H TD H.MKO8 LAB 

2850 W. 63r<l St. Chicago 28, IU. 
Tel. ritoepcct 6-6084.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

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

vak. šeštadieniais 16-8,
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymple 2-1881

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHERURGAl 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kaadien: 1-4 p.p, 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. (>-(141(1, rcz. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tcl. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6668

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Ilalsted Street 

Tcl. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-66*6
Rczhl. 6(>OO 8. Arteslan Ave. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—I V. Y.

DR. G. SERNER
MKTCVI8 AKIŲ GYDYTOJAM 

Viri 26 meti, patyrimo
Tel. Y Arda 7-1826 
Pritaiko akinio* 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisus lr akinių dlrbtuv*
756 West 36th Street 

Vai nuo 10 Iki 3, nuo 6 Iki I. tre
čiad nuo 10-12, penktadieni 16-8 U 
kcštadientals 10-8 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.

n
.V/*”7

T8L ofiso lr buto OLrmplc 2-4188
DR. P. KISIELIUS

i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 H. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 8—8 ▼. vakare
Išskyrus trečiadienius 

i Rntns 1526 So. 48th Ave.
•eštadlenluis 12 Iki 4 popiet

Skclbkitčs ‘Draufc"!

Palengvinu aklų Jtemplra*. kuris 
yra priežastis galvos skaudBJlmo bet 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos vaikus.

4712 South Ashl&nd Avenue 
Tcl. YArds 7-1376

| Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:86 
Iki 6 vai. Sekm. lr trefl. uidara.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto ik, 4:30 v po pietų.

Ofiso telef. I.Afayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGO

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
v«k pirm., antr., ketvlrt 6-8:8* v■’Ve/ŪB I 4IV

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 H. Oakley Ave., Chicago 8, III. Tel. Vlrginla
■ntered as flecond-CIass Matter March 81, 1916, at Chloago.

Under the Act of March S, 1879.

l-6<41| 7-6646
lUtaois

Member of the Catholic Press šss’n 8VBSCRIFTION RATEH
Puhllshsd dally, ezept 

by ths
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AR DIEVAS GALI MYLĖTI?
SENTIMENTALUS PAMALDUMAS

Praėjusią savaitę (rugpjūčio 23 d.) sukako Šimtas metų, kai 
visoje Bažnyčioje buvo įvesta Švč. Jėzaus širdies šventė. Šis 
pamaldumas greitai prigijo ir visur pasidarė savas. Tačiau nepai
sant jo popularumo, jis turi ir savo sunkumus. Yra žmonių, 
kuriems Švč. Jėzaus Širdies kultas atrodo perdaug jausmingas, 
permažai rimtas ir, jeigu taip galima sakyti, perdaug moteriškas 
ir permažai teologiškas.

Garsus anglų pamokslininkas A. Knox, sakydamas šią va
sarą pamokslą Manchesteryje, tą problemą iškėlė. Jis atkreipė I 
dėmesį į Jėzaus Širdies statulas ir paveikslus, kurie pasirodo 
bažnyčiose, ypač birželio mėnesį. “Pašaliečiai, kurie užsuka į 
mūsų bažnyčias, į jas pažiūrėję pasipiktina. ‘Ar jūsų Kristus 
yra toks silpnas’, klausia jie, ‘toks moteriškas ir sentimenta
lus? Ar jūsų religija yra tik cukraus saldumas ir variacijos 
minorinėje tonacijoje? Ar Kristus sustojo 17 šimtmety? Ar 
jis neturi ko pasakyti mūsų laikams?’ Ir į visa tai mes atsako
me: ne. Jūs supratote visai klaidingai”.

LAIKŲ TEOLOGIJA

Norėdami suprasti šį pamokslininko atsakymą, truputį pa
siaiškinkime, kaip įvairiais laikais kyla teologinės problemos. 
Religiniai klausimai ne visada vienaip iškyla. Vienu laiku žmo
nija, kaip sakoma, “serga” vienu klausimu, kitu laiku — kitu 
klausimu. Taip labai bendrais bruožais galima suminėti keturis 
teologinio klausimo kėlimo būdus. Buvo laikų, kada žmonija 
labai gyvai pergyveno vieno ar Augelio dievų klausimą. Tai bu
vo tada, kai tautų kilnojimosi metu tautos atėjo į krikščioniją. 
Tada buvo galutinai suformuluota Trejybės dogma. Kaip sa
koma, tada Konstantinopoly ir moterys prie šulinio Trejybės 
klausimu labai gyvai diskutuodavo.

Buvo vėl laikų, kada teologinė mintis vargo klausimu, kaip 
suderinti Dievo ir prigimties dėsnius. Tada iškilo ir klausimas, 
ar nėra dviejų skirtingų tiesų: viena Dievo, kita — prigimties. 
Tai buvo Viduramžių laikai.

Vėlesniais laikais, kuriuos mes vadiname Naujaisiais am
žiais, buvo sielotasi ne tiek Dievo, kiek dvasios klausimu. Di
deli dvasios potencialai buvo atrasti žmoguje. Paskalis tiesiog 
svaigo nuo žmogaus didybės; bet kartu jis krito neviltin nuo 
jo menkystės. Tada pradėjo skirtis keliai tarp Dievo ir dva
sios. Šis skilimas sugriovė anksčiau pastatytą tiltą tarp Dievo 
ir prigimties.

ASMENS PROBLEMA

Šiandien, jeigu mes norėtume sužinoti, kokia yra pagrindinė 
teologinė problema, tai reikėtų žiūrėti į mūsų laikų netikinčiuo
sius. Su jais bediskutuojant aiškėja, kad jiems sunkiausias klau
simas yra Dievo — asmens klausimas, šiandieninis bedievis ne
diskutuoja apie tai, ar yra dvasia. Kiekvienas bedievis šiandien 
yra didelis “dvasininkas”. Šiandieninis bedievis nekelia klausi
mo, ar yra ryšys tarp Dievo ir prigimties. Prigimties dėsniams 
jis pats savanoriškai ir labai lengvai pripažįsta dieviškas teises. 
Šiandieninis bedievis nekelia ir Dievo vienumo klausimo kokioje 
aštrioje formoje. Jis palyginti nesunkiai turtingą visatą suveda 
į vienumą. Bet šiandieninis bedievis suklumpa prie Dievo, kaip 
asmens, klausimo. Jis negali suderinti, kad tie kieti prigimties 
dėsniai ar sunkūs žmogaus likimo keliai eitų iš laisvo ir tiks
lingo Dievo asmens veikimo. Ir nė nebandyk jam kalbėti 
apie to dieviško Asmens gerumą, jei nenori būti apšauktas in
kvizitoriumi.

KODĖL DIEVAS YRA NEMYLIMAS?
Galbūt dėl to, kad jis yra nepaprastai atsakingas; už viską 

atsakingas. Gstbūt dėl to mes nemylime Dievo, kad mes manome, 
jog jo meilė mums asmeniškai -yra nežymi; kad mes išnykstame 
tarp tų, kuriuos Dievas myli.

Žinoma, mes negalime norėti išsiaiškinti Dievo asmens psi
chologiją, tačiau Švč. Jėzaus Širdies kultas mums nuolat pri
mena, kad Dievo meilė mums yra asmeniška. Visų asmeninių 
pasireiškimų viršūnėje stovi meilė. Meilė yra galima tik tarp 
asmenų. Meilė yra tokios rūšies dalykas, kuris giliai atveria 
mylintį mylimam. Meilė net jį sužeidžia. Mylėti daiktus žmogus 
gali be savęs išsižadėjimo; jis gali mylėti juos sunaudodamas. 
Norėdamas mylėti asmenį, jis turi savęs vienu ar kitu atžvilgiu 
atsisakyti; save sužeisti. Turėdamas šią meilės savybę prieš 
akis, Platonas savo laiku tvirtino, kad Dievas negali mylėti, nes 
meilė būtų jo netobulumas, jo žaizda. Jėzus Kristus yra įvyk
dęs tai, kas filosofui rodosi negalima. Savo meilės tikrumą jis 
yra apreiškęs savo kančia ant kryžiaus ir savo Širdies žaizda.

Popiežius Pijus XII yra išleidęs encikliką “Haurietis Aquas” 
šimtmetinei Švč. Širdies garbinimo sukakčiai paminėti. Ta 
proga jis nušviečia ir šio pamaldumo turinį. Pasak jį, šio 
kulto esmė yra meilė; ir ta meilė yra tvirta, kaip mirtis, pra
našo Izaijo žodžiais betariant. Ta meilė yra giliai asmeniška, 
neišskirianti nieko iš mūsų. Pasak šv. Joną Damaskietį, visas 
Dievas priėmė mane visą.

Dievo meilė šiandien mums yra sunkesnis dalykas dėl to, 
kad mes prarandame asmens supratimą. Mes asmenyje paste
bime tik jėgas. Mūsų psichologai žmoguje asmens neranda; 
randa tik reiškinių mišinį. Dėl to nedali norėti, kad su Dievo 
asmeniu žmogui eitųsi daug lengviau, negu su savo paties as
meniu ar su artimo asmeniu.

ATMESTAS MYLIMASIS

Meilė ir asmuo yra neatskiriami dalykai. Kai meilė nėra 
nukreipta į asmenį, tai ji yra tik turto meilė, kūno geidulys ar 
garbės troškimas, šių meilės pakaitalų gyvenime mes turime 
užtektinai. Mylėti daiktus mes gebame lengvai. Tačiau mylėti 
asmenį, neretai reiškia nesulaukti iš jo atsakymo į savo meilę. 
Mylėti asmenį neretai reiškia vaikščioti su perplėšta širdimi. 
Ir ši problema yra ta pati ne tik mylinčiam žmogui, bet ir my
linčiam Dievui. Nė vienas jie negali priversti savo meilės part
nerį, kad jis mylėtų.

Minėtas pamokslininkas A. Knox klausia: “Ar yra vargin
gesnė būklė už atmesto mylimojo būklę, kuris niekaip su at
metimu negali susitaikyti? Kaip tik tai yra vaizdas, kuriuo 
dieviškoji meilė apsireiškia Švč. Širdies pamaldume”.

Klausimas, ar Dievas gali mylėti, yra toks senas, kaip 
pati žmonija. Kristaus įsikūnijimas būtų neįkainuojamai ver
tingas, jeigu jis ir nieko kito nebūtų padaręs, kaip suteikęs 
pagrindą tiesai, kad Dievas gali mylėti ir visa savo begaline 
prigimtimi branginti individualų žmogų. Šio pagrindo užtenka, 
kad žmogiškasis asmuo pradėtų šiuos meilės santykius kulti
vuoti. V» Bgd.

kokia?) tebuvusi tik maža didž. 
Lietuvos kunigaikštystės dalis, 
kuri visoje valstybėje nesuvai- į 
dinusi jokios kultūrinės reikš
mės. Viskas, kas vyko Lietu
vos kunigaik’tystėjc, tebuvo tik 
baltgudž'ų žemėje, jų 11 loję ir 
aplinkoje, gudų kalboje.

Aišku, “žinovui” autoriui ir 
tokios žinomos ir garsios Lietu-

KAIP ŽUVO TĖVAS

Kodėl neatsikertama?
Rašydamas p a sku t i niamedos atsikertant ir užklausiant 

“The Ukrainian Quarterly” nu- “draugą” Konstantinovą, ar ne-
meryje žinomas ukrainiečių po-1 geriau būtų, jei Sovietų Sąjunga vos (fidikų šeimosfkaip Gedirri- 
litikas Dmytro Andrievsky iš duotų pavyzdį, sekdama taria- naįčįai, Algird'Znai, Sapiegos, 

mai naujuoju leninizmo kur-; Radvilos, Chodkevičiai, Ogins
kiai, Glinskiai, Tiškevičiai, Ma-

Muencheno kaltina, kad Vaka 
rai atidavė “išlaisvinimo” politi
ką sovietams, kurie pasinaudo
dami jos šūkiais pasaulyje kelia 
vis didesni chaosą. D. Andrievs 
ky mano, kad visas blogumas 
tame, kad Vakarai niekaip ne
įstengia suprasti, jog kolonializ
mo dienos pasibaigė.

su, ir pasitrauktų iš Pabaltijo 
kraštų, kurie nieko kito netrokš
ta, kaip tik laisvės gyventi taip, 
kaip jie nori. Kai kek anks-

salskiai, Čartoriskiai, Pacai, Ka 
linauskai, tebuvę gudu bajorai, 

i Prie to lenkų laikraščio rcdak-
čiau senatorius P. Douglas pa- cįja pridėjusi taip pat savąją
siūlė Senatui prašyti prezidentą 
paspausti sovietus įgalinti lais-

dalį: jie buvę ir lenkai. Atseit 
tie Lietuvos didikai savo metu

vus rinkimus Rytų ir Vidurio į buvo laikomi rusais, lietuviais, 
bet jokiu būdu ne žemaičiais.Pagal jį, net Jungtinės Ameri- Europoje, jis buvo ne tik vy 

i kos Valstybės, kurios pačios iš-į riausybės, Senato ir Atstovų Rū 
sivyst’ė iš kolonijos, neišnaudoja mų ignoruotas, bet apie tai nei 
fakto, kad sovietinė imperija y- Į žodžio nebuvo užsiminta nei 
ra sudaryta iš keliolikos pa- New Yorko didžiosios spaudos
vergtų valstybių — kolonijų. Jis 
kaltina ir Laisvos Europos Ko
mitetą už laikymąsi 1939 metų 
sienų, kurios aiškiai neigia tau
tų apsisprendimo principus. Ir 
toks “Amerikos komitetas iš
laisvinti nuo bolševizmo” taipgi 
aiškiai nepasisako, kas atsitiktų 
su tautomis, išlaisvintomis nuo 
komunizmo priespaudos. Jis kal
tina, kad šios abi organizacijos 
diskriminuoja Maskvos paverg
tas tautas į dvi grupes. Jų visų 
likimas juk yra vienodas ir iš
laisvinimo siekiai tie patys.

Sovietai gi, siekdami Vakarų 
sistemos išardymo nėra toki jau
trūs kaip kaikurie Washingto- 
no pareigūnai rusų imperializmo 
atžvilgiu. Štai F. V. Konstanti- 
nov, Maskvos KP centrinio ko
miteto propagandos ir agitaci
jos skyriaus viršininkas, nese
niai “Pravdoje” kaltino Vaka
rus prievartaujant Egiptą ir vi
sokiais būdais bandant užgniauš 
ti jo teises. O ar kas girdėjome
ką nors iš vyriausybės ar spau- duoja šališkai.

Kongreso korespondentų.
i

Prieš kiek laiko žymūs lenkų 
žurnalistai Zygmund Nagurski, 
Jr., ir dr. Hrabyk pradėjo kam
paniją, kviesdami dabartinį Lais 
vos Europos Komitetą persire- 
formuoti taip, kad didesnis dė
mesys būtų skiriamas Rytų ir 
Centro Europos kultūrai ne vien 
politikai. Jie mano, kad Lais
vos Europos Komitetas privaląs 
sukurti fondą, kuris remtų visų 
sovietų pavergtų tautų kultūri
ninkus, plėtojančius savo tautos 
meną ir literatūrą, kad užpil
džius tironijos paliksimą tuštu
mą. Skelbiama, kad be 40,000 
dolerių paramos metams netru
kus įvyksiantis laisvųjų lenkų 
kultūros kongresas Paryžiuje ne 
atsieks tikslo. Dr. Hrabyk ir 
dar kitas lenkų rašytojas M. 
Wankowicz kaltina minėto kong 
reso organizatorius norint įsi
teikti svetimtaučiams, kai jie 

(Lenkijos kultūros padėtį vaiz- 
• Almus

GUDAI IR LENKAI KLASTOJA
LIETUVOS ISTORIJĄ

"Nauja teorija": Lietuva, tai tik Žemaitija. — Lietuvos 
sostinė — Telšiai. — Nežinojimas istorijos, ar sąmonin
gas jos klastojimas? — Ko siekia lenkai, garsindami 

gudų paruoštą falsifikatą?
AL. GIMANTAS

Keletas “Draugo” skaitytojų 
Kanadoje atkreipė šio bendra
darbio dėmesį, prašydami mūsų 
spaudoje iškelti tas negražias 
ir tikrai negarbingas pastan
gas, kurių griebėsi kai kas iš 
gudų visuomenės tarpo, pasi
naudodami lenkų laikraščio skil

autoriumi pasirašo jau dažniau 
lenkų spaudoje besireiškiąs gu
dų veikėjas K. Aksentowicz 
(104 French Str., New Bruns- 
wick, N. J.). Šis “istorikas” jau 
iš pat pradžių teigia, jog lietu
vių, kaip atskiros tautybės, iš 
vis niekada nėra buvę. Šis var-

timis, skelbti iš piršto išlaužtas das tebuvęs naudojamas tik
“istorines tiesas”, kuriose nie
kinama didinga Lietuvos praei
tis, pasisavinama visa mūsų is
torija ir tuo klaidinami kita
taučiai.

