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Kard. Slritch remia ark. J. Matulaičio beatiikaciją
Mokslas neprivalo tarnauti

melui ir priespaudai
Mūsų korespondentas Prancūzijoje

PARYŽIUS. — Birželio 15 ir 16 d.d. Paryžiuje turėjo savo 
6-jį visuotinį susirinkimą Laisva Mokslų ir Literatūros Tarptau
tinė akademija, kuri prieš septynetą metų buvo sukurta Sovie
tų pavergtų kraštų mokslininkų ir literatų.

Akademijai priklauso ne tik ---- ~........ —• - • -----
po paskutiniojo karo Sovietų ti kaikurių temų .sričių, kūrinių

Ark.-J. Matulaitis daug nuveikė 
Amerikos lietuvių visuomenėj

CHTCAGO, birž. 30. — Chicagos kardinolas S. Stritch pa
siuntė Šv. Tėvui laišką, kuriame prašo duoti eigą Rytų kongrega
cijoje ark. Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus beatifikacijos pro
cesui.

pavergtų tautų mokslininkai ir 
literatai, bet taip pat ir tų tau

cenzūūra ir pozityvių, kaip pri
metimas siužetų ir tęmų. Politi- •ja

r
tų, kurios jau 40 m. kenčia po nės įstaigos menininkui sako:

“Rašyk tai, ko mes norime arba 
žūk’’ pabrėžė Zaleski. Po spalio

sovietiniu jungu.
Dvasinė prieglauda 

Akademija ligi šiol tur'ėįo 267
mėn. krizės, pagal Zaleskį, jei 
sušvelnėjo išorinė cenzūra, tai

Lietuvių Bendruomenes Chicagos Apygardos valdyba, faktinasis Tautinių šokių šventės, meno pa
rodos ir Jaunimo kongreso sumanytojas. Sėdi iš (k d.) T. Blinstrubas, dr. J. Bajerėius, kun. J. Bo- 
reviėius, S. J. Stovi: J. Jasaitis, A. Gintneris, A. Rudis, St. Daunys.

narius išsiblaškiusius po įvai- įsivyravo vadinama “vidinė cen- 
rias šalis bei žemynus. JAV-sel zūra”. Reikalaujama iš meninin 
gyvena i što skaičiaus 95 nariai,1 kų laisva valia atsisakyti kai 
Prancūzijoje — 66, Anglijoje —j kurių temų, neliesti kaikurių 
30, Vokietijoje — 15, Italijoje < “dogmų”, neužkabinti neigiamai 
— 12, Argentinoje — 7, kitose • Partijos, nepavaizduoti neigia- 
Pietų Amerikos šalyse — 4, Is-1 mo nusistatymo vadinamos len- 
panijoje, Austrijoje ir Šveicari- kų-sovietų draugystės atžvilgiu.
joje — po 3. Šis suvažiavimas 
priėmė dar 16 naujų narių, taip 
pat gyvenančių įvairiuose kraš
tuose bei žemynuose. Akademi
jai pirmininkauja buv. Bukareš
to universiteto profesorius Kon 
stantinas Marinesco, kuris kar
tu yra ir rumunų Karolio I var
do Instituto Paryžiuje direkto
rium. Akademijos Generaliniu 
sekretorium yra Istvan Lajti — 
buv. Budapešto univ-to profeso-

Išvadoje: lenkų menininkai kū
rėjai dar nėra laisvi.

Rusai geri, kad ir žiaurūs

Lenkų istorininkas, diviz. ge
nerolas Kukiel padarė praneši
mą apie “Lenkijos Istorijos kai
taliojimus totalitariniam reži
mui viešpataujant”. Jis nupa
sakojo kaip buvo sudaryta pir
mojo tos Istorijos tomo make- 
t’ė, kuri išėjo iš spaudos kaip

rius ir dabartinis Vengrų Insti- tik jau prasidėjus nustalinimui
tuto Paryžiuje direktorius

Savo pranešime Visuotiniam 
susirinkimui pastarasis atžymė
jo, kad svarbiausias Akademi
jos uždavinys yra suteikti lais
viems pavergtų kraštų moksli
ninkams dvasinę prieglaudą ir 
padėti jiems susikurti tokias 
gyvenimo sąlygas ,kad jie ga
lėtų toliau kurti ir kad neišgaiš
tų “tas ddižiulis intelektualinis 
ir moralinis kapitalas, kuris ne
panaudojamas pilnai”. Toliau 
pranešėjas peržvelgė kaip Aka
demija ir jos vadovybė įvairio
mis formomis ir būdais reaga
vo į Poznanės ir Budapešto įvy
kius. Atsistojimu buvo paminėti 
4 nuo paskutinio visuotinio su
sirinkimo mirusieji Akademijos 
nariai, kurių tarpe plačiai Va
karuose žinomas rumunų vals
tybės vyras ir rašytojas-moks- 
lininkas Grigorijus Gafenco.

Rašyk arba žūk I
Organizaciniams reikalams ap 

tarti tebuvo skirtas vienas po
sėdis, o kiti trys posėdžiai buvo 
skirti Akademijos narių prane
šimams įvairiais jų specialybės 
klausimais. Tų pranešimų buvo 
14, pradedant istorijos, filolo
gijos, literatūros, gamtos moks
lų, technikos, farmakologijos ir 
baigiant aktualiomis pavergtų 
kraštų mokslinį gyvenimą lie
čiančiomis temomis. Iš šių pas
tarųjų trumpai atpasakosime 
bent tris pranešimus. Buv. Var
šuvos univ-to profesorius ir da
bartinis Prancūzų Instituto na
rys Zaleski savo pranešime api
brėžė “Meninės kūrybos sąly
gas Lenkijoje po 56 m. spalio 
mėn. krizės”. Iš to pranešimo 
išryškėjo, kad, palyginus su sta
linizmo viešpatavimo laikais, 
nors meninės kūrybos sąlygos 
ir yra pagerėjusios, tačiau,' vi
siškos laisvės lenkų menininkai 
dar anaiptol neturi ir dar vis 
tebėra varžomi įvairiausių “už
tvarų”. Taip pvz. tų prievartinių 
užtvarų esama socialinių, eko
nominių ir politinių. Pirmųjų 
rūšiai priklauso meno kūrinio 
pasisekimas ar nepasisekimas, 
o tatai sprendžia jau ne meni
ninkai ir ne visuomenė, bet pro
pagandos įstaigos. Politinių už
tvarų esama dviejų rūšių: ne-

Savo prašymą kardinolas S. 
Stritch remia tuo, kad paren
giamoje byloje yra išaiškėjusios 
herojiškos Dievo Tarno Jurgio 
dorybės. Kardinolas toliau iš
skaičiuoja kokius darbus arkiv. 
Jurgis yra atlikęs gausingai Chi 
cagos lietuvių ir visos Amerikos 
lietuvių visuomenei. Jis taip pat 
pamin, kad šioje visuomenėje jo 
šventumo garsas yra gyvas.

Ark. J. Matulaitis gimė 1871 
m. balandžio 13 d. Marijampo
lės parapijoj. Mirė Kaune po o- 
peracijos 1927 m. sausio 27 d.