Toks straipsnis buvo išspaus
dintas lenkiškajame “Gwiazda 
Polama” nr. 34 š. m. rugpjūčio

kraštui, kuriame gyvenę žemai
čiai, baltgudžiai ir ukrainiečiai. 
Žinoma, autoriui visi mūsų ka
raliai ir kunigaikščiai, kaip Min 
daugas, Gediminas, Algirdas, 
Kęstutis ar Vytautas, tėra tik 
baltgudžiai.

Žemaitija, kaip sakanti jų, t
25 d. įžanginiu rašiniu, kurio y. baltgudžių, istorija (įdomu
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Motinu Virginia VVilIenbprg su vaikais (lemonstriio.a traukinėlį vaiz
duojantį, kaip žuvo jų tėvas Kilpai mieste, Ariz., 1953 m. lic|>os mėn. 
Žmona yra užvedusi Santa Fe geležinkelio kompanijai 300,000 dol. 
jieškinį. (INS)

Lietuvius straipsnio autorius 
vadina “dabartiniai Letuwisai”, 
nes taip esą save vadina žemai
čiai, ir tokių “lietuvisų” tėra 
vos 3 milionai, tad jis ir kelia 
klausimą, kiek gi tų žemaičių 
galėję būti 1250 m., t. y. apie
Lietuvos valstybės pradžią.1 somoji Žemaitija — Lietuva 
Girdi, ir Vytautas Žalgirio ko-J (1918 — 1940) save taip vad- 
vą laimėjo Smolensko pulkų ( no todėl, kad iki 1920 m. spalit 
padedamas, bet nieko nežino- 9 d. Vilnius buvo valdomas že
ma, kad jo kariuomenėje būtų 
buvę žemaičių. Atseit ir Ado
mas Mickevičius Lietuva vadi
no ne Ęauną ar Šiaulius, bet 
savąjį Naugarduką, kuriame 
nebuvo nė vieno žemaičio. Au
torius, istorijos analfabetas, to
liau sako, kad ir Tautų Sąjun
goje, kai Voldemaras kalbėjo 
už Vilniaus priklausymą lietu
viams, Pilsudskis būk tai pasa
kęs: taip, Vilnius priklausąs 
lietuviams, bet ne žemaičiams. 
Atseit tuometinis Lietuvos mi
nisteris ' pirmininkas atstovavęs 
tik Žemaitiją.

Tolesnėje melo, prieštaravi
mų, išsigalvojimų ir falsifikatų 
pynėje “mokslinčius” Aksento- 
wicz teigia, jog Lietuvos var
das lietuvių kalboje reiškia lais
vę — “letuwa”. O nepriklau-

maičių. Girdi, žemaičiai netei
sėtai pasisavinę Lietuvos var
dą, nes tas terminas lygiai pri
klausąs ir gudams. Čia autorius 
pripažįsta, kad žemaičių kalba 
yra visiškai skirtinga nuo sla
vų, prisimena ir pirmuosius lie
tuviškus raštus ir pasigiria, jog 
gudų pirmosios knygos buvo 
anksčiau išleistos už žemaitiš
kas. Mūsasis Vytis tėra tik 
skolinys iš gudų, ir žemaičių sei 
mas 1937 m. jau svarstęs bū
dus pakeisti valstybinį ženklą 
kuo nors artimesniu žemaičiams 
ir Žemaitijai. Visi senesnės lai
dos žemėlapiai žemaičius vadi- 
dina “Samogitie”, gi baltgu- 
džių teritorija vadinama “Lithu 
anie”.

Tai tokia mūsų čia gerokai

i gal ir gudų, skaitytojams. 
Aišku, kad vieni iš tos medžia
gos tik pasijuoks, kiti, ypač iš 
gudų tarpo, gal užsidegs patrio 
tinėmis nuotaikomis ir vėl pra- 
šysis priglaudžiami po lietuviš
kuoju sparnu. Žinoma, tai jų 
dalykas, ir, nežiūrint, kad am
žių bėgyje Gudija nesugebėjo 
laisvai ir nepriklausomai tvar
kytis, reikėtų galvoti, kad kiek
vienas lietuvis nuoširdžiai lin
kėtų kaimyninei Gudijai visdėl
to susilaukti tikrosios laisvės ir 
nepriklausomybės, kaip rimtai 
ir subrendusiai tautai. Dangs
tytis kitų plunksnomis ar sa
vintis kaimynų nuopelnus nėra 
nei naudinga, nei garbinga.

Bet užvis įdomiausi gudų sam 
protavimai apie Lietuvą, Žemai 
tiją ir kitus lietuviškuosius rei
kalus. Aišku, tuo pačiu, jei Lik 
bus įrodyta, kad Lietuva yra 
tik Žemaitija, nebus kalbų nei

sutrumpinta Lietuvos istorijos! “pamoka” buvo pateikta lenkų, 
apie Vilnių, nei apie kitus mies
tus, gi Žemaitija galės sostine 
paskelbti Telšius, Raseinius ar 
kitą kurią vietovę. Taip pat 
mums labai įdomūs ir lenkų ;^o 
tyvai, kurie spausdindami nie
ko nevertus suklastojimus jau 
iš anksto žino, kad toki rašiniai 
negali pasitarnauti geresniems 
santykiams tarp dviejų kaimy
ninių tautų, šiuo atveju — lie
tuvių ir gudų. Ar čia nebus tik 
paprasčiausias ir pigiausias ma 
nevras siekiant sukiršinti du, 
kad laimėtų tretysis — lenkas. 
Ir jeigu savosios ir kaimynų is
torijos nežinotų baltgudis, sun
ku būtų patikėti, kad toks pats 
neišsilavinęs galėtų pasirodyti 
ir lenkas, kuris neretai didžiuo
jasi savąja istorija ir pasieki
mais amžių bėgy. Gi didelė da 
lis visų įvykių buvo neretai* ben 
dri lenkams ir lietuviams. Ir 
joks lenkų istorijos vadovėlis 
negali išvengti tų faktų pakar
tojimo. Nejaugi “Gvviazda Po- 
larna” redaktoriai nebežino net

VVeinbergerių vaiko grobikas Lamarcn bus teisiamas rugsėjo 5 d.
—----------- , ................... ... ------

dama į sieną — jai atrodo, jog ton pusėn jis išvažia
vo į savo medžioklę. Į tuščią — ji žino, ji tiki. Bet 
vistiek — vistiek, jeigu? Ką jis sakė, apie mainus?

Ji trenkė į aslą stiklinę — ji geriau sudaužys 
viską iki paskutinės šukės, negu pavalgydins prie šio 
stalo jo atsivežtą vaikigalį.

Ji pasilenkė lasyti stiklų ir atsitiesė geriau nu
siteikus, lyg iš savo žaizdos išlupo juos. Ji suniūnia
vo — Kirpičiki — ir pagalvojo: — Kodėl aš varžiau-

56 tęsinys
Bet ji suprato! Čia buvo jo apsėdimas, šitas ma 

žas valkata, kurio ji nematė ir kuris nesitraukė dau-’ 8*> net gėdinaus, kad esu darbininkė ginklų fabrike?
giau iš jos namų. Jeigu jis būtų po jos akimis, palie
čiamas ir paprastas, mažas, nuveikiamas, kurį gali

Prieš jį, prieš svetimą. Garbinga, apdovanota stacha 
novietė, neturinti sau lygių darbe, kurios patarimų

išlupti už neklausymą — vieni niekai tas Mykolo dėl darbo skubos klausėsi vadovybė. Kodėl aš ver-
svaičiojamas auklėjimas, ji jau pažiūrėtų! 
jis yra ir nėra, ir yra.

Kad nors Mykolas kalbėtų apie jį taip nuolat, 
kaip beperstojo galvoja. Ji galėtų bartis, jeigu jis. lėtas už uodegos 
ginčytųsi, ir pasitarti ir raminti, jeigu netylėtų. Apie
kitką viską jis kalba, o apie tai, kad išvažiuoja — tik
tai tą patį rytą sako: — „Lauk mūsų“. — Ir kodėl 
nesipasakoja, kad yra apsėstas ? Kiaurus metus. Ir ta
da, kai ją bučiuoja, ir kai kalba ugningai gramzdin
damas dangų ir nacionalistinius prietarus, ir kai šu
kuojasi plaukus, kai aunasi batus, kai žiūri pro lan
gą — ji permato jį: jis gyvena, kaip ligonis vaistais, 
tuo savo vaiku. Bet kodėl taip? Ji sakė: — „Mes sa
vų turėsim, kiek tik norim“. — „Žinoma“, — sako jis,
— „žinoma“. — Ji žino, jis mylės savo vaikus, kaip 
kiekvienas žvėris ir žmogus daro — maitins, gins ir 
glostys, bet tas, kuris jau yra — yra jam kitkas.

Jokių vaikų aš nesuteiksiu tau, — sako ji iiūrė-

Bet, kad žiausi būti kitkuo?
Praeidama pro sofą ji sviedė į kampą ten gulin

čią balalaiką, ir stygos suspigo kaip katinas typmte- 
Tai Mykolo dovana. Tai jo juo

kas, — murma ji, — tai todėl, kad pasakiau: — Ką 
mes darysim su pijaninu, 'kam jo mūsų bute reikia?
— „Aš tau balalaiką gausiu“, — tarė jis, ir gavo. 

Tai džiugino ją tuomet, ir ilgai po to, kodėl šian
dien ji tai laiko juoku? — Gal visuomet buvo taip ir 
tiktai aš atsakau, kaip mažas gyvuliukas, — galvoja 
ji. Gal ir ne šiandien, o seniau sunkėsi vanduo, bet 
dabar pastebėjau, kad jis mane semia. — Viduje ji 
juto, kad tai yra todėl, kad jis apsibrėžia ratu nuo 
kiekvienos įtakos, jis stovi vienas. Bet juk negalima 
pasitraukti nuo partijos, ji žino, kad atsitolinus nuo 
šaltinio žūsi, net pats nežinodamas kaip. Ir taip išei
na, kad ji stovi kitoje pusėje, kur yra partija, jos 
tautiečiai, nors jis laiko ją apsikabinęs, jis yra už li

savo pačių istorinės praeities'

nijos. Tačiau, kaip gali būti? Ji nesupranta, juk jis 
yra toks patikėtinis, juk jis turi galios, juk jis be kri
tikos daro savo užsibrėžtus darbus, juk jį vadina fa
natišku komunistu, tokiu, kuris kala istoriją. Kas 
klysta — visi, ar tik ji, kai įtaria?

Gal dėl to, kad jis yra perdaug protingas ir mo
kytas jai — mano ji kartais ir nusiramina, tačiau 
dabar tas nepadeda, kaip tiktai ne: kam gi buvo re
voliucija, jeigu ne prieš tokius, kurie savo gudrumu 
ir mokslu eksploatuoja kitus? Užteko jos išminties 
Rusijoje, ji pasiekė daug, ir kažinkiek dar būtų už
kopusi, jeigu ne jisai, juk čia ji galėjo labiau valdyti, 
nugalėtame krašte. Kodėl jis uždarė ją namuose, kaip 
tereme senas bajoraites—ji nenori, ji nenori! Paverg
ta, išnaudojama, beteisė moteris! Jo norai, jo kalba, 
kaip katė, negirdimai įlenda į jos galvojimą, jos vidų 
ir įkalba ką tiktai užsimano, paskui ji gali prisiekti, 
kad tai jos pačios toks troškimas.

Ji atsigulė sofoje ir įkniaubė galvą į spalvotą 
priegalvėlę, bet buvo perdaug išmiegojus, kad imtų 
snaudulys, perdaug išilsėjusi, kad galėtų labiau grau
dentis. Ji pasirąžė, paglamžė pagalvėlę ir pamanė: 
kas ją siuvinėję? — Sėdi Sibire, — tarė ir iš karto 
pasidarė linksmiau — prakeikti kapitalistai. — Ji pa
gulėjo susinėrus rankas po galva, ir apsvarstė ką da
rys daugiau. Pirkiniai. Ji mėgsta pirkinėti, ji dar 
negali atprasti nuo godaus jausmo imti iškarto vis
ką, ką tiktai parduoda: maistą, medžiagas, smulk
menas.

(Bus daugiau)



M. Krupavičius
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Iš netolimos praeities

ne nusivedė į nuošalesnę vietą., telėjęs, nei rankos neištiesęs, pa- jungs prie tų, kuriuos pasiry- pasaulio gražuolės pinnkimas.
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viams įspūdį, apie gyvenamą 
dabar pasilikusių baimę ir netik 

vyras tikrai nežinome, kur šiuo j rūmą. Šiandien čia, o rytoj kur? 
Įmetu yra jūsų draugas. Čia jo ( Kas man skambino, jis nežino- 

Pirmų bolševikmetį gyvenau j)ragau daugiau nejieškoti, nes jo. Pasisakiau bendrakalbiui, 
šis butas pavestas mums. Pa-' kad esu pasiryžęs daryti žygių 
dėkojęs jai apsisukau eiti? Iš suimtiesiems išlaisvinti. Jis tam 

' mano sumanymui nepritarė. Jo 
išvada buvo — suimtųjų neiš-

balsas: ‘‘Greičiausia atvykite ii bėjau, jog jieškomo draugo
to kambarys, kuriame tilpo ir 
jo didoka biblioteka, buvo laku 
užantspauduotas.

15)40 M. LIEPOS 11-12 D.

Lietuvoj. Klebonavau Kalvari
joj. Nebeprisimenu liepos 12 ar 
13 dieną suskambo telefono atsakymo padvelkė negerovė. Ji 
kambutis. Iš ragelio pasigirdo shstiprėjo, kai išeidamas paste- 
•alsas: “Greičiausia atvykite j bėiau 102 iieškomo draugo dar

Kauną. Jūsų esimas čia labai 
reikalingas”. Po tų žodžių kal
bėjęs padėjo ragelį. Anoniminis 
kvietimas. Nei pavardė, nei at
vykimo reikalas nepasakytas. 
Bolševikinė pinklė? O gal svar
bus lietuviškas reikalas? Pasi
likdamas Lietuvoj buvau visam 
kam pasirengęs. Kas mane lau
kė, žinojau. Juo labiau tai man 
paaiškėjo, kai bolševikinėj spau
doj, kaip iš gausybės rago pa
sipylė būtos ir nebūtos mano 
‘ nuodėmės”. Aš buvau jos kal
tinamas už Greifenbergerio, Po
žėlos, Ciorno ir dar dviejų ne
beprisimenu — bolševikų vadina 
mų penkių komunarų sušau
dymą, kurių garbei viena Vil
niaus gatvė buvo pakrikštyta 
Penkių Komunarų vardu. (Tai 
buvo padaryta Voldemaro val
dymo metu.) Man buvo prikiša
mas pasakymas — “Bolševikus 
šaudėme ir šaudysime”. Kaltini
mas teisingas, tik kiek iškreip
tas. Seime bene vienos interpe
liacijos diskusijų metu esu pa
sakęs: “Šaudėme ir šaudysime 
visus, kas kėsinsis į Lietuvos 
laisvę ir jos žemes”. (Cituoju iš 
atminties.) Ant vagies kepurė 
degė. Prie tų pasikesintojų bol
ševikai priklausė pirmoj eilėje. 
Nesistebiu, kad mano šį įspėji
mą jie prisiskyrė tik sau. Pa
našių kaltinimų buvo visa eilė. 
Buvau nusistatęs eiti tiesiu ke
liu. Visokie atsargumai nieko 
nepataisys. Tad ilgai negalvojęs 
išvykau. Vieną vikarą įspėjau, 
jei už savaitės negrįšiu, tepra- 
neūa vyskupijos kurijai apie 
mano dingimą.’

Išlipęs Kaune patraukiau pas 
vieną savo gerą draugą ir ilga
metį nuo jaunystės laikų bend
radarbį, kuris geriausia galėjo 
visą kvietimo paslaptį iššifruo
ti. Paspaudžiau durų skambučio 
mygtuką. Už valandėlės mano 
nemažam nustebimui vietoj lauk 
to draug-p pasirodė uniformuo-

'kur plačiau papasakojo apie su-įtraukiau j stoti. Persunki kelba žau mėginti išlaisvinti iš bolše- yra sveiko sprendimo pr 
' ėmimų eigų, apie padarytų lietu- buvo su išsigimusiu lietuviu, ku- vikų rankų. Bet leidimų apsigy-1 je įvykęs reiškinys Car

laisvinsi, o save įklampinsi. Bet 
į atėjūnų gaudymą ir naikinimą 
lietuvių ramiai žiūrėti nebuvo 
galima. Sąžinė ramybės nedavė. 
Tad pirmiausia buvau nusista
tęs vykti pas komunistų parti
jos pirmininką. Pagal žmonių 
kalbas pirmininku buvo Gros- 
manas, vėliau pasivadinęs Di
džiuliu. Iš pavardės spėjo jį žy
du esant. Kalbamu metu Gros- 
manas buvo Vilniaus Krašto gu. 
bernatorius. Jis užėmė išvežto
jo Bizausko vietą.

Pasikalbėjau kietai su L. Gira 
Patraukiau į Kauno stotį. Sun 

kūs įspūdžiai lenkė į žemę. Pra
eiviai tokioj nuotaikoj — neįdo
mu. Jų ir nemačiau. Tik štai
Vytauto Prospecte prie kapų 
kampo išgirstu “Sveikas Myko-

eis stojo į Lietuvos žudiko ei
les.

Vilniuje atsiradau jau sute
mus. Nuėjau į savo įprastą vieš 
būtį. Ten jau naujovių būta — 
viešbutis negalėjo priimti gyven 
tojo be tam tikros įstaigos lei
dimo. Tos įstaigos adresą gavęs, 
išėjau laimužės jieškoti. Susira
dęs ją turėjau užpildyti ilgą an
ketą. Pasiskaitę ją pasiuntė be 
kalbų į kitą įstaigą. Čia pasikar
tojo tas pats — išpildžiau an
ketą ir turėjau eiti į trečią. Čia 
mano vaikščiojimai pasibaigė. 
Anketą taip pat užpildžiau. Tarp 
klausimų buvo ir — kokiu rei-

ol Mor-|
venti viešbutyj dviem naktim ris nieko bendro neturi su Ma- 
gavau, tik pe tame, kur buvau rilyn Monroc tipo moterimis, j 
prašęs, o jų parinktame. Į

(Bus daugiau)

Ir Radio Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbai 
M. RIMKUS. 4517 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037
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tybių Ottumvva, la., miestelio gy
venimą paįvairino gražiausios1 reL nu^.-ct s-<ms ir 
pasaulio mergaitės sugrįžimas 
trumpam poilsiui į namus.
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kalu esu atvykęs į Vilnių. At- j myninių vietovių gyventojų nu
sakymas buvo — pas Vilniaus švitusiais veidais sveikino tau-

Ne tiek svarbu, kad valstybės
gubernatorius su senatoriais! P.&J. JOKUBKA 
specialiu atvykimu ją pagerbė, j 
bet tūkstančiai vietinių bei kai-

Pasprukau iš enkavedisto rankų
Išėjęs pajutau kažkokį paleng 

vėjimą. Juk ištrūkau iš enka
vedisto rankų. Įgavau įspūdžio, 
kad taip lengvai galėjau pas
prukti tik dėl jo žmonos, kuri 
matyt šeimoj turėjo sprendžia
mą balsą.

Pirmas mėginimas tuo būdu 
nepavyko. Kur dabar kre:ptis.
Gal pavyks sutikti gerą pažįs
tamo Laisvės Alėjoj. Pradėjau 
dairytis. Kažkokia keista ta A- 
lėja pasidarė.- Pirmiau, kas 
žingsnis, tai pažįstamas. Da
bar kaip iššluota. Akis jokio pa
žįstamo nepasiekia. Maskoliai Į lai, dar tu laisvas?” Pakeliu 
vaikščioja ramiai. Lietuviai kaž- galvą... Liudas Gira su žmona, 
kur skuba. Veidus nerimas ap- Labai nepatogus laikas su tokiu 
niaukęs. Širdis pradėjo garsiau žmogum susitikti. Gero žodžio 
kalbėti apie ištikusią kokią nau-j jam neišsunksi ir labai norėda- 
ją nelaimę. Praeinant užkalbino mas. Ar jis man ranką pasis- 
mano buvęs Žemės Ūkio minis- veikinti kišo, nežinau, bet aš jam 
terijos tarnautojas, kurio nebu- savos visai sąmoningai netie- 
vau atpažinęs. Jis pirmas man siau. Į jo paklausimą atsakiau 
papasakojo, kad liepos mėn. nak be šypsnio kietai: — Jei orde- 
čia iš 11 į 12 d. bolševikai areš- rio nepasirašei, tai esu laisvas, 
tavo daugybę žymesnių politikos — O kaip mūsų bendras draugas 
žmonių, organizacijų vadų ir vi- Ambrazaitis? — Tu geriau ži- 
suomenės darbuotojų. Tarp areš nai jo likimą, nes lietuvio liki- 
tuotojų paminėjo Zigmą Toliušį, mas daba^ jūsų bolševikinėj 
Papečkį, Bistrą ir daugelį kitų. rankoj. Juk ir šie geriausi lie
jo pasakojimu areštuotųjų buvo tuviai, kuriuos dabar sugrūdot 
daug. Ar juos kas kada nors į kalėjimus, jūsų valios darbas, 
suskaičiavo, nežinau, bet pilno Jei dar kiek pasiliko tavyje tė- 
suskaičiavo, nežinau, bet pilnoj vynės ir lietuvių meilės, padėk 
jų sąrašo niekad niekur nebu- suimtuosius išgelbėti. — Aš nie- 
vau užtikęs. Pasakotoją paži- ko negaliu. Daugiausia gali pa- 
nojau. Buvo sąžiningas darbinin dėti Preikšas, jis geras žmogus.
kaes. Bet tokios lūžtvės, lauži
mo ir lūžimo metu nedrįsau leis 
tis su juo į ilgesnį pokalbį, juo

— Visi, kurie nuėjo savanoriš
kai tarnauti raudonam okupan
tui, ar jis vadintųsi Preikšu, ąr

labiau, kad ir jis pastebėjau ne-l Gira ar kitu vardu, lietuviška
rimu degė”. Tačiau iš jo sužino
jau visa, kas man buvo reika
linga. Iš jo man suteiktų žinių 
paaiškėjo ir paslaptingojo bal-

gubernatorių. Šituo klausimu te
ko ilgokai su pareigūnais aiškin
tis. Jie norėjo priversti konk
rečiai papasakoti, kokių reikalų 
turiu pas gubernatorių. Atsa
kiau, kad to jiems negaliu pa
sakyti. Jiems galės tai pasaky
ti, jei ras galimu, gubernato
rius. Vėl stato klausimą ar tar
nybiniais reikalais atvykau. At
sakiau — ne, nes iš drabužio 
matot, kad komunistinėj įstai
goj tarnauti negaliu. Dar kelis 
kartus įvairių formų klausimais 
mėgino išgauti mano atvykimo 
tikslą. Nustojęs kantrybės jiems 
pareiškiau, kad mano reikalus 
galį žinoti tik gubernatorius, ir 
niekam kitam aš jų pasakyti ne
turiu moralinės teisės. Maniau, 
kad po tokių pasikalbėjimų gau 
siu “valdišką” nakvynę ir pri- 

(lllllllllllllllllllllli llil lllllllllllllii i imliu

riąją dukrą, kuri savo natūra
liu kuklumu švytinti, tuščio iš
didumo nepažindama džiaugėsi 
ir sveikinosi, lyg namiškių išsi
ilgęs vaikas, iš tolimo kelio par
grįžęs. Viso pasaulio garbės do
vanos jos širdies nepakeistų.

Stebėtojo nuomone, 1957 m.

r V, DEIMANTAI <n IAIKRODŽU I 
ParduvimaM Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-861“ 
esą"7--jB5ST9JI

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

Tel. Cnffside 4-6376 
Pr.Btatom© ) visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčia i visus artimuosius 

miestus.

TELEVIZIJA* RADIJAS
III - Fl FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

galva yra verta lietuviškos vir
vės ir sausos šakos. Liūdai, Liū
dai, plačius lietuviškos politikos 
kelius išėjai. Išragavai visų par 
tijų rūgštį. Bfet niekad negalvo
jau, kad taip toli galėtum nuei
ti. Linkiu greičiausia grįžti į sa- j

so, kviečiančio greit atvykti į 
tas enkavedistas. — Ko tams- i Kauną, tikslas, 
ta nori, nepiktai paklausė. — Valgykloj radau žmogų, ku-
Noriu pamatyti savo draugą X.J riuo pilnai pasitikėjau. Jis ma-j vo lietuviškąjį kelią. Nei link
— Prašau užeiti. Gavęs tokį pa
kvietimą nusiraminau. Maniau, Į 
kad jieškomasis draugas gavo 
priverstiną kaimyną į savo bu
tą. Tokie dalykai jau nieko ne
stebint, nes buvo kasdieninis 
reiškinys. Man įėjus į koridorė
lį, durys užsidarė. Enkavedis
tas vėl kreipėsi su klausimais.
— Kokiu reikalu Tamsta atėjai.
Atsilirtau, kad atėjau ne pas 
jį, bet pas draugą. Tą re:kalą 
Tamsta gali man papasakoti, 
nes jo šiuo metu nėra. Klausi- 
nėtojas kiek pradėjo nerimauti, i
— Asmeninis reikalas, jam tad' 
tegaliu ir papasakoti. Prašau 
pasakyti, kada jį galiu rasti na- i 
mie. Tuo metu prasivėrė vai-' 
gomojo durys ir išėjo jauna, Į 
graži moteris, kuri buvo girdė-1 
jusi mudviejų pasikalbėjimą ir 
mandagiai pasveikinusi pasakė:
“Tėveli (mat buvau ilgais kuni
go drabužiais). Nei aš, nei mano

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugo- 
n,ą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 90 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.

Gėi paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

M
JOS. F. BUDRIK

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

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jowelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

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

Budriko Radio Valanda iš WHFC j 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniai! nuo 
6 iki 7 vakaro.

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 4Vth St. Tel. FRontier 6-1998

taisymas garantuojamas rastu - 100%
**<,KK<<*«SK«%.«SSSKSKSC«S««MLSkSCSCSSSS«SS<SLS£S^«'«M*'<SKSC%.«SC<
4

Mes 4
KK 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA K 
l PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
IIN DROVI

4038 Archer Aveaue Tai. IA3-67JV* .
AUGUST SALDUKAS Prszldsn.® ' ■> ‘

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
Šeštadieniai* iki 8 vai. vakaro 
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KOERTlNG
— TAI — 

NEPAPRASTO SKAMBI MO 1957 M.
VOKIŠKI KADI.IO APAltATAI

-5-
G A R S I N T V V A I 

31 DERINIMO GRANDINĖS 
VISOS DANGOS

Šie aparatai laimėjo du auksinius 
medalius Paryžiaus tarptautinėse pa
rodose.

Nepalyginamai pigūs, be konku
rencijos —- prieinami visiems.
Reikia pamatyti — norint įsitikinti..

iLDfiinfl.UiTCLCvision

Csates - servicej
Sav. Inž. A. SILMĖNAS 

3321 S. Halsted — C Ei f f side 4-3665

SOPHIE SARGUS 
' RADIO PROGRAMA

ik WGEfl etotlae — Banga 1411 
ŠUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 

1:45 Iki #:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. M:80 Iki 9:80 ryte 

tIRMADIENMO vak. nuo 7—8 ▼ 
4EKAD. 8:30—»:30 v. r. Ii rtotl--.

WOPA — 1490 klL 
ihlcago 29. _IL HEmloek 4-241.

7111 So. ROCKWELL ST.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. IJTBANICA AVĖ.. CHICAGO, IU.

Telefonas — FRontier 6-1882
.•»in»IUII||i<IIIHUIII«uniIIIIIHIDIIIIIIH!lIHi»m»«H»IIHIIIIIIHIIIHIIIIIIHIIIMHHIH«».

C R A H E SAVINGS
2535 VVEST 471 h STREET LAfayette 3-1083

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

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują diueų aunu vežinų 

ir apdraudas
UIS W. 91st St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti 1 
mūsų naujojo namo šaunų atidan-mą (Grand 
Opening, įvykstantį 1951' m. sausio mėnesį.

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, visad* Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

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

kias pinigines operacijas.

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

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

CURRENTLY — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENT V SKYRIAUS.

J
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ORDINAI ANT ŽMOGŽUDŽIO 
KRŪTINES

PRANYS ALŠENAS, Kanada

Pastabos ir nuomonės

Susiartinimas su kaimynais
Kai gerai pagalvoji žmogus 

šioj ašarų pakalnėj, tuomet iš
kyla tavo pasąmonėje eibės ga
na liūdnų ir šiurpių prisimini
mų. Iš istorijos prisimeni, o taip 
pat ir iš atminties, gyvenusius 
šioj žemėj ir dar tebegyvenan
čius žmones-žvėris, kurių prisi
minimas tave šiurpu nukrečia. 
Štai, nors nevisiškai tiksli tokių 
žmonių-žvėrių galerija: Džingis- 
kanas, Tamerlanas, Stalinas, Hit 
leris, Mussolinis, Ježovas, Jago- 
da, Džeržinskis, Berija, Kruglio 
vas, Sierovas, Dudorovas ir kt.

Tai žmonių-žvėrių eilė, ku
riuos žmogžudžiais pavadinti jau 
yra permaža, nes žmogžudžio e- 
tiketę įgauna ir tas žmogus, ku-

gų, kuris tuojau apvertė “augš 
tyn kojomis” visą tvarką. Dau
gelis komisarijato inžinierių, tar 
nautojų buvo atleisti arba ir tei 
siami. Gi naujasis komisarijato 
saugumo šefas — buvo menkai 
išlavintas kaimietis, vienok če- 
koje turįs itin gerą vardą, Ser- 
giejus Krugliovas.