Ugniagesiai ir taisykles

MELB0URNE, Australija, 
birželio 30. — Australijos ugnia
gesiai dabar turi laikytis švie
sų, kadangi po vienos katastro
fos jie atsisakė sumokėti nuos- posėdžiaujanti šiomis dienomis Romoje, išrinko naują vyriausią Chnisrevas i Pracm 
tolius. Paskutiniu metu viena Mariinni, vienuoli i™ } x tu-ą

Išrinkta nauja Marijonų
kongregacijos vadovybė

ROMA, birželio 28. — Pranešama, kad generalinė kapitula

tolius. Paskutiniu metu viena 
ugniagesių mašina buvo užblo-

Marijonų vienuolijos vadovybę 
Vyriausiuoju vadovu išrink-

kuota 150 jardų nuo gasro, ta- Įas tėvas Skutans, latvis. Ligi 
čiau negalėjo apvažiuoti iš kitos šiol vyr vadovas buvo tėvas 
pusės, kadangi nors ir koks Mrozek, lenkas. Naują vyr. ta- 
gaisras būtų turi laikytis eismo sudaro tėvai: Brazys —
taisyklių.

ir susilaukė labai aštrios kriti
kos. Toje tariamoje istorijoje 
viskas suvedama ir išaiškinama 
feodalizmu. Su ta. įsidėmėtina 
išimtimi, kad viskas, ką darė 
lenkų feodalai buvo bloga, o 
ką darė caras Jonas Žiaurusis 
arba Petras Didysis buvo gera 
ir teigiama. Antrasis Lenkijos 
Istorijos maketės tomas pasi
rodė jau šiais metais, taip pat 
su stambiu atsilikimu nuo įvy
kių ir lygiai susilaukė kietos 
kritikos. Tačiau gen. Kukiel pri
leidžia, kad tas pasirodymas 
režimo dabartinių vadovų buvo 
norėtas, nes, priešingu atsitiki
mu, jiems būtų užtekę tarti žo
dį ir išleidimas būtų buvęs su
stabdytas. Iš to peršasi išvada, 
kad bendroji istorijos rašymo 
tendencija pasilieka ta pati. 
Tarp Lenkijos istorijos “autori
tetų” tose maketėse tarp kitų 
minimas ir buv. lenkų komunis
tų partijos gen. sekretorius O- 
chab. Tokio “autoriteto” sumi- 
nėjimas sukelia salėje gardaus 
juoko.

Socializmas susina

Akademijos visuose posėdžiuo 
se labai aktyviai dalyvavo iš 
JAV-ių atvykęs žymus lenkų is
terikas, dabartinis Fordhamo 
univ-to prof. Oskar Halecki.

Sofijos univ-to buv. prof. 
Christophorov padarė įdomų, 
gražia elegantiška prancūzų kai 
ba surašytą pranešimą apie “Li
teratūrinės kritikos problemas 
vakarykščios ir šios dienos Bul
garijoje” Pranešėjas išryškino 
didelį vaidmenį kokį šio šimtme
čio pradžios Bulgarijoje turėjo 
Jprofesoriai-literatūros kritikai 
Vazov, Veličko, Krostev, Slaven- 
kov ir kaip nūdienėje Bulgarijo
je ir literatūra ir jos kritika y- 
ra tragiškai nususinta iš Mask
avos importuotojo vadinamojo 
“socialistinio realizmo”.

Su širdies ligomis
Chicaga, birželio 29. — Chi- 

cagoje surinkta $1,216,269.38 ko 
vai su širdies ligomis. Tai di
džiausia suma, bet kada iki šiol 
Chicagoje surinkta Kovai su 
Širdies Ligomis draugijos vaju
je. Tiems, kurie turi moralinių, 
bet ne fizinių širdies trūkumų, 
fondas nepagelbės.

Keturi miestai
AUSTIN, Tex., birž. 30. — 

Raudonasis Kryžius praneša pir 
mas apytikrius davinius nuosto
lių, padarytų ugagano Audrey. 
4 miestam Beaumont mieste su
griauta 1,000 namų ir 850 žmo
nių buvo sužeista.

Port Arthur sugriauta 15 na
mų, sužeista 100 žmonių, 165 na 
mai stipriai apgriauti, gi 10,000 
namų nukentėjo mažiau. Kiti 
miestai kaip Orange ir Galves- 
tone mažiau nukentėjo, tačiau 
pastarajam 960 namų apgadin
ta.

Išsigelbėjo lakūnas
VARNER ROBINS, Ga., birž. 

30. — Sprausminis lėktuvas, vai 
domas pulk. Talbott nukrito ir 
sudegė. Lakūnas išsigelbėjo pa
rašiutu iššokdamas iš 1,000 pė
dų augščio.

gatyvių, kaip nurodymas Uto, rf,

KALENDORIUS

Liepos 1 d. Brangiausiojo V. 
Jėzaus Kraujo šventė. Senovės: 
Gendrutis ir Liepa.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:30.
ORAS

Chicagoj šiandien ir apylin
kėj šilta, tarpais lietus. Tempe-

lietuvis, Lysik — lenkas, Atko- 
čius — lietuvis ir Chrosciechow- 
ski — lenkas. Prokuratorius — 
Vaišnora, beatifikacijos bylos 
postulatorius ir vyr. ekonomas 
— Rėklaitis.

Provincijų vadovais išrinkti 
šie asmenys: Amerikos lietuvių 
provincijos — tėvas Jančius; 
Amerikos lenkų provincijos — 
tėvas Sielski, Lenkijos — Nas- 
salski.

Marijonų generalinė kapitula
Į generalinę Marijonų kapitu

lą Romoje suvažiavo 22 delega
tai. Trys iš jų atvyko iš Lenki
jos. Kapitulos darbai prasidėjo 
birželio 25 dieną. Prieš prade
dant svarstymus viena diena bu 
vo paskirta dvasiniam susitelki
mui.

Kapitulos uždavinys išrinkus 
vyriausią kongregacijos vado
vybę ir provincijų vyresniuosius

Baigė darbą
VIENA, birž. 30. — Tarptau

tinis Raudonasis Kryžius prane
ša, kad šiandien baigia savo dar 
bą, kur jis dirbo padėdamas aus 
trams aprūpinti vengrus pabė
gėlius.
• Amerikietis vidutiniškai per 

metus uždirbąs 4,500 dol. pri
valo mokesčiam dirbti į dieną 
2 vai. ir 26 min.

Japonijos atominės energijos tyrimo pirmininkas K. Ūda ir JAV 
atominės energijos tyrinėjimo komiteto pirmininkas Strauss sveiki
nasi Washingtone, kur jie tarėsi dėl bendradarbiavimo atominių jė
gų pritaikymo taikos reikalams.

Liepos m. 2 d. į Pragą atvyks 
ta Nikita Chruščev ir savo vi
zito proga dalyvaus Lidice kai
mo skerdynių minėjime. Vokie
čiai spėja, kad šia proga bus 
pakurstyta neapykanta Vakarų 
Vokietijai. Blogai jaučiasi tie 
vokiečiai, kurie prekybos ar ki
tokiais reikalais gavo leidimą 
nuvykti į Pragą ar bendrai į 
Čekoslovakiją tuo pat laiku, kai 
ten viešės Chruščev ir bus mi
nimas Lidice skerdynės, sureng

yra nustatyti veikimo gaires še
šiems metams. Kapitulos darbai 
vyksta sklandžiai. Vyksta pla
tūs pasikalbėjimai.