Tas pats žmogus — Kruglio
vas netrukus gavo ir naują di
delį darbą. Jam buvo pavesta 
suorganizuoti ypatingos reikš
mės Sovietų industrijai turintį 
organizmą — GULAG. Tai visa 
grandinė sovietinių koncentraci
nių stovyklų. Jis pats, asmeniš
kai toms stovykloms vadovau
damas, nežinojo jokio pasigailė-

ris tenužudo tik vieną asmenį, j jimo tiems žmonėms, stovyklų 
o šie gi — nužudę tūkstančių užuomazginiams “pionieriams”, 
tūkstančius žmonių. Jų ranko- kurie pirmieji buvo nugabenti į 
mis žmonių kraujas tekėjo, ta- tas koncentracines stovyklas, 
rytum vanduo iš po krano. Te-I 2-ro jo Pasaulinio karo metu
bėra kaikurie iš tos galerijos gy Krugliovas buvo paskirtas kont- 
vi ir šiandien, nekaltų žmonių ra-špionažo organizacijos SME 

RSH vadovu. Kai baigėsi karas 
— Krugliovas jau turėjo pilniau 
aį Stalino pasitikėjimu ir buvo 
paskirtas Kremliaus vyriausiuo 
ju saugu.

Po to jis lydėjo Staliną į gar
siąsias Teherano-Jaltos konfe
rencijas, o taip lygiai Molotovą 
— į San Franeisco. Potsdame 
jis buvęs pristatytas ir supažin
dintas su naujuoju JAV prezi
dentu Trumanu. Tose konferen
cijose Krugliovas ir pasidarė 
augščiausiųjų JAV ir Didž. Bri
tanijos ordinų kavalieriumi.

kraujuje jie tebesimaudo ir šiuo 
laiku... Gaila, niekas iš laisvojo 
pasaulio galiūnų nesiryžta jų 
baisių darbų pasmerkti arba 
nors priminti. Negana to, visiš
kai neseniai buvo laikas, kada 
tie galiūnai vieno tokių žmonių- 
žvėrių krūtinę apkabino augš- 
čiausiais ordinais.

Kas tas dekoruotasis?

Pirmiausia, nukreipkime savo 
mintis į liūdnos atminties Va
karų su Rytais konferencijas 
Teherane, Jaltoje ir kitur. Kas 
tenai buvo ištikimiausiu Stalino 
sargu? Ogi “draugas” Kruglo- 
vas. Jo, ne kieno kito, krūtinę 
papuošė tuomet JAV-bių vienas 
iš augščiausių ordinų Legion of 
Merit. Gi britai tuomet — dar 
“mandriau” pasielgė. Už Krug-

Po to Krugliovas buvo paskir
tas vyriausiuoju MVD “bosu”, 
kurio žinioj buvo apie milionas 
vyrų saugumo armijos. Jo pa
vaduotoju buvo — mums, lietu
viams itin gerai žinomas Ivanas

, „ . Sierovas, kuris pirmosios okuna-
lovo nepamainomus gabumus cjjo metais buv0 š 
saugumo srityje’, jie tą smogų- kiuf. ,fetuvj trįmim0 lanus 
žvėrį padare Didz. Britų imperi-i
jos “riteriu” — a Knight of the Kai Krugliovas gana gerai pa- 
British Empire... Ar tai nepasi- sižymėjo likviduojant Beriją, 
tyčiojimas iš žmoniškumo, o tuo tuomet Malenkovas jį paskyrė 
pačiu ir patiems iš savęs? Jie ff Berijos postą.

Deje, laikai keitėsi. Malenko
vas “nuvirto” nuo premjero kė
dės, po kurio laiko — nuvirto 
ir Krugliovas nuo savo augšto- 
jo sosto. Pravda parašė, jog 
Krugliovas buvo “atleistas” iš 
užimamos vietos. Koks jo liki
mas šiandien — nežinoma.

dekoravo tą žmogų, kuris tiek 
daug ant savo sąžinės turėjo 
nekaltų žmonių aukų.

Truputis smulkesnių 
informacijų

—Tais laikais, kada Džordžias 
Malenkovas buvo asmeniniu Sta 
lino “menadžeriu”, jis pagelbėjo 
savo “bosui” sukomplektuoti 
Kremliaus hierarchiją iš jaunes
niųjų technokratų komisarų. 
Kad aprūpintų raktinėmis pozi
cijomis savuosius prietelius, Ma 
lenkovas rekomendavo Stalinui 
atleisti iš vietų arba ir sunaikin
ti daugelį senų bolševikų, kovo
jusių pirmosios revoliucijos fron 
tuose. Pav., Sunkiosios industri
jos komisarijate tuomet viešpa
tavęs senos linijos komisaras 
Ordžonikidže, kuris nekartą bu
vo pareiškęs, jog neduosiąs sa
vo tarnautojų perdažnai “skri- 
ninguoti”. Malenkovas paskyręs 
tenai “saugumo šefu” savo žmo-

S1BC

Viemk, kaip matėme, Kruglio 
vo krūtinę puošia dviejų didžių
jų pasaulio demokratinių vals
tybių ordinai. Krugliovo vietą 
yra užėmęs kažkoks Nikolai Du- 
dorov.

M ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naoj« ■pectalv didelis 

pilna ap-Munkvriimta 
drauda. Pigus ir 
patarna rimas.

R ŠERĖNAS
4ft4« S. Wood St., Chicago », 

Ulinote, ML VI 7-2972

MOVIMO

NAUJI OI OKU TPOKAI- NAUJAU?! KRAUSTTKfO (RANKIAI 
naų Merų PATYRIMAS-PIRUS IRSĄtlNIN6AS PATABNAVNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Albmok 5-9209

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškąją 

įstaigoje — BRIGHTONSAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmad.. antrad., penktad lr Trečiad. • ryto Ihl II rai. 
AaAtad. • rai. ryto Iki 4:10 p.p. K«trlrtad. • rai. Iki S r*L rak.

DR. P. MAČIULIS

Trijų Pabaltijo valstybių —
Lietuvos, Latvijos ir Estijos —j 
santarvė Tautų Sąjungoje bu-l 
vo užregistruota 1932 metais,' 
nes pats politinis gyvenimas' 
kiekvieną paskirai įtikino, kadi 
veikti visoms trims sutartinai' 
tokioje įstaigoje, kaip Tautų Są-' 
junga, yra ir svariau, ir naudin-1 
giau. Ir lietuvių, latvių ir estų' 
visuomenei pasidarė kažkaip lyg, 
jaukiau ir prasmingiau dirbti tų ( 
visuomenių tampresniam susiar-j 
tinimui: Lietuvių — Latvių ir. 
Lietuvių — Estų susiartinimo 
draugijos atgijo ir pradėjo sa-Į 
vo veiklą plėsti. Ledai buvo 
pralaužti tarp mūsų ir latvių, 
nes visi pastebėjo bepradedantį 
įsivyrauti lenktyniavimą visose 
srityse jau nuo “senų laikų”, 
kai tuo tarpu tarp latvių ir estų 
tie ledai buvo neištirpę iš nesenų 
kovų už nepriklausomybę, kas 
ypač krito į akį, pažvelgus į 
latvių ir estų sieną Valko mies
te.

Kaip ten tebūtų, Pabaltijo
Santarvė jau pati savyje buvo 
geras dalykas, kaip geros buvo 
ir susiartinimo draugijos. Buvo’ 
ir tokių užsidegėlių, kurie manė, 
kad iš to bendravimo galės susi
kurti ir visų trijų kraštu politi
nė sąjunga, nelyginant Šveicari
jos konfederacija. Nežinia, kaip 
toli būtų pažengusi susiartinimo 
idėja, jei ne II Pasaulinis karas 
Pabaltijo nebūtų nušlavęs rau
donojo maro dėka.

Laisvame pasaulyje šiuo metu 
yra bent keturisyk daugiau 
trmetinių latvių už lietuvius ir 
ne ką mažesnis skaičius estų. 
JAV visų trijų tautybių tremti
niai daugumoje apsistojo tuose 
pačiuose didmiesčiuose, kaip 
New Yorkas, Chieaga, Bostonas, 
Detroitas ir t.t. Teoretiniai gal
vojant, atrodo, kad didelio var
go nebūtų pabaltiečius sutelkti 
į glaudesnį tarpusavio bendra
darbiavimą, tik deja negirdėti, 
kad kas t> linkme būtų planuo
jama ar daroma, nors brangus 
laikas negrąžinamai šešėliu pra
slenka pro mus.

Kaip kitoje vietoje esu minė
jęs, mūsų politikams “ex pro- 
fesso” derėtų parodyti bent šiek 
tiek iniciatyvos keliamu klausi
mu, nes pati tremtinių visuome
nė. Amerikoj yra keliskart dau
giau pririšta prie darbovietės 
negu buvo seniau, gyvenant sa
vame krašte. Pati bendruomenė 
galėtų sudaryti tą “armiją”, be 
kurios jokia organizacija negali 
išsiversti, arba ,'i... ištirpsta.

i Šiokią tokią jrošvaistę įnešė 
vienas kitas balsas, prabilęs vie
šai, kad mums jau seniai laikas

užvesti rimtas kalbas ir su Lie
tuvos pietų kaimynu — lenkais

Žinoma, ir čia neapsieinama 
be užsidegėlių: vieni norėtų, kad 
būtų kalbamasi, aiškinamasi, jei 
atsirastų pagrindo, tai ir dera
masi, bet kiti beatodairiniai tam 
priešingi, nors rimtesnių argu
mentų ir nesugeba sugraibyti. 
Ar įneš savo naujesnės minties 
neseniai į Vliko sudėtį priimta 
kaip rezistencinė Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjunga, pamatysi
me, tačiau mes gerai turime at
minti, jog politika yra ir priva
lo būti atremta ne jausmais, bet 
giliu proto nuoseklumu.

Maji visą laiką, suprantama bū 
nant Chicagoje, rūpėjo ir tebe- 
rūpi jokių santykių nebuvimas 
su gausiausia Chieągos lenkų ko 
lonija. Tik tiek atsitiktinai ži
nau, kad ir lenkai Chicagoje tu
ri du savo dienraščius, kartais 
tekdavo juos pavartyti ir paskai 
tyti, bet... to neužtenka. Jei kas 
šiandien paklaustų senesnės kar 
tos inteligentą, kiek gi savo mo
kyklų turi lenkai Chicagoje ar 
panašiai, tai vargu ar jis ką pa
sakytų. Tik štai neseniai dr. J. 
Prunskis parašė “Drauge” savo 
įspūdžius iš jo aplankyto lenkų 
muzėjaus Chicagoje. Tai pirma 
kregždutė, ir tikimės nebus pas
kutinė. Man niekaip netelpa gal
voje, kad mes turėtume kiniečių 
siena atsitverti nuo lenkų, lyg 
tai būtų ne tie patys pietų Lietu
vos kaimynių vaikai.

NUO U2S1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT

VIRŲ lr SKAUD2IŲ BAIZDŲ. 
negali ramiai eSdStl lr naktimi* 
miegoti, nes Jų ulsisenej usios žalsdos 
niežti lr skauda. Kad padalinti tų 
nležfijlmų lr skaudCjlmų senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Joa gydymo 
ypatybes palengvina Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. A talpg’ paselina 
niežejitflų llgoe vadinamom PSORIA:

1 SIS. Taipgi pasalina perSejlmų llgoe 
radlnamos aTHLETE’8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplySlmų 
tarpplrSCių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstanCios, suskilusios odos dedlr- 
rinlų, odos ISbOrlmų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
•Įrodo skaudus UbBrlmas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo tf 
virtinių odos Ilgų. Ls
<ulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., 51.25, lr 5»-60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj lr apylinkėse— 
kf (Įtraukęs, Wlso..Qa 
ry.Ind.lr Detrolt, Mi
chigan arba ražykl- 
ts lr atsiųskite Mo- 
nsy order |

POPIEŽIAUS!
IŠRADIMAS I
Vieno istoriko nuomone, jo

kie išradimai nesuteikia žmo
nėms tiek naudos, kiek spausdi 
nimo išradimas. Negalima bū
tų nė pagalvoti apie knygų bei 
laikraščių spausdinimą, jei šian 
dien vietoj popieriaus būtų var
tojama molinės lentelės arba 
pergamentas, kuriuos vartoda
vo senovės asiriečiai, graikai, 
babiloniečiai, romėnai ir kt.

Popieriui gaminti medžiagų, 
kuri yra patvari laik0 atžvilgiu 
ir pigi, davė medis. Toji medžią 
ga vadin. celuloze, kurios me
džiuos ir visuose augaluose yra 
gan daug. Yra ištirta ir išaiš
kinta, kad celuloze yra krista^ 
line medžiaga, sudaryta iš smul 
kūčių plauko formos kristalų, 
kurie kaip rykštės sugula viena 
prie kitos į šluotelę.

Popierių ir sudaro tokie ce- 
lulozės siūlai, susipainioję ir su 
siraizgę. Kuo tie siūlai ilgesni 
ir kuo labiau tarp savęs susi
painioję, tuo poperis stipresnis. 
Tuo būdu celulozės, kurios yra 
žalių medžių kamienuose, išnau 
dojimo uždavinys — išgauti ją 
iš augalų ir nuvalyti nuo paša
linių medžiagų, nesužeidžiant 
jos siūlų.

Pirmieji tą uždavinį išspren
dė kiniečiai, kurie senų senovė
je surado būdą popieriui gamin 
ti iš bambuko ir šilkmedžio 
Yra išlikę kinų popieriaus pa
vyzdžiai pagaminti prieš 1500 
metų. Prekybiniai santykiai pa 
dėjo kiniečių poperiaus gamini
mo menui pereiti į Europą, ir 
čia įsigalėjo poperiaus gamini
mas iš skudurų, kurių siūlai 
pagaminti' iš' augalinės-medžia
gos — linų ir kt. Skudurai il
gainiui buv0 jgiję tokios vertės, 
kad kaikurios valstybės net už
dėdavo muitą išvežamiems iš 
krašto skudurams. Kylant žmo 
nių kultūringumui, žmonės ne
suspėdavo sudėvėti tiek drabu
žių, kad patenkintų vis augan
tį poperiaus reikalavimą.

Gaminimas iš medžio
Vienas chemikas atkreipė dė 

mesį į širšių gaminamus lizdus.
I (Nukelta J 7 pusi.)
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FEDERRL
SRVING5
AND LOAN A38TM

tfiartrred A Ruperrtand 
by tliA U. S. Government

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Odeage M, OL

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rišiąs fotografijos 

misų speoialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, MtV, 
4-058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-248 J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

e Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

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

• AugšMs dividendus išmokėjo visada be per* 
stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne- 
Šite savo banko knygutę.

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pna 

Ohartersd ir Snperviaod by the United Statot Oovenuneat

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldu
IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20 %> iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, be finansų kompanijų
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Už $69.00 parduodamos studio cautch pas mus $00-00 

Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega
mos, pas mus tik .................................................... $00.00

Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tik$-j "| 0.00 

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon, 
ar vilnos apmušimu, naujausių spalvų,
pas mus tik............... ........................................... $149-1111

Už $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon 
ar vilna, naujo stiliaus, pas mus . . ...........$199-00

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus . . . . .......................$249-00

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

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $30.00 parduodami surinksimai matracai 

įvairių firmų ir dydžių, pas mus . . ............. $19-00

Už $50.00 Simmons, Columbia, Burton 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 H 0

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 $349-00

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 . . . . ....................$169-00

Už $250.00 parduodami 9—10 cub. šaldytuvai
visų firmų, VVestinghouse, Norge, Kelviną-.........................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik ................J -| 99.00

Už $530.00 13.i/2 cub. dviem durim šaldytu
vai, pas mus tiktai .... ......................... ••• $415-00

Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas
mus tiktai .............................. .<..............................‘$85-00

Už $160.00 parduodami parcelano virimui pe
čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik.. $129-00

Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su 
su dviem kepimo pečiais .... ................$1 69-00

Šildymui Moore, Sieg’.er gazo pečiai .................$99-00

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

duodamas, pas mus tik ......... ..............................$49-00

Už $100.00 5 dalių formica stalai, įvairiausių
spalvų, pas mus ................ .................................. $69-00

Už $150.00 parduodami 7 dalių formica stalai, 
pas mus tik ...................... ................ ...............$ -J -| 0.00

Už $150. parduodami 5 dalių valgomojo kamb. 
baldai, ąžuolo, riešuto ar raud. medžio, $1 19-00

Už $300.00 parduodami 7 dalių valgomieji, rie
šuto ar ąžuolo, pas mus tik . . . . ....................$200-00

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
Už $39.00 parduodamos stiklo durim knygų 

spintos, pas mus ..................................................
Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 36” 

pločio, dabar pas mus .........................................
Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik 
Už $49.00 parduodami ąžuolo rašomi stalai,

pas mus ...................................................................
Už $120.00 parduodami rašomi stalai europie

tiško dydžio, tik................................/.. ...............
Linoleum 9x12, įvairių spalvų, tik ......................

TELEVIZIJOS APARATAI
Visų Amerikos fabrikų RCA, Admiral, Dumont,

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

21 inčo parduodami už $300.00, pas mus tik $ "| O 9.00 

21 inčo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me
džio tiktai ............................................................ $229-00

Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po. . ••••$6.50

Lietuvių Prekybos Namuose visos prekės 
be sugadinimų ar broku

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St.

$19.00

$29-00

$39-00

$19-00

$39-00

•
$89-00 

•• $6-50

Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno 0-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toa valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. Seitadieniaia nue 9 vaL ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

vs i .

Vlctory 2-4226
Įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-9:SO; kit. dienom 9-6; aek. 10-5.

1
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•r APIE INDĖNUS
J. NARUN®, MedeUin, Kolumbija

Jeigu artėdamas prie turgavie 
tės pamatysi lėtai einantį, pla- 
čiažandį ir plačianosj rudaodį, 
apsikabinėjusį karoliukais, ku
riuos jis tau siūlys pirkti, tai ne

jau prieš juos, tartum be žado: 
tie raštai lietuviški! arba bent 
labai panašūs į mūsiškius raš
tus. Įžiūrėjau ir siauras paka
bintas juostas — vieni kaip mū-

PAJIESKOJIMAI
SKINKIAI i.s Sibiro p.'u.šo atsi

liepti Vytautą Skinkį, Kazo sūnų 
nuo Alvito. Kasyti: J. Kriaučeliū- 
nas, 94 Douglas St., Sudbury, Onta- 
rto, Canada.

REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

noromis sustosi, kad paklaustų'sų tautiškos juostos, dargi se
to laukinio indėno, iš kur jisai noviškos, kaišytinės... Austos iš 
atėjo, kuom verčiasi ir t.t. Ir bovelnos. nes čia ji auginama, 
kai jis tolinsis nuo tavęs, tu dar Parodė hamaką dryžuotą: tie- 
palydėsi jį žvilgsniu, akis gany- siog žemaitiškas sijonas, niekas 
damas ant keisto, juodo apdaro ir nesuabejotų. Indėnai groja

skudučiais, lygiai, 
“čiurlioniečiai”.

kaip mūsų(sijono ar chalato). Kas jis? vy 
ras ar moteris? Jo ilga, kietai 
supinta kasa, besitabalojanti ant 
nugaros, taip pat nepasakys tau
nieko ir neišriš šito klausimo., Sutikau k kolumbietį in- 
Norėtum dar pakamantinet. Ji. finjeri kuris tjMė nauj ,e„. 
pasivyti...

JIEŠKOMI — 1) PRANAS EI- 
ČAS Pagirių kaimo, Eržvilko vaisė, 
.įieško vaikui. 2) JUOZAS ir MI
KAS RADZEVICIAI, sūnūs Kazio, 
ir jų seserys — MARIJA ir ONA 
KIZIKEVICIENfi. .įieško Ona Rad
zevičienė, Vinco žmona. 3) JONAS 
BALTRUŠAITIS, s. Martyno. Jieš
ko Ona Eskytė-Lioreiiėieiiė. Atsi
liepti šiuo adresu: Ona Miniatienė, 
4237 S. Washtenaw Avė., Chicago 
32, UI.

ĮSIGYKITE DABAR

. ... ..... i Gerinusias Ir nemirštantis Pa
tą ir turėjo savo Žinioje daug šaulį* Literatūroje F. M. Doslojevs-

BRIGHTON PARKE
i Mūrinis kampinis 2 po 4 kabmh.
13 autom. garažus. Gazu apšilti. Sva
rūs butui.

I Mūrinis. 2 po 4 kamb. Pečiais šil
domas. *18.50(1.

Į Medinis. 3 Imtai — 2 po 6 kamb. 
ir 3 kamb. Arti mokyklos. Kuinu 
*16,000.

Mūrinis. 2 po 5 kamb. Garažas.
Gražus namas.

• GAGE PARKE
' Mūrinis bunguloiv — 5 kamb. (2 

mieg.). Guzu šildomas. *17,000.
MARQUETTE PARKE 

Mūrinis bungulovv — 5 kamb. (2
mieg.). Alyva apšild. *15,750. 

PAJAMŲ NAMAI
Mūrinis — S butai po 3 V4 kamb. 

įmokėti *20,000.
Mūrinis kampinis pastatas su

*39,600 metinių pajamų. Krautuvės 
ir ofisai.

ŠIMAIČIAI
Realty, Ruildera. Inatira.no* 

2737 VVest 43 St 
CLlffside 4-2390

REAL ESTATE REAL ESTATE

Gal ne man vienai smalsu šį j darbininkų. Štai ką jis pasako- Wo romanas> 
bei tą sužinoti apie indėnus Ko-, jo. 
lumbijoje. Žinau, kad ne vienas
kolumbiečių nueina pas juos į 
sėlvas (miškus), stebėdamas 
papročius, gyvenimą, kultūrą. 
Ne vienas ir “trofėjų” atsineša 
— indėnų rankų darbo dirbinių. 

★ ★
★

Kartą vienas Kolumbijos dai
lininkas nukeliavo į indėnų re
zervatą, tarp kalnų ir miškų be
esantį, toli nuo miesto ir nuo bal 
tųjų žmonių. Tai buvo kaimas 
(pueblo) vos keliasdešimt šeimų 
su vienu vyresniuoju vadu. Jis 
apdalino juos dovanėlėmis: ada
tomis, šukomis, veidrodėliais, 
blizgučiais, druska ir t.t. Vyres
niajam net visą lenktą peiliuką 
atidavė. Daiktelius mielai priė
mė, bet negreit atėjo draugys
tė.,. Dailininką sekė sekliai iš vi
sų pusių. Po kiek laiko, kai visi 
įsitikino, kad svetys yra patiki
mas be jokios blogos valios žmo 
gus, tada tik jį įvertino ir juo 
pasitikėjo. Vėliau prinešdavo 
jš.m maisto: žvėrienos, paukštie
nos, žuvienos — tokiais kiekiais, 
kad negalima buvo nė suvalgyti. 
Indėnai, prasikasę kiek žemės, 
sėja kukurūzus, iš kurių daro 
bandutes (arėpas). Jas kepa 
ant žarijų ir jos tikrai yra ska
nios, prėskos, lyg žydų macos. 
Arėpos yra paplitusios ir tarp 
kolumbiečių.

Pagaliau indėnai privertė rąs 
tų ir ant jų, kaip ant vištos ko
jų, pastatė dailininkui trobelę. 
Nuo to laiko jis jtasidarė nuo
latinis ir pastovus jų gyvento
jas. Jis piešia peisažus ir indė

PAŽEMINTIEJI IR 
NUSKRIAUSTIEJI‘.‘Vieną karštą dieną darbinin

kai pilstė žvyrą. Jų vienas bu
vo nepaprastai raudonas, tar
tum, gatavas plyšti.

— Kas tau yra? — paklau
siau.

— Labai skauda galvą — nu
siskundė darbininkas.

— Mesk dirbęs — pasakiau 
ir lyg dairiausi pagalbos.

Kaip bematant priėjo indėnas 
darbininkas, sakydamas kad 
tuoj jį išgydysiąs.

Jis nuėjo į krūmus ir tuojau 
atnešė vienoje rankoje vieną žo
lę ir kitoje — kitą.

— Suvalgyk šitą — ramiai ta 
rė “daktaras”.

Darbininkas klusniai suvalgė.
Tuoj ėmė bėgti kraujas iš no
sies. Po kiek laiko ir iš burnos.
Raudoname klane taškėsi nelai
mingojo kojos.

Į

— Oi, gelbėkit! — man visą A. BENIULIS atlieka įvairiu.' 
kraują nuleis tas velnias — rė- perkraustymus ir pervežimu*

KITAS BABGF.NAR — 3-jų butų 
namas, geriausioje vietoje — 2Cth ir 
Avers Avė. 3 po 4 kamb. Keramikos 
koklių vonios, kllilal. Pajamų *130 
j mėn., plius, butas. Kaina *1 8,900. 
Verta pamatyti. SVOBODA, 3739 W. 
2(ltli St. LAwndale 1-7038.

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
danti uždirbkite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384
Prieš pirkdami ar parduodami 

namua, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2400 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. b- sekmad.)

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N O R V I L A-K U R S I U S

RF.AL ESTATE SALES 
2600 VVest 59th Street 

Visi telefonai: PKospeet 8-5454

PAKDl’ODAMAS MAŽAS TRIS — 
TINKAMAS PENSININKAMS. 35 ><•
akrų žemės, 8 kamb. namas, centri
nis apšild., šiltus ir šaltas vanduo, 
tualetus viduje, 2 barnes, vištidė, sod
nus — pačiame mieste, tarpe 2-jų 
kelių — vieškelio 32 tr kelio “T", Ir 
600 pėdų pagal ežero pakrantės, 7 9 
mylios į šiaurę nuo Green Bay, high- 
wav 32. Savininkus išvyksta apsigy
venti Floridoje. Kaina *7.500. AGNĖS 
AND STEVE’S REKOltT, Tounseml, 
\Viscunsin.

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232
^1 UI Ut ^415

PARSIDUČDA NAMAS PO 

ADRESU 2254 WEST 23RD 
STREET, CHICAGOJ. SKAM
BINKITE —

YArds 7-3284
I tomas jau Išėjo iš spaudos, ku

ris turi 264 pust., kaina *2.50. Ant
ras Ir paskutinis tomas baigiamas 
spausdinti ir greit pasirodys knygų 
rinkoje.

Akla gaivalinga meilė pražudo 
jaunystę, artimuosius Ir gražią atei
ti. Tik motinos meilė, draugiškas 
pasiaukojimas gražina paklydėlę į 
tėvų namus.

Romano fone išryškėja tuščias di
dikų išdidumas ir skurdi dvasinė 
kultūra. Ši knyga ir dabar vis dar 
verčiama i svetimas kalbas lr 
laukia daugelio laidų.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

CICERO. 2-jų butų 6 ir C kamb. 
Apylinkėje 26th Ir Austln. Stokeriu 
apšild. 2 autom, garažas. *21,000; 
įmokėti *2,500. SVOBODA, «O13 
Cermak Rd. Blslmp 2-21412.

NORI PIRKTI

Parduodamas vartotas virtuvės 
pečius (gazo) ir šaldytuvas. Nebran
giai. 3440 So. Emerald

P. STANKOYIČIUS
REAL ĖST. lr IN8UR. BROKUI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Pfc. DAnab* 8-8791
Padeda pirkit! - parduoti samiu 
įklus, blsnlua. Parūpina paskolas 
Iraudtmus lr daro vertimus. Tvarki 
.migracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

AUTOMOBILE^ — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

susl-

PROGOS OPPORTUNITIES

Liet. kolonijoje parduodama Gro- 
serių ir mėsos krautuvė. Gera vieta 
delikatesams. Parduoda dėl ligos. 
Tel. LAfayette 3-5772 po 8 vak. vak.

MOVING

Owner Selliug Cleaning Store —
Vicinity 71 & VVestern Avė.—2 liv- 
ing rooms in rear.—VVoman can ope- 
rate alone. Business establislied' 25 
years. Prieed for quick sale. — Call 
PRospeet 6-8604 for good opportu- 
nity.

kė nusigandęs ligonis.

Šypsodamasis priėjo vėl indė
nas ir padavė jam kitą žolę. Kai 
jis užkrimto, paunksmėje ra
miai atsigulė ir tuoj nustojo 
kraujavęs. Užmigo ir atsikėlė 
sveikas. Taip buvo išvengtas
augšto
gis.

kraujo spaudimo smū-

Daug panašių “stebuklų” pa
daro indėnai. Negijančias žaiz
das žolėmis išgydo, nuo mirtino 
didelio karščio paliuosuoja... bet

nų portretus, retkarčiais su jais f kaipgi ir tokių stipriai nuodingų
pasirodydamas Medelline.

★ ★
★

Yra mėgėjų, kurie iš indėnų 
iŠ8imainikauja visokių daiktų ir 
turi nemažus ir įdomius rinki
nius. Viename Kolumbijos mies
te, Manizales vadinamame, vi
zitavau vieną šeimą, kurios na
muose nustebinta išvydau didžiu 
lę indėnų reikmenų kolekciją.

Įvairių įvairiausių “karolių” 
(kojares) — tai suvarstytos su
džiovintų gėlių ir šaknelių, virti 
nės, kurias moterys nešiojasi 
ant kaklo, tarytum, kilnojamą
ją vaistinėlę. Motina, kuri veda
si su savimi vaikelius, kelionėje 
turi ant savo kaklo gatavas vais 
tažoles nuo staigaus karščio, 
nuo galvos skaudėjimo ar vidu
riavimo. Motinos, laukiančios kū 
dikio, vartoja tam tikras žoleles,: 
kad vaikai “išeitų geros rūšies”, Į 
anot jų pasakymo. Taip pat tu-' 
ri prie savęs šaknelių nuo gyva-1 
tės įkandimo. Tų vaistažolių ii- Į 
gi šniūrai užėmė nemažą sienos 
plotą tarp dviejų langų.

Kitos sienos lentynose simet
riškai sustatyti indai. Tai moli
niai puodai ir ąsočiai, išrašyti 
senoviškais raštais. Augščiau- 
sios rūšies aukso bliūdas (seno
viška iškasena), labai paprastos 
formos ir linijų. Taip pat ran-1 
kų darbo apyrankė trijų spalvų 
aukso (žalsvos, rausvos ir gel
tonos) ; sidabro apyrankės ir 
sagtys. Galvos papuošalas — 
stačiai sustatytų plunksnų ka-- 
rūna. Ištempti lankai ir užnuo
dytos strėlės, kuriomis jie šau
do priešą.

Vienas kampelis skoningai iš- 
dekoruotas nedideliais gabalais 
audinių, indėnų išauštų. Stovė-

žolių turi, kad nuo vieno palytė
jimo sunkiai susergi arba nu
miršti. Dėl to nevisuomet su pa
sitikėjimu gali eiti prašyti pagal 
bos.

Indėnai skiriasi vieni nuo ki
tų, ne tik savo papročiais, bet 
ir kalba. Jie gyvena atskiromis 
tautelėmis, kurios turi tiek skri
tingą kalbą, kad jos tarpusavy 
nesusišneka. Taip pat ir jų bū
das ir užsiėmimas skirtingi: vie
ni ramiai kukurūzus sėja, audi
nius audžia, plonyčius krepše
lius pina, tuo tarpu kiti, dau
giau laukiniai indėnai, neprisi
leidžia nė artyn baltojo žmogaus 
ir užmušę, tuojau nuima jam 
skalpą ir sudžiovintą nešiojasi 
prie diržo.

§9nBanaąBxxx3s»nt3Kvnacsssai
veikinimy Korteles
visoms progomsT

ii tolimų ir artimų atstumų.
TeL BL 7-7075 arba 

PR 8-9842

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.