Amerikos Šv. Kazimiero pro
vinciją atstovauja ligšiolinis 
provincijolas V. Atkočius, ir bu
vę provincijolai: J. Jančius ir J.
Jakaitis. Lietuvos marijonų pro 
vinciją atstovauja tėvai: V.
Rimšelis, P. Brazys ir A. Kaz-, tos nacių už jų Heidrich nužu- 
lauskas. dymą karo metu.

SovietŲ Sąjunga

labai rėkia
ROMA, birž. 30. — Amerikie

čiai turistai Italijoje buvo nus
tebinti nepaprastai gausiu ko
munistų skaičiumi. Jų nuomone, 
jeigu ne Marshalo planas, pagal 
kurį italai gavo per 10 mėtų 4 
milionus dolerių pašalpos, Ita
lija būtų daugiau komunistinė. 
Italai žino, kad Italijos komu
nistų partija didžiausia vakaruo 
se, tačiau ne tiek pavojinga, kad 
Italija taptų Sovietų Sąjungos 
satelitu. Blogiausia, kad italai 
niekada aiškiai nematė Ameri
kos pagalbos. Bolševikai nors 
nieko neaukoja, tačiau propa
gandai išleidžia 100 kartų dau
giau negu Amerika. Kai rusai 
padovanojo vienai farmai tik 10 
traktorių, jie tiek rėkė Italijoj, 
kad atrodė jog jie įvykdė 10 
Marshalio planų.

Paleido kalinius
BUENOS AIRES, birž. 30.— 

Apie 320 politinių kalinių, dau
giausia buvusių Perono pasekė
jų, paleisti iš kalėjimo.

Puikiai pavyko lietuvių Teisiamas generolas
PUDAPEŠT, birž. 30. — Už-

kultūros demonstracijos dienos
generolas, Vengrijos sukilimo 

CHICAGO, birž. 30. — Šis savaitgalis Šiaurės Amerikos ir dalyviS( tuo laiku buvęa gyny. 
Kanados lietuviams buvo labai reikšmingas, kadangi praeitą penk bo„
tadienį buvo atidaryta mūsų dailininkų meno paroda, šeštadie
nį buvo Jaunimo kongresas ir sekmadienį gražiai praėjo tautinių 
šokių šventė.
Penktadienio vakarą Morrison 

viešbutyje parodą atidarė Chica 
gos apygardos Bendruomenės 
valdybos narys kun. J. Borevi- 
čius, S. J., pažymėdamas, kad 
reikia jieškoti tarp savo ir kū
rėjo dvasios bendrų bruožų.

Menas ambasadorius
Miesto majoro Richard Daley 

atstovas Mozeris paskaitė šiltą 
Daley laišką ir paskui lietuviš
kai pasidžiaugė šiuo lietuvių kul 
tūriniu darbu. Kons. P. Dauž- 
vardis tarė, kad menas daug pa
sitarnauja kovai už laisvę, gi 
mūsų visų, senų ir jaunų yra 
pareiga kovoti. Vysk. V. Briz-

kaitas skaitė Aid. Krikščiūnai
tė ir kol. Vaškelis iš Kanados.

Po to sekė atskirų sekcijų po
sėdžiai. Tenka pažymėti, kad 
tiek šeštadienio priešpietiniam, 
tiek popietiniam posėdyje daly
vavo daugiau 200 atstovų. Sek
madienį Jaunimo kongreso po
sėdžiai buvo baigti ir priimtos 
rezoliucijos.

Tūkstančiai ir šimtai
Šv. Kryžiaus parapijos bažny 

čioje 9 vai. įvyko pamaldos už 
Lietuvą, kurias laikė vysk. V. 
Brizgys, pamokslą pritaikytą 
švcentei sakė kun. St. Yla. Po 
piet 8 tūkstančiai žiūrovų už-

ministeris, bus teisiamas 
Vengrijos komunistinės vyriau
sybės. Jis buvo areštuotas pra
eitų metų lapkričio mėn., kai 
vedė derybas dėl rusų armijos 
atsitraukimo iš Vengrijos.

Pabrangta plienas
Pittsburgh, Pa., liepos 1. — 

Nuo šiandien plieno kaina pa
brangs po $6 už toną. Tai gali 
atsiliepti ir į kainas gaminių, 
kur naudojamas plienas. Stip
riai keliami balsai, kad kainoms 
kylant susidaro infliacijos pa
vojus.

gys ilgesniame žodyje pastebė- P^ūdo amfiteatro salę, kur 500

• Robert Burton, 33 m. moks
lininkas, turėjo lipti 500 pėdų į 
bokštą, per paskutinius atomi
nės bombos sprogdinimus Neva- 
doj, kad patikrintų kodėl nespro

to kita MrtZ turi plonyte *okdfc pademonstravo lietuviu' T<į ”irti“ kel,ionėi
įrieS moSX, a" m^r taurintas Šoktas. Šventa buvo
Italija šiandien daugiau garsi atidaryta su didelėmis iškilmė-j • Prancūzijoje gąsdino raci- 

mis, dalyvaujant miesto burmis- onavimas, prasidėjo po Suezo 
rui Richard Daley, didžiųjų krizės prieš 7 mėn., dabar sus- 
laikra.čių žurnalistams ir šiaip tabdytas.
daugeliui įtakingų asmenų. Ilgo

Dante ir Mykolu Angelu negu 
ir labai žymiais mokslininkais. 
Menas yra didžiausias ambasa
dorius, per jį kalba siela į sielą. 
Gražių, tautiškais drabužiais pa 
sipuošusių, studenčių būrelis su 
darė garbės sargybas prie Ame
rikos ir Lietuvos vėliavų. Paro
da pasižymi paveikslų gausumu. 

Jaunimas kalba 
šeštadienį Morrison viešbuty

je jyyko Jaunimo kongreso ati
darymas. Jį atidarė Adomas Mic 
kevičius, pakviesdamas kolegas 
Kamantą ir Sabaliūną pirminin 
kauti. Sekretoriavo J. Čepėnai
tė ir V. Gaškaitė. Rezoliucijų 
komisiją sudarė G. Gedvilą, V. 
Petrulytė ir V. Dundzila. Žodžiu 
sveikino Chicagos LB apygar
dos pirm. dr. J. Bajeriūnas ir

kai užtrukusi programa buvo Darbininkų pareikalavimas
Kanadoje šiuo metu padidėjo. 
Gegužės mėn. dirbo 5,687,000 as- 

Šventę sveikino telegrama ir menų, 245,000 daugiau negu ba- 
prez. Ei8enhoweris. landžio mėn.

žiūrovų nuoširdžiai sutikta.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Chicagoje susidūrė du traukimai. Užmušta 6 asmenys ir 1/0 
sužeista. Lietuviškų pavardžių nei užmuštųjų nei sužeistųjų tar
pe nėra.

—Pulk. Nickerson, kaltintas už raketinių ginklų paslapčių iš
davimą, teismo nubaustas 1,500 dol. bausme ir metams suspenduo
tas visom pareigom. Pinigus galės išmokėti dalimis.

—Navy Pier suruoštą parodą pirmą dieną aplankė 1/1,190 asm.
—Šveicarijoj 10 alpinistų italų, tarp jų dvi moterys nuslydus 

sniego klodui, nukrito 600 pėdų ir užsimušė.
kons. P. Daužvardis. Sveikini-1 —POPIEŽIUS PIJUS XII priėmė 20,000 žmonių į audienciją, 
mų raštu buvo labai daug. Pas-'kurioj buvo daug amerikiečių jūrininkų iš 6-to laivyno.
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KODĖL AŠ TURIU SKRANDYJE 
ŽAIZDĄ?

DR. JONAS ADOMAVIČIUS

PARAI.YZUOTI SU2ADRTIN1AI

&

— Taip klausia ne vienas ser
gantysis. — Iš kur ji pas mane 
atsirado? — dar prideda kitas. 
Šiuo klausimu besidominčiam 
daugiau šviesos suteiks vėly- 
viausieji .mediciniški tyrinėji
mai, net betkoks atsilikusiojo 
nuo medicinos progreso fanta
zavimas. Medicinos mokslas nesi 
laiko gyvenimo faktams neati
tinkančių nuomonių, nors jas sa 
vu laiku pajėgūs medicinoj žmo 
nės būtų pareiškę. Mat, medici
na savo lobį krauna besimoky
dama iš klaidų, teisingomis ty
rimų išvadomis pasiramsčioda- 
ma bei kurdama moksliškai pa
grįstas teorijas. Taip turėdama,

dinama). Jų niekas visiškai nuo 
mūsų tako nepašalins. Mes turi
me išmokti natūralius gyvenimo 
slenksčius peržengti savos dva
sios iš pusiausvyros neišvedę. 
Gyvenimo slenksčiai, kokie jie 
bebūtų, — skausmas, uždegi
mas, užsigavimas, nudegimas, 
operacija, alpimas, kvapo trūku 
mas ir visa eilė kitų — kiekvie
nam betkuriuo metu yra galimi. 
Ilgai besitęsią dvasinip įtempi
mo stoviai —tėvų bei artimųjų 
vargas, artimo žmogaus netvar
kingas elgesys, sunkus moks
las, fabriko rietenos, namuose 
apsižodžiavimas, “amerikoniš
kas” vaiko elgesys ir nesuskai-

i

O

1

ji sugeba progresuoti ir vieną tomi kiti kotokie mus vei- 
po kito nesveikatos raistus veš-! kia ir tada mūsų kūne, virš mi- 
liomis pievomis paversti įsten- Į nėtu keliu, pasigamina hormo- 

steroids.gia.
Nežiūrint medicinos laimėji

mų, atsilikėliams dar ir šian
dien yra nemaža vargo. Tokie 
nevisada ir nepilnai medicinos 
progresą įvertina
net savo galvos nenori dėl tol hormonai eavu laiku reikiama

nai acth bei adrenal 
Jie saugoja mus nuo
mo mums pergyvenant įtempi
mą. Joks didesnis įsitempimas, 

I operacija bei pervargimas nega

tuotis, — bet ir viso kūno laiky
senos neturime iš akių išleisti. 
Kad ir toks gydymasis su corti- 
sonu beikitais adrenal steroidą 
turi būti rūpestingai pravestas. 
Mat, pas jautrius asmenis ašt
rios ir chroniškos žaizdos skran 
dyje bei žarnose po cortisono 
gydymo už 7 dienų ar vėliau 
gali išsivystyti. Žinoma, čia dar 
priklauso, kaip dozuojama, kaip 
ilgai gydoma, koks skrandžio 
stovis —r jo jautrumas, audinių 
atsparumas bei kraujo indų pa
kankamumas čio turi reikšmės.

Tat, nuo gyvenimo nebėgda
mi, bet jį ramiai apvaldydami, 
bereikalingai ir neprotingai vais 
tų nevartodami ir vis kuo dau
giau reikiamų žinių savo svei-

V i K T O K O KO2IGOS 
Uetuvlilu; gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai Ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 8. WESTERN ATE. PB 8-9633

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel. RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
ūdytojas ir chirurgai

lETI’VIS OVI»*'*’OJA8 
8026 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo i—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v.

katos palaikymui įgydami, o su p p- 
sirgę reikiamai gydydamiesi, 
pieš sugebėsime sveikesniais iš
likti bei be didesnių komplikaci
jų pagyti.

Tel. ofiso ir buto Oliympic 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 VV. 15th St., Cicero 

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Du paralyžuoti, nuo pusiau žemyn, rengiasi tuoktis. Jaunoji yra — JAV augščiausias teismas
susmuki- 21 m. Wawyer iš San Francisco, jaunasis dr. Thomas Heavearn, 24 patvirtino įžymesniųjų teismų 

sprendimus, kad konstitucijos 
1-mas straipsnis neduoda teisės 
spausdinti ir platinai pornogra
finę literatūrą.

m. amžiaus, iš Cincinnati. 
tone, Ky.

Daktaras stažą rengiasi atlikti Coving- 
(INS)

P. tILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - l'rvt* cistas

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai Spec. padalija kojom 

(Arch Supports) ir U U 
Vai.: 8-4 ir 6-8. šeštadieniais 3-1. 
ORTHOPEDUO8 TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63 rd St. Chicago 29, III 

Tel. PKospect 0-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 

Naujas adresas: 4299 VV. 63rd 8t 
Ofiso teL RElianoe 6-4410 

Rezld. telef. GltovehlU. 0-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. Ir šeštad. pasai sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-28D6 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kampas 47th ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
Šeštad nuo 2 iki 6 vai.. lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisui 20 Nortb Wacker Drive 
(Clvlo Opera House. karai). 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. OFntral 6-2294

6002 West 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Ri-zid. tel. HEmlock 4-7080

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai vak . 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. UAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KKdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm. antr., ketvtrt 6-8:10 y 

Trečiad. tik susitarus.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.: 6100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., fteštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

žios bei chroniškos žaizdos. Gali smai, žaizdai panašūs, skrandy- 
Neretas jų I Įima būtų atlaikyti, jei fninėti j jos kraujuoti ir trūkti staiga, je atsirasti ten visai žaizdos ne-

pirm visai žmogui žaizdos neju- j turint.
tus ir jokių nusiskundimų su i Dabar mums aišku, jog, no- 
skrandžiu neturėjus. Toki žmo- rėdami žaizdų skrandyje išveng 
gų, sukritusį fabrike, sunku įti-1 ti, mes ne tik turime atsparią 
kinti skrandyje trūkusią žaizdą, galvą per gyvenimą ant pečių 
turint. Gali tada buvusi ir užgi- Į neštis, — ji padės mums sunkio 
jusi žaizda vėl atsiverti bei skau se apystovose reikiamai orien-

varginti — jis sau leidžia savo 
ligą keliolikos ar net keliasde
šimt metų senumo priemonėmis 
tvarkyti. Ypač skrandininkai 
taip besielgdami nukenčia.

Rūpestis skrandį svilinte 
svilina

Gydytojai Gray ir French tei 
singai pirmieji patyrė, kad kai- 
kurie fiziniai bei dvasiniai gyve
nime įsitempimai iššaukia skran 
dyje žaizdas. Nusikaltimas, prie 
šingumas, baimė, piktumas, įnir 
Šimas, apvylimas bei kiti kito
kie nemalonūs “nusidavimai” 
tiesioginiai ar netiesioginiai jau
dina vieną smegenų dalį, vadi
namą hypothaiamus. Šis jaudini 
mas iššaukia hypophisis (vi
daus sekrecijos liauka smege
nyse), priekinėje dalyje paga
minto hormono, vadinamo actii 
(Adreno-cortico-tropic - hormo
ne ), išsiskyrimą. Pastarasis 
kraujo keliu jaudina antinkstin. 
liaukas. Tada šios išdirba bent 
kelis hormonus, bendru vardu 
vadinamus adrenal steroidą. Vie 
nas tų steroidų yra jau plačiai 
žinomas žmonėms — jis vadina 
mas cortisonu. Jis kūno sky-

me kieky organizme nepasiga
mintų. Organizmui yra būtinas 
tokių hormonų reikiamame kie
kyje pasigaminimas.