'ZISMHHBMaa

Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
Pagerbkite savo brangiuosius menis
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami SI adresu;

DRAUGAS 
2834 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

Brighton Parke didelis mūr.- bun- 
galovv. .Viršuje 4 kamb. butas. 2 auto 
garažas. 55% pėd. sklypas. Prieina
ma kaina. A. Sirutis.

11 apartmentų kampinis mūro na
mas: 4 po 3, 4 po 4, 1 po 5 ir 1 po 
6 kamb. ir krautuvė su 3 kamb. bu
tu. Mėn. pajamų apie *575. Prašo tik 
*47.000. J. šaulys.

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

3 puikūs, šviesūs butai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
68th. *35,000. K. Juknis.

IjemOnte 5 akrui su 2 gyv. namais, 
vištidėm, dvig. garažu, vaisiniais me
džiais. Daug kitų vertingų priedų. 
*18,000. A. Rėklaitis.

Gert, plytų 2 butų (5 ir 6 kamb.) 
j namas į rytus nuo Marąuette Parko.. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas. Tik *23,000. A. Linas.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7lst Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

ŠV. ONOS PARAPIJOJE. SAVI
NINKAS parduoda 3-jų augštų mū
rinį namą — 6 butai ir ' krautuvė.' 
Didelė pastogė ir pilnas rūsys. 4 au
tom. mūro garažas. $350 mėnesinių 
pajamų. $23,500. CAnal 6-4575.

VIKTORO KOŽIOOS 
Lietu v tik* gazolino stoti* lr auto 

taisymą*
ttllekaml motoro remontai, lyginimo 
lažymo darbai lr keičiamos daly*

CALL-ME-MOTORS C0.
575# S. VVESTERN AVĖ. PR 8-953S

BUILDING & REMODEUNG

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. Bl 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Tnsurano* 

2737 VVest 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2923 W. 69 st. Chicago 29, DL,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedUar
Lietuvių Statybos BendrovN:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• (rengia aluminljaus langus li 

duris.

HELP VVANTED VYRAI

INSPECTORS
Experienced in the ūse of gagės 

indicators, “Mikės’ etc.’,

$2.00 per hour to start.

Steady, good vvorking con- 

ditions and liberal benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

Machine Operators
Experienced on automatic ma- 
chines other than punch press 

or drill press.

All shifts.

$1.92 per hour to start.

Steady, good vvorking con- 
ditions and liberal benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

įdomiausias romanas!

L
Jr

J. GLIAUDĄ

ORAPDO
KORIS

PREMIJl/OTAS
ROMANAS

Gyva intriga ir šiurpūs 
įvykiai, i Agamini pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psL — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’1 
2384 So. Oakley Avenue

Chicago 8, Dlinois

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krist

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

tik
2 DOLERIAI

a a DRA
2334 Se. Oakley Avė.

Šios knygos autorius vysku
pas r. J. BUscb prtal Uel 
laiko pradėjo savo TstovUk 
jos programų per "DB IfonF" 
stotį Telerizijos spsrttų fis* 
Inai “AdmiraT ilsi programai 
finansuoti psskyni vienų mi
lijoną Ookrffr i 
Lletuvlikos knygos Klubai 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti Mo Įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
dolerio.

ORAI ii

Chlcaco 8, lll.
J

Perskaito dienr. “Draugą”, duokite jj kitiems.

marquette parke
4 butų — 2 po 5 k. ir 2 po 4 k, 

šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 po 514 k. Gražiai 

įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

Naujas kampinis mūrinis . . 5 ir 2 
k. Garažas.

(I m. senumo 2 butų 4 Ir 2% k.
Naujas 4 kum. mūrinis šild. alyva.
Ant 03-os parduodamas apynaujis 

namas, tinkųs bet kokiam bizniui.
brighton parke

Mūrinis — 2 po 5 k. Pirmam augš. 
centr. šild. gazu. Garažas. Bungalow 
stogas. Norima greit parduoti.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.
Tel. LAfayette 3-3881.

Treč. uždaryta

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 1 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ RCšIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate
General Insurance, Notary Public 

5910 S. VVestern Avė.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7085

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoa. Automobi 

(lų finansavimo*. Notarlatas, Valaty 
Sš* patvirtinto* kalno*.

Prieš darydami apdraudaa kltm 
pasiteiraukite pa* mu*.

JONAS KIRVAITI®, 
VVAlbrook 5-M71

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
0108 S. Ashland Avė.. Chicago 39. III

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.
1543 S. 49tb COURT, CICERC 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vąl. 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 viaokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube S-2793 nno 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo S vaL

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiin

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst StrMt

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

Tel. — HErnloek 4-5881 
IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIUIII1IIIIII11IIIIIIIIIII

MORAS
5 Bullders, Gen. Contractor*
— Atlieka planavimo ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. “ 
S Namų įkainavimas lr Įvairūs S 
S patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu:

|f0NASSTANKUS |
— Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus Š
= Tel. PRospeet 8-2013 
= 8800 SO. CAMPBELL A VU. =

Chicago 29, IMnols 
Įillllllllllllllllllllllllllllllllliuilllliuilii .1

Statome
NAIVIUS IR
GARAŽUS

lr atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Sltivi-bskas) 
1600 8. 48TH CT., CICERO 50, ILL. 
Tel. OLympio 2-7381; TO 3-4238

ĮSIGYKITE DABAR

Gauta

KAIP 
I A V

nauja siunta knygelių

PASIRUOŠTI
PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
lr lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin- 
n knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS”, 2334 8. Oakley ava 

________Chicago 8. III.

PLATINKITE “DRAUGI"

TOOL AND DIE 
MAKERS

Expertenced. Nite shifts. $2.92 
per hour, plūs shift premium.

TOOL & CUTTER 
GRINDERS

Mušt have experienced men. 
Nite shifts.

$2.52 to $2.67 per hour, plūs 
shift premium.

Steady, good vvorking con- 
ditions and liberal 

benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

HELP WANTED — MOTERYS

GENERAL FACTORY 
HELP

ALL SHIFTS

YOUNG WOMAN
18 - 35

Many Company Benefits. 
Good working conditions. 

Steady work.

NATIONAL BISCUIT C0. 
7300 So. Kedzie Avė.

G I R L S 
W 0 M E N

STOUFFER’S PRUDENTIAL 
BI,DG. RESTAURANT

ntid otlier loop leentions neat'bv aro 
now liiring
Waitresses 

Cook-Baker Traincos 
Pantry Giria

Sonic reading of Englisli reqnired 
Expericnce unneccssary 
Guarantee enniings 
Full or part time 
Training givcn 
3 nteals and tini fonus 
Paid vncations 
Advaneenicnt opportunilies 
No Sunday’s or Holidnys

APPLY now

STOUFFER’S PRUDENTI \L 
BLDG. RESTAURANT

(RANDOLFH AT MICU1GAN) 
or

24 W. MADISON STIL

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

Rcmkite dien. Drauda!
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LIETUVIŲ DIENA PRIE PACIFIKO
Truputis istorijos

Prieš dvidešimtį metų čia nie-

jimas salėn, pritaikant jį nau
jiems reikalavimams. Už nedide 

Šv. Kazimiero parapijos cho- lį investavimą, laikantis didžiau 
ras, dabar 50 dainininkų audė-Į šio taupumo, padaryta nepap-

kas negirdėjo apie' lietuvius" Da- tyje’ vedanias komP- Br- Budriū rastai daug. Savanorių aukų sa- 
no ir tautinių šokių grupė veda iės remontui surinkta netiek, 
ma L. Zaikienės — bus rinkti- kiek remontui reikia, todėl šio 
nės vietinės pajėgos, kurios pra parengimo pelnas skirtas salės 
turtins meno programą savo da- tobulin mui padengti, 
lyvavimu. I Kadangi parapijos salė kartu

Programą praves adv. J. J. yra visos lietuvių kolonijos sa 
Meninę programą ves

bar čia įsikūrė lietuviai ir jų pa
rapija pasiekė dinamiškų rezul
tatų ir milžiniškame Los Ange- 
leso mieste pasidarė augštos re
putacijos visuomenės dalimi.

Ta pažanga pirmyn ypatingai 
aiški iš Šv. Kazimiero parapijos 
rengiamų kasmet Lietuvių die
nų.

Pirma Lietuvių diena sutrau
kė per 1000 žmonių, kas buvo 
staigmena patiems rengė
jams. Vyr. kalbėtoju buvo visa
me Los Angeles žinomas advo
katas J. Scott, kuriam šiais me
tais miesto valdyba įteikė gar
bės adresą, pavadindama jį Mr. 
Los Angeles.

1955 metais vyr. kalbėtojas 
buvo Los Angeleso respubliko
nų partijos vadas V. J. Krehbiel. 
Šventėje dalyvavo per 1500 sve
čių.

Šiais metais Lietuvių diena 
įvyksta rugsėjo 9 d. Laukiama 
per 2000 svečių iš Los Angeleso 
miesto ir jo plačių apylinkių. 
Yra pasižadėjusių atvykti iš 
San Diego, Yucaipos, San Fran
cisco, Sacramcnto' ir t. t.

Programa ir vieta

Iškilmingos pamaldos šv. Ka
zimiero bažnyčioj 10:45 su kan. 
kun. K. Steponio pamokslu. 
Kaip ir visad Lietuvių dienos 
programa bus skirtinga nuo ki
tų parengimų programų, nes 
duodama viskas geriausio, ką 
gali duoti rinktinės meninės vie 
tos pajėgos ir svečiai meninin
kai.

Plačiai žinomas kongresma- 
nas Glen Lipscomb bus vyr. šios 
šventės kalbėtojas. Tai žymi as
menybė politinėse sferose, jo da 
lyvavimas lietuvių tarpe yra 
reikšmingas įvykis ne tiktai pa
tiems lietuviams, bet amerikie
čių politiniams sluogsniams.

Meno programoje pasirodys 
solistė Prudencija Bičkienė, ne
seniai grįžusi iš Italijos, kur ji 
gilino dainavimo studijas pas žy 
mius italų profesorius.

Popieraus išradimas
(Atkelta iš 5 pusi.)

Peters
kino artistė Rūta Kilmonytė.

Meno programai pasibaigus 
prasidės šokiai Krafto kapelai 
grojant.

Visą laiką veiks nepaprastai 
turtingas bufetas. Laimingi lo
terijos dalyviai bus apdovanoti 
vertingais laimikiais.

Lietuvių dienos vieta yra gra 
žusis ir stilingas Breakfast Club 
(3201 Los Feliz Blvd. Už kelių 
blokų nuo lietuvių parapijos). 
Didingos parengimo patalpos, 
parkas, kur daug žalumynų ir 
gėlių, erdvė svečiavimuisi, gra
žiame pavėsyje, patogus auto-

lė, salės plėtimo reikalas yra vi
sų lietuvių reikalas. Tik po nuo
savu stogu bujoja ir klesti lie
tuvio sielai artimų siekių bran
dinimas. Tai seniai suprato lie
tuviai amerikiečiai rūpinęsi ir 
besirūpiną turėti organizacijoms 
ir bažnyčioms savas pastoges. 
Jaunoji Los Angeleso lietuvių 
parapija stovi prieš ypatingai 
aštrią savos pastogės problemą: 
kolonija auga dinamiškai, o turi
mos patalpos jau ilgesnį laiką 
vis tos pačios.

Senesnieji lietuviai atsimena, 
kaip jie glaudėsi svetimtaučių 
patalpose, naudodamiesi sveti- 

mobilių pastatymas, kur sutelpa j mūjU malone. Dviejų tūkstančių 
per 1000 automobilių — viskas j lietuvių minios vaizdas per Lie-

čios minios rūpinasi lietuviškais 
reikalais; atkaklus čia lietuvis, 
nors aplink nėra nieko kas pri
mena Lietuvą.

Vienoj rikiuotėje su Klevu ir 
Berželiu savų įgimtų tėvynės 
papročių laikyme eina parapija 
ir visuomenė. Tai yra laidas, 
kad savos pastogės, savos sa
lės klausimas rūpi visiems, kam 
rūpi lietuviškas reikalas.

Kaip didelis visuomenės refe
rendumas kasmet vykstančios 
Lietuvių dienos tai patvirtina. 
Kasmet žmonių sueina vis gau
siau. Programos kvieslyje visi 
kviečiami atvykti, ir pasiimti sa 
vo pažįstamus amerikiečius. Te-

mato visi, ko vertas lietuvis. Vi
si laukiami ir visiems sakoma: 
iki pasimatymo Lietuvių dienoj.

Gs.

Apie nieką kitą tu neprivalai 
blogo kalbėti ar klausyti, tik 
apie save tai gali daryti.

— Šv. Teresėlė iš Lisieu*

i 3.
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra pi 'einama visiem*.

Skclbkitčs "Drauge’ !

Illlllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllll

I PER PASAUL) KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
i rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge ', 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
'iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiihiiiii
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tai daro ta vietą daugelio sva
rių ir garsių organizacijų paren
gimų vieta. Rengti parengimus 
Breakfasto Clubo patalpose, reiš 
kia turėti augštą reputaciją vie
tos visuomenės akyse.

Parengimo durys atdaros nuo 
12 vai. Programos pradžia 2 vai. 
Šokiai prasidės 5 vai. Bufetas 
pradės veikti nuo 12:30.

Svečių tarpe, kaip visad, bus 
daug augštos padėties kitatau-

tuvių dieną įrodo, kad savo sa
lės plėtimo reikalas yra rimta 
ir neatidėliotina problema. Ture 
ti tokį energingą kleboną, koks 
yra kun. J. Kučingis, parapijai 
yra gera, ir greta smarkiai au
gančios lietuvių kolonijos, spar
čiai žengia pirmyn lietuvių pa
rapija.

Prie senos ir kuklios kleboni
jos matyti du Kalifornijai neį
prasti medeliai. Tai visad mieli

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pasi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siuskite.

‘‘DRAUGAS’*' 
2334 S. Oakley Avė., Chieago 8, IU.

čių: gubernatoriaus ir• burmist-1 ,ietuvio akiai. Reržllis ir Kle. 
ro atstovai, miesto valdybos na 
rių, Kalifornijos valstybės sei
mo narių, konsulų ir t.t.

Įėjimas 75 ct. vaikams iki 12 
mt. nemokamai.

Kuriam tikslui pelnas

Lietuvių dienos kvieslyje trum 
pai pažymėta, kad pelnas eina 
statybos fondui. Tai yra parapi
jos salės platinimo ir puošimo 
darbai. Kaip žinoma, parapijos 
salė, kurioje kas savaitė vyksta 
kuris nors lietuviškas parengi
mas, paseno, nusidėvėjo ir pa-, 
sidarė per ankšta vis augančiai 
lietuvių kolonijai. Pavasarį pa
rapijos komitetas nutarė imtis 
ryžtingų priemonių pašalinti tą 
kliūtį ir sudaryti sąlygas lietu-j 
viškai kolonijai turėti savo pa-; 
rengimus tikrai jaukiose ir erd-j 
viose patalpose. Lietuviškai mo
kyklai baigus savo mokslo me-

vas. Jie atkakliai laikosi savo 
senų lietuviškų papročių, iš ku
rių jų neišmuša nei Kalifornijos 
saulė, nei amžina Los Angeleso 
vasara. Kas rudenį tie Klevas 
ir Beržas numeta savo lapelius 
ir kas pavasarį pasipuošia nau
ja skaisčia lapija.