Ginklas yra — tik išmokime 
juos naudotis

Žiūrėkime į skrandžio bei žar 
nų išopėjimą, į opų kraujavi
mą bei pertrūkimą kaip į dalį 
mūsų kūno apsigynimo vyksnių 
prieš pakitusias aplinkybes. Tik 
šį kartą tie apsigynimo veiks
niai peržengė ribas. Kai jaudini
mas viršija normą, tada apsigi
namųjų hormonų kūnas virš 
normos pasigamina, o tai ne į 
sveikatą išeina. Perdidelis kie
kis adrenal steroids didina rūgs 
ties ir pepsino kiekį skrandyje. 
Ten tada gali išsivystyti švie-

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir

čių keliu didina skrandžio sun-' ** iliustracijas piešė Sės. Merce-
. . , . . _ dės. 48 pusi. Kama $1.25. Pinigus irkos gammimąsi bei jos rugštin- užsakymus siųsti:
gumą kelia. Jis pajėgia skran-'
džio rūgštingumą pakelti iki ly
gio, patogaus žaizdai atsirasti. 
Jei sveiko žmogaus skrandis iš
dirba rūgšties per valandą 1.5 
mEq (miliekviValentų), tai cor- 
tisono įtakoje — 7.1 mEq, gi. 
dvylikpirštėj žarnoj žaizda grei
tai vystosi skrandžiui surūgštė-i 
jant iki 5.6 mEq. Išeina, kad 
mūsų vargingi pergyvenimai 
krandyje rūgštingumą kelia iki 
nepageidaujamo augščio. Tada 
mūsų skrandžio sienelės svilti 
ima.
Nuo gyvenimo slenksčio nebė
kime, bet ramiai juos peržengiu 

išmokime!

— Na ir blogai sutvarkytas 
yra tas mūsų kūnas, kad bet
koks niekas mus žaizdomis ap
leisti pajėgia, — nusiskųs tūlas, 
savęs giliau nepažindamas. Gy
vendami ant žemės, mes visada 
turėjome, turime ir turėsime 
vienokių bei kitokių nesklandu
mų (angliškai tai “stress” va-

ff DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

ARBET’S, INC., HAS THE ANSWER!

BREEZE-COOL 
SEVERAI ROOMS
for pennies a day!
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Skelbtu 'DRAUGE aosimoga 

aes lis yra plačiausiai skaitoma* 

lietuvių UienraStia o akelbinu 

kaina yra prieinama visiem#
OOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOO-OOO

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 VVest Slst Street
Priima ligonis pagal eusltarlma. 

ugi valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kaadian Išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Res. tel. GRovehlll 0-6008

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7160 South VVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 11 
vai. ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3766

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius -

6822 South VVestern Avenue 
ai. kasdien 10-12 vai. I, 7-9 vai l 

.ak šeštadieniais 10 , vai Trečia- jįjį 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-3220 
Res telef. WAlbrook 6-6076

DR. JULIJA MONSTAYIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: 10748 .South Mlchigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien (nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vf.^ 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
4 vai. popiet.

Tol,: Ofiso — PUllman 6-6700
Buto — BEverly 8-3946

$94.95

SOPH |E BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga I89t 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PTRMAD. IKI PENKTaD.

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:80 v. r. Iš stoties
WOPA — 1400 UI. ’

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ.
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418

Duoną Ir įvairias skoadngao | 
bulkntea kepa

<1
BRUNO’S KEPYKLA

S989-U S. Lttnaiilca Ava.
Tel. CLiffside 4-0370

Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame | visus artimuo
sius miestus.

ROBBINS & MYERS
WINDOW FANS
Why wih in fagging heat, when vou can five coot for so HttM 
Summer alte r summer, you’ll step from thai outside “oven" Into 
refreshing breeze-coolcd rooms! Jusi fiick a switch and you’ll re- 
pLace šule, muggy air with cooi, fresh arr. Snap it toto reverse and 
the fresh air circulates! Install witb a scrcwdriver. Smart silver* 
gray finish biends with any decor. 18* and 22* Standard modela 
Twin-fao casement modeL Come in and feei dus cooler n amoni

• EleeMcaRy revenibte
• Two tpeed*. intake and enKo—I
• Spirai iteei griUe *o> safety
• Adiutlabie mountina panele
• Gvarantoed 5 yean

ARBET’S, INC-
FURNITURE AND APPLIANCES STORE

Complete Interior Decoratiug Service 

and Oust4.tm Draperies

2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 
Tel. - VIrginia 7-0700

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Reaiaatia Chioagos Ravings Bendrovės praeitimi, nuo pat joo įaikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių Baugumo ir divi
dendų naSnroo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augfitą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbiekgos Savinga Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Cbicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Ud 4, ketvirtadienį nuo 9 lld 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Iki 2 valandos po pietų.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos Ir Daman Ava.)
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAIbrook 6-S048

”)1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2884
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS BR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir ftešt. pagal sutarties ( 
sekm. uždaryta._________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South We8tem Avenue 
Chicago 20. III 

telefonas REpublic 7-4000 
Rezidencla: GRovehlll 0-8101

paalmatymal pagal sutartie*

DR. Y. DUNDULIS
CTDYT0JAS IR CHIRURGĄ. 

4167 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036 

Rezfalenci Jos tel. BRrerly 8-8144
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 

Rez. RE 7-6807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

24S4 Weet 71at Street
(71-oe ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—11M 
Realdencljos — STewart S-4611.

DR. J. GUDAUSKAS
Gydytojas ų< chirurgas 

766 West SSth Street
(kampas Halsted ir 86-ta gatvt)

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrų, trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 6Srd Street

VAL kasdien nuo 1—4 p p Ir T:B*
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDOMA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®
— PRTTATKO AKINIUS —

Valandos* 9—12 ir 7—9 y. y pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

>488 V. lfarųnetto Boad

Tel. ofiso HF, 4-2123, rez. GIb. 8-0105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 6—8 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v. p p

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltarlma 

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. YVhipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; S—0; 7-9. 

Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayette 8-4040.

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. H2nd Kt., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — RIshop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpublic 7-2200 

YAL: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
flešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklu* Ir rėmu*
4465 S. Oaliforais Are. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 V. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso PRospcct 6-0400
Rezld. PRospei-t 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiūtS )

GYDYTOJA TR CHIRURGC 
6248 South Kedzie Avenue
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VIENAS, AR KIEKVIENAS?
CHRUŠČEVO GRĖSMĖ ,

Chruščevo pasirodymas per Amerikos televiziją mums lyg 
sustiprino komunizmo grėsmės pajautimą. Žinoma, galima abe
joti, ar labai gerais tikslais ši transliacija buvo daroma. Tačiau 
jos padariniai neturėtų būti labai blogi. Ypač jie negalėtų būti 
blogi tiems, kurie komunizmą praktiškai pažįsta ir yra nuo jo 
nukentėję. Bet ir kiekvienam kitam blaiviam stebėtojui Chruš
čevo kalba turėtų atidaryti akis.

Jeigu norėtume trumpai išreikšti, ką Chruščevas pasakė, tai 
būtų galima padaryti šiais jo sakiniais:

“Gyvenkime taikoje”. —
“Dėl to mūsų pasiūlymas yra sunaikinti vandenilio bombą ir 

atominius ginklus, apriboti karines pajėgas ir t.t.”
Iš šių premisų pats Chruščevas padaro šitokią išvadą:
“Ir aš galiu jums pranašauti, kad jūsų anūkai Amerikoje 

jau gyvens socializmo santvarkoje. Tik būkite malonūs ir ne
bijokite”.

Socializmą čia Chruščevas supranta tokį, kaip Sovietų Są
jungoje, būtent — komunizmą.

Ar ši pranašystė išsipildys? Ar mes galime jos nebijoti? 
Ir ką mes turime daryti, jeigu mes bijome komunizmo? Mums 
atrodo, kad baisių dalykų reikia bijoti, ir reikia negailėti pa
stangų nuo jų apsaugoti save ir kitus.

SUTRUKUSIOS PLOKŠTELES KLAUSIMAS

FAKTAI APIE RUSIJĄ
ST. BIJŪNAS, Toronto, Kanada

Daug kas tebemano, kad A- gausiomis statistikomis, bet dėl 
merika neturi geros informaci- Į rašytojo talento lengvai ir įdo- 
jos knygų apie Rusiją, išskyrus miai skaitomas. Apie Lietuvą ir
tai, ką pateikia mūsiškiai.

Taip nėra. Visa nelaimė grei
čiau tame, kad JAV publika,

lietuvius suminėta trumpai ke
liolika kartų, pvz. iškeliant aša
ras spaudžiantį faktą, kad lietu-

bendrai imant, nemėgsta daug viai drauge su kitais pabaltie- 
akaityti; net biografai manojčiais, pagal gausumą, tarp ka- 
pvz. apie vieną garsų genero- Į cetininkų tautybėmis užima — 
lą, vairuojantį JAV politiką, kad, trečią vietą. Iš nesenos praei- 
jis, išskyrus karo vadovėlius, j ties įdomesnių ištraukų verta 
“neturįs laiko” paimti knygą; suminėti, pvz. tai, kad Rusija 
skaitymui į savo rankas jau 1941-45 m. karo metu daugiau-
daugelis metų.

Knygų apie Rusiją yra daug,
šiai nukentėjo dėl nebuvimo ant 
rojo fronto (prieš Vokietiją)

bet, deja, galima daug kalbėti i Autorius dideliu sąmojum iške- 
(ar rašyti) ir — nieko nepasa-' lia, kad tą antrąjį frontą kaip 
kyti, išskyrus savo asmeniškus tik pati Rusija sugriovė, pasi- 
ir labai siaurus įspūdžius. Taip rašydama 1939 m. slaptą Molo-
šalia buv. ambasadorių Maskvai

' a la Kennan, Bullit, Bohlen, at
siranda tokių “žinovų”, kurie 
daro sprendimų apie šį milžiniš
ką kraštą vien pažiūrėję pro 
Intou risto viešbučio ar savo mie 
gamojo vagono langą.

Šalia rimtesnių veikalų ne-

Buvęs Prancūzijos ministeris pirmininkas Edgar Faure (kai
rėj) lankosi pas komunistinės Kinijos premjerą Chou En-lai, 
kuris paskelbė, kad raudonoji Kinija sunaikino apie 17% visų 
suimtųjų pasipriešinusių komunizmui. Tarp Faure ir kraujo 
maudynes vykdžiusio premjero stovi Faure žmona. (INS)

Reporterių diskusijos su Chruščevu gangreit susikoncentra- 
vo prie pagrindinio klausimo: kur yra geresnis santykis tarp , Įpamtaėti Me
valdžios .r visuomenes? Ar jis yra geresnis kapitalistiniuose Universit Pres3 leidžiamų Da. 
kraštuose, ar Sovietų Sąjungoje? j 1Q knygų (įvai.

riais vardais) apie Rusiją, kai 
kurių jau išeinančių 3-4 laida. 
Patartina visiems pasiskaityti;

la*.

Chruščevas išsyk užgrojo senąją plokštelę, sakydamas, kad 
komunistų partija atspindi visus žmonių reikalavimus, kad no
ras atskirti sovietų valdžią nuo žmonių yra grojimas sena ir su
skilusia plokštele. Ta pačia proga jis nesivaržė pastebėti, kad 
“žmonės, gyveną kapitalistinėje santvarkoje, gyvena kapitalisti
nėje vergijoje”.

Pasikalbėjimo dalyviai prie šio klausimo nemažai sugaišo ir 
gerokai įkaito. Tai ir nenuostabu, nes tai yra pats didysis vi
suomeniškai politiškos srities klausimas. Turbūt, kol žmonija 
gyvuos šioje žemėje, tol bus gyvas ir šis klausimas. Vis bus 
jieškoma tobulesnio būdo santykiauti valdžiai su pavaldiniais.

Mes taip pat turėtume prisidėti prie šio klausimo lukšteni- 
mo. Istorija moko, kad išeivija gyviau pajunta politinius klausi
mus ir prisideda prie politinės žmonijos raidos. Aktyvaus do
mėjimosi šiuo didžiuoju klausimu reikėtų nevengti.

Kas ir ką besakytų, mes laikytume tiesiog nusikaltimu šio 
klausimo svarstymą pavesti vien komunistams ir liberalams. Ka
talikiškosios šviesuomenės apsileidimai šioje srityje yra jau per
daug brangia kaina apmokėti. “Kaip tik dėl to, kad XIX ir 
XX šimtmečio pasaulietis permažai jautė atsakomybės už Dievo 
karalystę, tenkinosi dorovės minimumu, netikėjo į savo hero- 
jizmą, ir tikėjimas jam buvo skelbiamas perdaug individualis
tiškai, — tai atsitiko, kad klaidinga komunizmo evangelija, kuri 
akcentavo solidarumą, rado atgarsio”. Tai yra žodis austro 
Harring, vieno moderniųjų religinės sociologijos atstovų.

VIENAS, AR KIEKVIENAS?
-v , .. . , ,, v,. . , . , . džiagos sau rasti — perdėtam

Cbruscevo diskusijos su Amerikos laikraštininkais butų tie- optlmizmui (apie bolševikų "pro 
siog juokingos, jei čia neslypėtų tas didysis klausimas. Kas

tovo-Ribbentropo sutartį, kada 
Maskva, sudėjusi sau rankutes, 
nerūpestingo žiūrovo rolėje, nai 
viai vykdė nesikišimo politiką, 
tuo pasitarnaudama Hitleriui 
sudaužyti Lenkiją, vėliau Pran 
cūziją, o tada, susitvarkius Va
karuose, Hitleriui nebuvo sun
ku permesti milžinišką karo a- 
paratą prieš Rusiją ir triuški
nančiai nušluoti sau kelią iki 
Maskvos (1941 m. žiemą). Be 
to, rusai (ne vokiečiai), pasi
traukdami patys daugiausiai ir

tų Vakaruose prasidėjo depre
sija, bolševikai pralošė pasis
kubindami, nes antraip jie dabar 
būtų galėję girtis, kad kaip tik 
jų dumpingo politika yra sukė
lusi didžiąją 1929-1936 m. de
presiją.