Tokia pat ir toji lietuvių pa- 
I rapija. Už septynių tūkstančių 
mylių nuo Lietuvos, čia skamba 
tos pat giesmės, kurios- skamba 
Lietuvos šventovėse, susirenkan

A A
ROZALIJA RAČKAUSKAS
(po tėvais Malakauskaitė)
Gyveno 143 East 107th Str.
Mirė rugsėjo 2 d., S vai. va

kare, sulaukusi puses amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskr., Šaukėnų parapijos, 
Kentrų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 4C nietus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus.Juozas Vaitukonis, posū
nis Jonas Račkaus ir jo šeima, 
podukra Ona (.lute ir žentas 
Charles, 2 anūkai, brolis Frank 
Miller ir jo žmona Mikalina ir 
jų šeima, 2 pusbroliai Povilas 
Urba ir šeima ir Kazimieras 
Ulba ir kiti giminės, ' draugai 
ir pažįstami.
Priklausė prie šv. Pranciškaus 

Tretininkių dr-jos ir A.L.lt.K. 
Susivienijimo 33 kuopai.

Kūnas bus pašarvotas šį va
karų 7 vai. L. Bukausko koply
čioje, 10821 So. Michigan Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
rugsėjo 6 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Visų 
šventų parap. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamald-ų, bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: sitnus, posū
nis, įtodukra, brolis ir giminės.

Laid. direkt. L. Bukauskas, 
tel. COmmodore 4-2228.

Netekus mylimo vyro ir pusbrolio,
A. | A.

ANTANO MATUSEVIČIAUS, 
jo žmonai Eugenijai ir pusbroliui Jurgiui 
reiškiu gilię, užuojautą.

Br. Vincas Janavičius

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

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

M. CESAS, patyrę* aato specialistas

širšių lipdomi lizdai panašūs 
į storus poperiaus lakštus; pa
gaminami iš gerai sugromuluo- "į“ tuoj" pradėti numatyti dar- 
to medžio. Taip Europos išra- į^j jįe buvo vykdomi ūkio bu
dėjams kilo mintis gaminti po- jr didžiausios ekonomijos 
periu iš medžio. Medyje celulo- principu. Visdėlto viskas tai 
zės sudaro didelę dalį, 40G, bet pareikalavo per 8000 dol. Atra
jos siūlai persisunkę įvairiomis do, ką galima turėti už tuos pi- 
kitomis priemaišomis, kurios, nigus? Labai nedaug. O padary- 
garriinant popef.ų, išskiriamos ta nepaprastai daug. Po salės pa 
tirpinio būdu. Medis pamerkia- talpomis atsirado beveik salės 
mas sieros rūgštyje, kuri su- didumo patalpos,, 2500 kv. jar- 
tirpina priemaišas, bet celulo- dlI- Ten bus valgomos patalpos,
zės nesunaikina. Išleista iš ka- kur erdviai sutilP8 Per 250 sve’ 

čių. Tos patalpos bus moderniš
kai dekoruotos ir jaukios sve
čiams.

tilo valoma celulozė yra rusvai;
pilkos spalvos, kurią vėliau bal 
tina chloro vandeniu. Po to iš 
skysčio iškošiami celulozės siū
lai ir sukočiojama jau į pope
riaus lapus. Rašomajam pope- 
riui pagaminti į celulozę pri
maišoma kaikurių cheminių 
junginių, kurie padengia jų sky 
lutes ir tuo būdu neleidžia po- 
periui persisunkti vandeniu ar
ba rašalu.

Kaip medis virsta poperiu?
Įdomu, kaip greit medis virs 

ta. poperiu? Vienas didelis fab
rikas padarė labai įdomų bandy 
mą. 7 valandą ryto buvo nu
kirsti trys medžiai, kurie augo 
netoli fabriko. Popieriaus fabri
kas 9:30 vai. iš šių medžių jau 
buvo pagaminęs spausdinimo 
poperiaus ritinį, šis poperiaus 
ritinys buvo nugabentas į spau 
stuvę už 4 mylių nuo fabriko. 
10:50 vai. poperiu je buvo at
spausdintas laikraštis ir 11:30 
vai. pardavinėjamas gatvėse. 
Taigi iš viso buvo reikalinga a- 
pie 5 vai., kad žmonės galėtų 
skaityti naujas žinias, išspaus-, 
dintas poperiuje, pagamintame, 
iš tų medžių, ant kurių šakų 
dar tą patį rytą čiulbėjo paukš
čiai. JMka

Salėje įdedamas naujas klevo 
medžio parketas, o scena praple
čiama. Taip pat pakeičiamas įė-

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Sioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę ir Jaunieji. laibai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. B 
viso 73 pasakos. Kaina $2.&0. Pla
tintojams didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAOGAS" 
2334 So. Oakley Avė.

Chieago 8, Illinois

Remkite dien. Ilraugą!

NARIAI UETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,009.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimu) 
Lengvomis Sąlygomis

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
U

Skiriama tūkstantis (01,000.00) 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 — tūkstantis 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.

i
5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 

“Draugas”, 2334 So. Oakley Avc., Chieago 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 autorius be papildomo! 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny-1

j ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre-1 
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chieago 36, III.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chieago 32. IU.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chieago 8, IIL

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. Ilk. Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chieago 8, III.
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė UietuviSkos buities knvira. 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai polankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
2331 So. Oakley Avė., 

Chieago 8, DI.
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ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ I 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam*- Uee turime koplyčia*
vimas dieną ir nak- Įf visose Chieago* ir
tj. Reikale Saukite Roselando dalyse ir
mna U°J*U patarnaujame

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
650 We«t 18th STREET Tel. SEeley 3 5711

ALFREDAS VANCE
177 VYOODSIDE Rd., Riveraide, ūl. Tel. OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

———JURG|$ f. ruoMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. GOth AVĖ., CICERO, DI. Tel. OLympio 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-47811

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. <9th STREET BEpobUe 7-12131
2314 W. 23rd PLACE Tlrgtala 7<n(
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, rugsėjo 4, 1956

X Chicagoje jau aštuntus 
mokslo metus veiks šeštadie
niais C. A. L. mokykla, kur lie
tuviškas jaunimas mokomas ti
kybos, lietuvių kalbos ir litera
tūros, Lietuvos istorijos ir ge
ografijos, lietuvių meno, dainų 
ir šokių.

Čia per 4 mokslo metus išei
namas mokyklos nustatytas 
sutrumpintas 8 kl. lituanistinių 
dalykų kursas ir mokiniai bai
gę mokyklą gauna 8 kl. litua
nistinių dalykų baigimo atesta
tus. Mokiniai baigę 8 sk. pra
dinę mokyklą, kur veikia litua
nistinės klasės, priimami į 5-ją 
klasę. Nebaigę pradinės mo 
kyklos, ar baigę ją be lituanis
tinės klasės, priimami j 4 kl 
Čia bus patikrintas jų lietuvių 
kalbos mokėjimas. Jei mokinys 
parodys pakankamą kalbos mo
kėjimą, jis gali būti perkeltas j 
5 kl. mokslo metų pradžioje 
Maloniai kviečiamas jaun' 

užsiregistruoti ateinan

Lietuviai laukia 
pagalbos

A. GINTNERIS, Chicago, III. 
Tūkstančiai lietuvių jaudinasi 

skaitydami spaudoje pasirodžiu
sias žinias apie savo giminių, 
pažįstamų ir artimųjų likimą 
Sibire. Kiti visai nieko nežino 
apie savųjų likimą Lietuvoje. 
Treti visai nesirūpina likusių tė 
vynėje likimu. Kiti bijosi rašyti 
paprasto laiško, kad ten esan
tiems nepakenkti, o namiškiai jų 
jieško per pažįstamus, spaudą 
ir konsulatą. Turime visokių 
žmonių ir visokių nuomonių. Sun 
ku tokiame reikale patarti. Te
gul kiekvienas sprendžia pagal 
savo nuojautą. Vienok daugelis 
lietuvių jau susirašinėja su Lie
tuva ir Sibiru ir tenai pasiun
čia siuntinių ir kitų gėrybių, o 
ypatingai vaistų, rūbų ir avali1 
nės.

Vyskupo ir prelato kalbos

X Majoras R. Daley yra 
šimtą procentų su jumis. Jis 
remia lietuvių katalikų senelių 
prieglaudos banketą. Tokį pa
reiškimą padarė Arthur Ward, 
majoro R. Daley padėjėjas, su
sirinkime šią savaitę Švento
sios Šeimos Vilos bankete ren
gimo komisijos Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonijoj. Banketas 
įvyks spalio 21 Conrad Hilton 
viešbutyje. Kiekvienas dalyvis 
tankete turės užsimokėti po 
$25 kaip auką prieglaudai.

Ponas Ward pasakė komisi
jos susirinkime, kurią pravedė 
kun. Stasys Adominas, senelių 
namų direktorius, kad per ma-1 mas
joro Daley rūpinimąsi užtikrin-j tiems 1956-57 mokslo metams _ 

ta, kad 10 stalų vien majoro č. A. L. mokyklą prisiunčiant ties vadovybė buvo sušaukusi po 
pastangomis bus išparduota, prašymą: A. Rūgytė, 5725 So. J sėdį, kuriame dalyvavo vysku
pai sudaro 2,500 dol. j Artesian Avė., Chicago 29, III. pas V. Brizgys ir prel. J. Bal-

“Bankete manoma susirinks Naujai stojantieji mokiniai ren-. kūnas. Posėdis buvo M. ir A.

SŪNUS IR MOTINA

Viceprezidentas Nixon su savo motina

Eppingas nuteistas
5 metams

Edward A. Epping, 38 m. 
Nuo rūgs. 4 d. Chicagoje, dvie amžiaus, buvusio Illinois vais

iuose šimtuose vietų, prasideda tyjjįg auditoriaus Hodge padė- 
I anglų kalbos ir pilietybės kur- jgjas uį bendradarbiavimą su 
sai, kuriuos organizuoja Chica- gavo .<bogu.. suktybėSe nuteis
tos švietimo taryba. Lietuvių tag keriemg raetarns ka,ėji. 
kolonijoms artimesnes vietos bu
tų: Austin Town Hali, 5600 W.
Lake st. (trečiadieniais ir ket
virtadieniais nuo 12 vai. 30 min. 
iki 2 vai. 30 min) ; Edwin Mark 
ham Co. Center, 1605 W. Harri- 
son (trečiadieniais nuo 7 iki 9 
v. v.); Hovvell Heigh House,
1831 S. Racine Avė. (antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 7 
iki 9 vai. v.); Šv. Antano ligo
ninėje, 2875 W. 19th St. (antra 
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
4 vai. iki 6 vai. p. p.); Visų 
Šventų parapijos salėje, 2543 S.
Wallace (pirmadienį ir antra-

1 Anglų kalbos ir pilietybės! 
kursai

mo.

LINKSMIAU
Jautrus vyras

Anądien su bičiuliu važiavo 
Petras autobusu, kuris buvo la
bai prisigrūdęs keleivių. Stasys, 
pažvelgęs į Petrą, labai nuste
bo, kad jis sėdi užsimerkęs, lyg 
miegodamas.

— Ar tau galvą skauda? — 
pasiteiravo Stasys.

— Mielasis, — tarė Petras, —
, on • o , i as negaliu žiūrėti, kaip tos vargdienę 6 vai. 30 min. — 8 vai. L. . . .. , ... b, ... , , .. . sės moterys turi stovėti,vak. tik pradedantiems, o jau.

virš 1,000 žymių biznierių, pro-1 kasi į Šv. Jurgio pradžios mo-

Po Dainų šventės ir Kultūros 
kongreso Chicagos Balfo apskri

kyklą, 3230 So. Lituanica Avė., 
rugsėjo 8 d., šeštadienį, 9 vai. 
30 min.

X Antanina Liorentaitė, da
bar gyvenanti Bridgeporte ir 
dirbanti P. Gylio restorane, 
Lietuvoje buvo vienintelė lakū
nė moteris baigusi Aero Klubo 
mokyklą ir tuo prisidėjusi prie 
skatinimo paremti šią sporto 
sritį. Ji dabar švenčia 20 metų 
sukaktį, kai pirmąjį kartą iš
šoko su parašiutu Tauragėje 
per aviacijos šventę. Lakūnė 
A. Liorentaitė yra gimusi 
žvirgždaičių kaime, Bublelių 
valsčiuje, Šakių apskr.

X A. Balys, miškininkas, va
saros ir rudens sezoną dirba 
Zigmo Dautarto vedamoj Gar- 
dens Friend kompanijoj ir yra 
labai patenkintas darbu ir ap
linkuma. Miškininkas Simonai
tis taip pat ruošiasi rudens se
zonui ten išvykti.

X Kapočienė, Tapulionienė

fesionalų, kunigų veikėjų ir 
kt.”, pranešė Jonas Pakel. Ren
gimo komisijos susirinkiman 
atvyko netoli 50 asmenų, ku
riuos kleb. Anicetas Linkus pa
vaišino. Kitas komisijos susi
rinkimas įvyks Pakelių reziden
cijoj, Palos Heights, III., rūgs.
15 d.

X Kun. Juozas Petraitis,
MIC, penktadienį iš Chicagos 
persikėlė į Kenoshą, kur yra 
paskirtas vikaro pareigoms 
prie klebono kun. Ant. Miciū- 
no. Kun. Petraitis yra kilęs iš 
Gaurės parapijos, Tauragės ap
skričio. Gimnazijos mokslus 
ėjo Tauragėje, filosofines ir te
ologines studijas ėjo Telšiuose,
Kaune, Eichstaette, Romoje ir 
Amerikoje. Kunigu buvo įšven
tintas 1952 metais. Į tėvų ma
rijonų kongregaciją įstojo ly
giai prieš 10 metų, dar studi
juodamas Romoje. Anksčiau 
trejus metus buvo vikaru lie- 

. tuvių parapijoje Mihvaukėje.
Prie progos rašinėja į religinį ir Skiris, aplankė J. Būgą ir 
žurnalą Laivą. padainavo jam daug senų lie-

_ „ .. . ...... 'tuviškų dainų, kurias jis užra-X Priimami nauji dainium-1 „ , ,,
. . . . T. , . .. !se. J. Būga sako, kad jis blokai i Chicagos Lietuvių Vyrų . v. . , , . . „

, , , , , .. , . gai įauciasi tada, kai neužrašochorą pradedant sekanti dai- ° J ,
_ . . tautosakos,navimo sezoną. Dainavimo se

zonas prasideda rugsėjo 5 d. X Edvardas šulaitis, vasa- 
trečiadienį, 8 vai. vak. L. Žiū- ros atostogų metu pavadavęs 
raičio salėje, 2548 W. 69 St. Draugo redaktorius, šiuo metu 
Vyrai, kurie gali dainuoti ir no- redakcijoje nebedirba. Po trum- 
rėtų prisidėti prie lietuviškos pų atostogų vėl pradės tęsti 
dainos kėlimo šiame krašte, studijas.
prašomi tiesiai ateiti į repetici-1 x Dr A j Javob (Jovai. 
ją ir įsirašyti į chorą. Vyrų 
choras šiame sezone stato “Ri
goletto” operą ir numato iš
vykti gastrolių į kitus miestus, 
todėl pageidaujama, kad nau
jai įstojantieji galėtų pradėti 
nuo pat pradžios dainuoti.
Kviečiami ir tie, kurie norėtų, 
atsiradus progai, dainuoti ir at- 
sakingesnes partijas.

CHICAGOS ŽINIOS
Trečiadienį prasideda 

mokslas
Trečiadienį, rūgs. 5 d., Chica

gos katalikų mokyklose prasi
deda mokslo metai. Tiek daug 
norinčių įstoti į parapijų mo
kyklas, kad daug kur neįsten
giama visų priimti. Praeitais 
mokslo metais parapijų pradžios 
mokyklose buvo 241,241 moki
nys, šiemet priimta 8,000 dau
giau. Augštesnėse Chicagos ka
talikų mokyklose praeitais me
tais buvo 47,810 auklėtinių, o 
šiemet jų skaičius paaugo dar 
2,000.