Kas bus toliau, klausimas di
delio svorio, galįs nulemti Va
karų kultūros likimą. Autorius 
(David J. Dallin) mano: kol 
tebėra (Rusijoje) dėmesys jų 
naujai imperijai, negalima lauk 
ti kokios nors progreso evoliu
cijos. Zigzagai seka zigzagus, 
augštyn ir žemyn. Bet jei šios 
pastangos nepasiseks, koegzis
tencija gali baigtis audra. Ir 
Kremliuje šiandien senoji revo
liucinė teorija (neišvengiama 
kapitalizmo-komunizmo dviko
va), nors miglota ir anemiška, 
tebeegzistuoja. Kitoj vietoj au
torius pareiškia, kad Kinijos 
priklausomybė nuo Maskvos (y 
pač ekonomiškai, net ginklų pra 
monėje — St. B.) vakariečių 
yra pavojingai neįvertinama.

— Geresnių D. J. Dailino knygų
vardai: Soviet Espionage, The

dėl pasaulio karo Nr. 3. Mus ga- karą, dėlto geriau ją raminti, new Soviet Empire, The Big 
Ii stebinti, kad “rusų Rotoespie- j kad ne mes kariausime, o tik Three, The real Soviet Russia, 
ras” turėjo keistą nuomonę, jog kapitalistai tarp savęs. Tačiau Forced Labor in Soviet Russia

čia daug mokslinės statistikos,1 naikino bei degino savo nuosa-
daugybė faktų, nežinomų net 
polit. emigrantams. Šalia šalti
nių apie Rusiją prancūzų bei 
vokiečių kalbomis, autoriaus ci
tuojama milžiniška literatūra

šis karas turėsiąs būti tik tarp 
kapitalistinių valstybių. Esą ga
limos kelios kombinacijos tarp 
buv. didžiųjų priešų: JAV, Ang 
lijos, Prancūzijos, Vokietijos 
bei Japonijos. Kova dėl rinkų, 
kurios būtinos šių kraštų egzis
tencijai, ne tik senos keršto sąs 
kaitos, lemiančios didelius veiks 
mus.

vybę, pakartodami “degančios 
žemės” politiką, kuri jiems prieš 
130 metų padėjo Napoleoną su
naikinti.

Ta autoriaus versija — gana 
rusiškai, kaip tai įsakai, rapor- įtikinanti, nes vokiečiams, aiš-
tai, “Pravdos”, “Izvestijos” ir ku, juk daug naudingiau buvo . xr
kiti oficialūs leidiniai, pvz. 223 "čieiybėje” perimti, kad pradė- !r yP™ Prof. Eugenija, Varga, 
kdnclagerių sąrašas ir jų dislo-|tų tuoj mėsos, sviesto ir duonos,
kacija Sibiro tundrose ar karš- eksportą į “faterlandą” (dabar 

gi teko net patiems iš ten at
sivežti).

Prisiminęs špionažą, autorius 
bus sugriovęs vokiškojo patrio
tizmo mitą, aprašinėdamas ru
siško špionažo veiklą Šveicari-

a va —_ ______  — joje (1941-45 m.), kur ypač pa- .....
džiaga galima trumpai, bet 2-3 sižymėjo Rudolf Roessler, šni- verstas prisipažinti klydęs. Vos 

po kebų men. Stalinas miręs 
ir sekanti Sovietų enciklopedi-

tuose Kazachstano smėlynuose.
Eksperto darbas

Tai eksperto (ne poeto) dar
bas, gilus, įtikinantis ir nepri
lygstamas, galįs ir mūsiškiui pa 
rodyti, kaip kondensuota me-

kart daugiau,-pasakyti apie rau 
donąjį siaubą, ir visai be rėka
vimų, patoso.

gali tikėti, kad satelitniės tautos yra laisvai pasirinkusios ko
munizmą, ar kad kapitalistinis žmogus yra vergas? Jeigu Ame
rikos žmogus ir būtų nelaisvas, tai jo nelaisvė ateina tik ne iš 
valstybinės priespaudos. Jo nelaisvė būtų visai kitos prigimties. 
Jo nelaisvė būtų gal labiau išvidinė. Ji ateitų iš jo pelno ar 
prabangos noro. Sis noras pririša jį prie darbo ilgiau, negu 
reikia.

Kalbant apie žmogaus išsilaisvinimą^ reikia pastebėti, kad 
jis yra pirmoje eilėje išvidinis dalykas. O antra, jis yra prak
tiškas kievieno asmens dalykas.

Negalima žmonių išlaisvinti kokiu nuostabiu aparatu ar moks
lu apie idealų žmogų. Jį galima išlaisvinti tik išlaisvinant kon
krečiai — Joną, Petrą ar Oną. Dėl to Kristus ne žmogaus iš
laisvinimo teoriją paskelbė, bet pats tapo žmogumi, tuo būdu 
lyg pirštu parodydamas į konkretų žmogų ir pradėdamas nau
jojo solidarumo santykių eilę. Šių santykių eilę mes turime 
tęsti toliau.

Žmogaus išlaisvinimas stovi visai priešingoje pusėje, negu 
didelio žmogaus kultas. Filosofas Hėgelis, kalbėdamas apie žmo
gaus išlaisvinimo procesą istorijoje, atkreipia dėmesį į tai, kad 
šios problemos negalima išspręsti, išlaisvinant tik vieną ar kitą 
žmogų. Reikia išlaisvinti visus žmones. Jis rašo: "Rytiečiai neži
no, kad dvasia yra laisva savyje, arba kad žmogus yra laisvas 
savyje. Kadangi jie to nežino, jie nėra laisvi. Jie žino tik, kad 
kažkuris vienas yra laisvas. Dėl to ši laisvė yra tik aistros, 
nuotaikos, žiaurumo ar gyvuliškumo apraiška. Arba priešingai — 
švelnumo ar jąutrumo dalykas, kuris yra atsitiktinis. Dėl to tas 
vienas pasadaro despotu. Jis nėra laisvas žmogus. Jis nėra 
iš viso žmogus”.

ASMENS ĮSIKUNUIMAS

Iš šios Hėgelio ištraukos mes galime sužinoti kai ką apie ko
munizmą. Mes galime spėti, kad šiandieninis komunistinis des
potizmas yra senos kilmės. Jis greičiausiai remiasi rytietiška pa
žiūra, kad, nors teoriškai žmogus yra laisvas, ta laisvė yra 
pripažįstama tik kuriam vienam. Kai praktiškos pagarbos kiek
vienam žmogui nėra, tai visos kalbos apie laisvę pasilieka tuščiu 
dalyku. Tada iš jų pasidaro tik pasikalbėjimas pavergėjo su 
persekiojamu ar despoto su pataikūnu.