Chicagoje katalikai atidarė 
penkias naujas mokyklas; prie 
daugelio mokyklų statomi prie
statai, jas didinant. Auga mo
kyklos prie naujai kuriamų pa
rapijų. Chicagos katalikai su 
šiais mokslo metais atidaro ir

Rudžių rezidencijoje. Tenai pla
čiai buvo išsiaiškinta šalpos ga
limybės Sibire esantiems lietu
viams. Pasirodo, kad šiuo tarpu 
galima pagelbėti tik esantiems 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose. Tokiems asmenims 
galima pasiųsti standartinius pa 
ketėlius per Šveicarijos Raudo
nąjį kryžių. Tačiau reikia turė
ti tokių asmenų sąrašas. Jei kas 
tokių adresų turi, gali pasiųsti 
Balfui. Jie bus įrašyti į šelpia
mųjų sąrašą.

Balfas padeda kaliniams
Balfas padeda kaliniams Sibi

re ir kitose vietose. Neseniai 
tam tikslui paskyrė 5000 dol.
Pinigai pervedami Šveicarijos 
Raudonajam kryžiui. Kiekvienas 
kalinys turi teisę gauti po 4 pa
ketėlius į metus, kurie vertina
mi po 7-8 dolerius. Jau daugelis 
lietuvių tokius paketėlius gavo:
Tenai laikomų asmenų sąrašas, 
kuris buvo gautas per asmenis 
grįžtančius iš kalėjimo, viešai 
buvo perskaitytas Balfo geguži
nėje. Tenai buvo paminėta apie 
175 pavardės. Vėliau buvo gau
ta apie 30 pavardžių iš vietos
lietuvių, kurie žinojo savo pa-, atvyk? iš Airijos. Dar viena 
žįstamų žmonių adresus, jog jieį katalikų augštesnioji mokykla 
yra laikomi uždaryti kalėjime, yra statoma t*es 102 ir avenue 
ar koncentracijos stovykloje. Ir, ^v- Pranciškaus Salezo pa- 
tie sąrašai jau persiųsti į užsie
nį, kad minėtieji asmens būtų

kiek pramokusiems — tomis 
pat dienomis nuo 8 vai. iki 9 
vai. 30 min. v.); Felowship 
House 831 W. 33 PI. (trečiadie
niais nuo 7 vai. iki 9 vai. v.); 
Kelly High School, 4150 S. Ca
lifornia (pirmadieniais ir tre
čiadieniais nuo 7 iki 9 vai. v. 
pradedantiems ir kiek pažen
gusiems, o antradieniais ir ket- 
viratdieniais — pasikalbėjimai

Vilnietė Sibire
Chicagos diecezijos laikraštis 

“The New World” plačiai apra
šo apie seserį Mariją Celiną, Na 
zareto Šv. Šeimos vienuolyno na gu gerokai pramokusiais nuo
rę, kuri 1941 m. birželio 14 d 
iš Vilniaus drauge su 29 kito
mis vienuolėmis ir su 50 kitų 
moterų buvo išvežtos į Rusijos 
gilumą. Prieš tai ji Vilniuje dės 
tė anglų kalbą. Traukinyje joms 
tedavė gabalėlius sudžiuvusios 
duonos ir žuvies. Kaikurios be
veik mirė iš troškulio. Pasiekus 
Starobielską, tos Vilniaus trem
tinės buvo nuvestos į priverčia
mųjų darbų barakus. Jos čia 
praleido daug pusiau nemigo 
naktų, girdėdamos, kaip girti 
sargybiniai kėlė orgijas buvu
sioje koplyčioje,

Kartais sargybiniai įsiveržda
vo į seselių baraką ir liepdavo 
joms apie trečią ar ketvirtą va-

dvi naujas augštesniąsias mo-. landą nakties išeiti pusiau apsi 
kyklas: Laisvųjų Menų Augšt. I rengusioms. Po kurio laiko se- 
mokyklą ties 99 ir Lavvndale geigg buvo vėl susodintos į trau
gatvėmis, ir Brolio Rice Augšt. kinius ir prekiniuose vagonuo-
mokyklą ties 99 gatve ir Pulas- ge vežamos per tris savaites, 
ki. Laisvųjų Meno mokykloje didžiai išbadėjusios ir mirtinai 
dėstys Mercy seserys, o Brolio pervargusios. Jas išlaipino Sverd
Rice — krikščioniškieji broliai,

7 iki 9 vai. v.); Gage Park 
Field House, 5500 S. Western 
Avė (pirmadieniais ir trečia
dieniais nuo 6 vai. 30 min. iki
8 vai. v. — pradedantiems, o to
mis pat dienomis nuo 8 vai. iki
9 vai. 30 min. — pažengusiems); į 
Šv. Adriano mokykloje, 7022 S. 
Washtenaw (pirmadieniais ir 
trečiadieniais nuo 7 vai. iki 9 
vai. v.).

Smulkesnių informacijų gali
ma gauti telefonu DEarborn 
2-7801, Extension 345.

Hodge paveda turtą 
valstybei

Už sukčiavimą nuteistas nuo 
12 iki 15 metų kalėti buvęs Illi
nois auditorius Hodge, dabar 
jau laikomas kalėjime, su savo 
žmona pasirašė, jog visą savo 
turtą paveda valstybei, kad at
lygintų padarytą skriaudą, ku
rios susidarė daugiau miliono 
dolerių.

Tinkamiausia diena
Atrodo, kad Petraičiai labai 

nesugyvemo. Kai teta Marijona 
kelis sekmadienius iš eilės juos 
aplankė, vis rado besibarančius.

— Bet kodėl jūs taip bara
tės ? — klausė teta.

— Čia nieko blogo, — teisino
si Petraitienė, — matai, per 
savaitę prisirenka visokių daly
kų, dėl kurių reikia išsikalbėti.

— Bet kodėl būtinai savo bar
niais sekmadienį gadinate?

— Matai, sekmadieniais išei
na mūsų tarnaitė!

Savotiškas mandagumas
Tutienė, pasisvečiavusi ilgokai 

pas Staugius, atsisveikina. Stau 
gys, kaip vyrui pridera, šoko pa
lydėti. Bent iš buto.

— O, nesvirginkit, — sako Tu 
tienė. — Nelydėkit manęs ligi 
durų, aš ir pati išeisiu.

— Bet, ponia, tai joks vargi- 
nimasis. Tai tik vienas malonu
mas!

šas) nuo rugsėjo 5 d. iki rūgs. 
12 d. yra atostogose. Pacien
tus pradės priiminėti rugsėjo

IŠ ARTI IR TOLI
BRAZILIJOJE

rapijoje

Iš viso Chicagos katalikai tu-
šelpiami.

Kiti lietuviai Sibire
Daug lietuvių randasi Sibire, j 

kurie gyvena pusiau laisvą gy-| 
venimą. Tokių Balfas sušelpti | 
negali, nes trūksta lėšų. Juos 
turi gelbėti giminės, draugai ir j
pažįstami. Balfas gali pagelbėti priešinęsi Vietnamo gyventojai 
tik ypatingais atsitikimais, nes I galės būti daugelio geriau pa- 
vienas siuntinys kainuoja apie žinti, jeigu daugiau atsilankys

ri 409 savo pradžios mokyklas 
ir 92 augštesniąsias mokyklas 
bei 6 kolegijas ir universitetus.

Vietnamo studentų 
» parengimas
Heroiškai ' prieš komunizmą

-1 šimtą dolerių. Viltys, kad pasi- 
"seks užmegsti ryšius per vokie
čių ar švedų Raud. kryžius, kad 
jie pigiai pasiųstų siuntinius, iki 
šiol nedavė jokių rezultatų. Bai-

_ Moinho Velho (Senojo Ma fas “į «ali P»‘y”»»« Per3™"- 
Sv. Kazimiero .Lietuvių lūn0) jaunuolia Vincas Tūbelis, tlme' bet U pačla kaina'

į jų parengimą, kuris įvyks 
rūgs. 8 d. 7 vai. v., Nekalto i 
Prasidėjimo par. mokykloje, 
636 W. Irwing Park blvd., Chi
cagoje. Čia Vietnamo Katalikų 
Studentų sąjunga rengia paro-

Kolegijos Romoje rėmėjų Chi
cagos skyrius rengia gegužinę 
rugsėjo 9 d. Vyčių sode. Šeimi
ninkaus Teklė Narbutienė su 
talkininkėm ir pavaišins įvai
riais skanumynais. Atsilankyti 
kviečia valdyba ir gegužinės 
rengimo komisija.

X Dainavos ansamblis jaut
riai atsiliepė į BALF’o pastan
gas atvežti daugiau lietuvių iš 
Vokietijos. Ansamblio nariai: 
E. Krasauskienė, A. Smilgevi
čius, J. Giečus ir Alekna suda
rė sutartis septyniems asme
nims.

dą ir paskiau išpildys programą.
____________ į Programa prasidės 8 vai. Bus

. . . j • Vietnamo popularios dainos, vai
Mirtinai subadyta moteris .dinimėliai ir baletas.
Jackson Parke, moterų prau- Šiuo metu Vietnamo Katalikų 

šioti savotiška lietuviška kakla įkloję, penktadienį buvo ras- Studentų sąjunga turi savo su- 
“ baSet- ta " 64 met„' £ P™

rio viršuje nupiešta juodai Ge- “otens Velma Clendenning, ? d guvažiavirap
dimino stulpai, o apačioje — gyvenusi 6.31 So. Kemvood, dalyvauja g5 Vietnamo studen 
spalvotam lietuvių tautinės vė* Chicagoje. Ji buvo subadyta t&.
liavos fone vytis Vincas Tube* kokius 20 kartų, atrodo ki
lis yra gimęs Brazilijoje. Jis su šeniniu Peiliu- Atsiranda 
savo draugais yra nusprendęs n*^’ kurie matė netoliese kaž- 
kalbėtis tarpusavyje lietuviš- kokį vYr4 plaujant lagūne savo
kaj '.kojos žaizdą. Įtariama, kad tai i Mundelein seminarijos proku

studijuojąs Sao Paulo miesto 
universitete teisę, sugalvojo 
įvesti sau ir savo draugams lie
tuviams studentams paprotį ne-

Amerikos šventovės 
direktorius

lovske, Sibire, ir turėjo eiti 25 
mylias į priverčiamųjų darbų 
stovyklas. Jos miegojo barakuo
se, apsuptuose spygliuota viela.
Piorą, kartų dienoje gaudavo 
skystos sriubos, ir visą dieną 
turėjo kirsti medžius ir tiesti 
kelius. Daugelis mirė. Pažymi
ma, kad toje stovykloje buvo 
daug ištremtų vadovaujančių 
lietuvių.

Kai Rusija pasirašė sutartį 
su Lenkija, jos buvo išleistos; 
per Iraną, globodamos 100 naš
laičių, jos pasiekė Afriką. Tre
jus metus gyveno Kenijoje, pas 
kiau 1948 m. persikėlė į Italiją.
Dabar ta seselė mokytojauja 
Northamptone, Anglijoje. Jos 
tėvo vardas — Antanas Ber- 
narskis. Ji buvo gimusi Phila
delphijoje. Dabar ruošiasi švęs
ti 25 metų sukaktį kaip yra 
vienuolė.

Naujas kursas verslo srity
De Paul universitetas šį ru

denį pradeda naują kursą — 
verslo srities raštų paruošimas.
Į šį kursą įeis viskas, kas tik
SU tuo turi ryšio: nuo anglu kai labHl l,arank1oje formoje. Pirmą kar- 
, ., . , v ... ’*♦ tokia knyga pasirodo knygų rin-
bos įki verslo rašymo fuosofi- koja.
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LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZE DAU2VARDIENS
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VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias j pasftuiĮ 

II dalis: Vaiko kelias J Dievą
lr religiją

III dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalis:Ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai
328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.
CHICAGO 8. ILL.
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Giria čikagiečius
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Tai nepaprasta knyga. VlrS 100 re
ceptų grynai UetuvlAkų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo lr televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus lr DRAiIOAS Juos Išleido

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš įdomiau
sių kūrinių — ronians

VAL ENTINA
vėl gaunamas, nes yra Išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas "Sakalo" leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių, vei
kalų ir šis romanas yra vienas Iš jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas, jos audringą, pabėgimą už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.

Užsakymus kartu su ptnlgais siųskite:

DRAUGAS
2334 South Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILLINOIS

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šlomta die
nomis išėjo Iš spaudos Jurgio Rlekal- 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me. kaip vieną gabiausių lr veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia JĮ matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaina 
— 31.50.

Užsakymus Ir pinigus slųskltt
DRAUGAS. 2331 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, I1L
l

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite;

k D R A U G A 8”
2334 So. Oakley Avenne, 

CHICAGO 8. ILL

Paveiksluotas mėnesinis kata 
likų žurnalas "Jubilee” rugsėjo1 
mėnesio numery įsidėjo straips' 
nį, kuriame augštai vertinamas į
Chicagos katalikų gyvenimas ir •mimiiHiinniiiiiiHHiiimiiiiiiiiniiiMih 
veikimas.

galėjo būti žudikas. Prie lavo- ratorius prel. Thomas J. Grady 
no rastas rankinukas, bet jau lyra paskirtas direktoriumi A- 

— Bueketourge susituokė Juo be pinigų. Taipgi rasta vyriškio merikos šventovės Washingto- 
zas Ramanauskas su Antonia kepurė. ne> D. C. —t naujai statomos

VOKIETIJOJ

X Julius Staniškis, buv. V.
D. U. Kaune vyr. buhalteris, 
su žmona lankėsi Draugo re
dakcijoje. J. Staniškis yra su
sirūpinęs Bendruomenės pro
blemomis. Šiuo metu Staniškiai Stefanicaite. 
gyvena Clevelande.

Lorenscheit’e, Nambunge — Ja 
dvyga Kazlauskaitė su Marco 
Barichievich ir Luebeuke

bažnyčios šio krašto globėjos 
Nekalto Prasidėjimo Marijos 
garbei. Ta šventovė pradėta sta

Skautės pardavinės
.... ....... ......... .. ________ sausainius
Stasys Jankauskas su Marija1 Apie 30.000 Chicagos skaučių tyti 1920 metais. Apatinė dąlis 

tarp 7 ir 17 metų amžiaus spa-.jau išbaigta. Nuo 1954 metų im 
lio 5 d. lankys namus, pardavi-' ta statyti ir viršutinioji dalis, 
nedarnos sausainius. Taip nori- Tai bus viena didžiausių pasau- 

X Dr. V. Tauras išvyko ato" ĮnAni|.!2A Hinn flranA I ima 8u^e^ti lėšų jų veikimui fi- lio bažnyčių .statoma šalia Kata 
Btogų nuo rugsėjo 1 d. ligi 10. KvllIKJlV Ulv.. > , nansuoth llikų universiteto rūmų <

Tarprasinis parengimas
f

Katalikų Tarprasinė taryba 
Chicagoje rūgs. 10 d. ruošia su
sirinkimą su pietumis. Kalbės iš 
Britų Afrikos atvykęs vysk. 
J. O. Bowers, programoje da
lyvaus dainininkas Harry Bela- 
fonte; taipgi kalbės kard. 
Stritehi

UGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ-
V. Ad&mkevičiaufl apianka 

Utsakymus su pinigais siųskite:
2M pri., kaina |2JM 

DRAUGAS, MM H. Oakley Awu.

... .Ui.iseh...is—

Alos nuostabios lr nepaprastos kny 
gos personalus šitaip {vertina ra- 
•ytojas GUauda: **...Welaaa — pa
niekintas bleklntojaa, bet tur{» 
savyje Fra Angelloo angelų varnų 
gama, Tatjana—nesuprantanti tin
tos sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skalMumo lr nesuvokiąs Jo snmla

drąsus be drąsos, asnmprantąn pa
vojaus beprvvtjlmo prooeas**. 
m. afc.nlaRnsHMnMMssa.iaWi