Ir mūsų diskusijose kartais iškyla klausimas, ar mes esame 
pribrendę laisvei ir demokratijai? Šitoks klausimo kėlimas yra 
tiesiog baugus. Praktiškai jis reiškia gilų nepasitikėjimą savo 
artimu. Po juo slypi “vieno laisvojo” grėsmė

Norint žmoniją išlaisvinti, reikia eiti įsikūnijimo keliu. Kris
taus įsikūnijimo kelias yra šiuo atveju didysis pavyzdys. Mes 
turime išmokti į kiekvieną menkiausią savo artimą žiūrėti su 
tokia pagarba, kuri mus draustų betkokia kaina ir betkokiu at
veju pažeisti jo teises. Įsikūnydamas Kristus tam tikra prasme 
įsilygiavo su žmogumi. Kad būtume tikri laisvės šalininkai, rei
kia, kad ir mes sugebėtume kitame žmoguje matyti ką nors iš 
savęs. Kad nedarytume kitam nieko, ko patys nenorėtume pa- 

. tirti. Tai reiškia tam tikra prasme kiekvieno žmogaus įsikūniji
mą visuomenėje, arba tai, ką Kristus sako, liepdamas mylėti ar
timą, kaip patį save.

Daugelis bolševizmo lyderių

lių pusėtinai originalių doktri
nų kūrėjas, prieštaravo šioms 
"nesąmonėms”, kurias ypač kar 
štai gynęs pats Stalinas.

Stalinui betgi pasisekė pa
siekti savo: 1952 m. komparti
jos kongresas pripažino jo pir
menybę ir prof. Varga buvo pri-

mes visvien negalime demobili
zuotis, kad nepražiopsotume 
“didelių progų”. Chruščevas ne 
truko sukurti naują teoriją: 
ekspansija į Angliją ('Kiniją, In
diją), kur tautos bodisi Vaka
rais, tik ką nusikračiusios ko- 
lonizmo ir mus gali sutikti, kaip 
išvaduotojus ar sąjungininkus. 
Gi į pačius Vakarus, į Europą 
ir ypač į Pietų Ameriką, mes 
vykdykime ekonominę ekspansi
ją, išmušdami Vakarus iš jų 
rinkų. Nebūtinai, kad tas rin
kas iš karto mes patys (Rusi
ja) turim perimti. Geriau, siųs
dami patarėjus, išugdykime vie
tos pramonę, bet laimėsime jau 
tuo, kad Vakarai bus išmušti 
iš rinkų.

Betkokia kaina

ir The Changing World of S. R. 
Leidykla randasi New Haven, 
Conn., JAV.

pas-meisteris, vos mažesnis < už. P° m^n'
dr. Richard Sorge, šnipą-geni- 
jų. Abu buvo vokiečiai-išdavi- 

Kas tikisi čia daug geros me- kai, tarnavę Maskvai prieš savo 
(tėvynę, pirmasis Šveicarijoje, 
antrasis Japonijoje. Tai dar ne

gresą”), ar šypsenų diplomati- viskas, nes net pačiame Berly- 
jai pateisinti, — gali labai nu- j ne, karui einant, prokomunis-
sivilti, nors kaikuriuose sekto
riuose jau, atrodo, autorius no
ri nusileisti oficialiai Vašingto
no politikai “dėl auštančio pa
vasario” (per nieko nedarymą), 
bet staiga baigiamoj išvadoj — 
vanoja kailį optimizmo entu
ziastams, iškeldamas nuogus 
faktus iš visai nesenos praeities. 

Medžiaga tiršta ir paremta

tinei grupei pavyko prisikasti 
ir pasiųsti Maskvai strateginius 
Vokietijos planus, kurie tepra
einami augštajai karo vadovy
bei, o tai reiškia skandališkai 
augšto laipsnio išdavystę.

Koks bus trečiasis karas?
Iš kitų įdomybių bei sensaci

jų suminėtina Stalino nuomonė

juos net idėjos nebuvo, kad kiekvienas yra laisvas. “Ši sąmonė 
atsirado tik religijoje, pačioje dvasinėje jos gelmėje”.

Gali būti, kad Hėgelis perdeda visuotinės žmogaus laisvės 
pradžią priskirdamas germanų tautoms. Pirm negu germanai 
sukūrė savo visuotinio laisvės pobūdžio valstybes, jos jau buvo 
žydėjusios Italijoje. Bet ne tai yra svarbu. Klausimo svarba 
glūdi tame, kad be visuotinio ir konkretaus žmogaus laisvės su
pratimo, atremto nemirtingu asmeniu, visos kalbos apie laisvę 
darosi ne ką daugiau vertos, negu pasikalbėjimas su Chruš
čevu.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
RRCMIJUOTA8 ROMANAS

jos laida įtalpino oficialiai:

Šiandien mes matome, kad 
Rusija kaip tik ir vykdo tą pla- 

A- ną betkuria kaina, kad tik su-
merikos imperialistų politika mažintų Vakarų eksportą, o

V. Bgd.

siekia sau pasaulio hegemoni
jos (šeimininkavimo). Kol eg
zistuos imperializmas, karai 
tarp kapitalistinių tautų yra 
neišvengiami. Militarinis kon
fliktas tarp komunizmo ir ka
pitalizmo lagerių — ir gali būti 
neišvengiamas, ir gali būti — 
išvengiamas” (taigi gerokai mo
difikuota Stalino teorija. (St. 
B.).

Stalinui mirus, sostą užėmė 
Malenkovas, o greit jį išstūmė 
Chruščevas. Teorijos pasikeitė. 
Autorius mano, kad pats Sta
linas netikėjęs savo teorijai. 
Net tai buvo priešinga tam, ką 
pats Leninas, bolševizmo tėvas, 
tvirtino: karas tarp bolševizmo 
ir kapitalizmo — neišvengiamas. 
Arba mes žūsime, arba jie turi 
būti nušluoti. ^Stalinas tai pui
kiai žinojo, bet jis suprato, kad 
po antrojo karo Rusija, nors 
laimėjusi, yra labai silpna ir 
liaudis labai nusiteikusi prieš

tuo pačiu sukeltų produkcijos 
mažinimą ir nedarbą Vakarų 
kultūros šalyse. Tačiau negali
ma nematyti, kad čia Chrušče
vas nebuvo originalus. Tą planą 
siūlė jau ir Leninas, aiškinda
mas, kad Vakarų Europoje ru
sas visvien bus laikomas barba
ru: nevalytais batais ir valąs 
sau nosį trimis pirštais, pašiu
rendamas po to batu grindis. 
Tačiau tuo pačiu laiku Azijos 
tautas jis gali žavėti ne tik 
kaip išlaisvintojas, bet ir kaip 
kultūrtregeris, kai Azijos tau
tos net batų neturi, o vaikščio
ja jau šimtmečius vyžomis ar vi 
sai be batų. Ekonominė teori-

Rockefellerio centras 
— dolerių versmė

“Pasaulio sostinės” — New 
Yorko — pasididžiavimas yra 
Rockfellerio pastatai miesto cen 
tre. Tai atskiras miestas, gyvas 
paminklas tėvui Jonui RockfeL 
leriui ir jo sūnui, taip pat Jonui, 
kurie šiems pastatams išleido 
250,000,000 dolerių. Tik vienų 
kambarių įrengimas kainavo 
70,000,000 dolerių.

Rockfellerio pastatuose yra 
10,000 durų ir 20,000 langų. Vien 
tik švarai palaikyti samdoma 
610 žmonių. Grindų, stiklų A 

metalų nuvalymui kas mėnesį su 
vartojama 2,800 svarų muilo 
1,000 svarų alkalino, 200 svarų 
dezinfektantų, 110 galionų po
litūros ir viena tona skudurų.

Už patalpų išnuomavimą gau
nama 12,000,000 dolerių meti 
nių pajamų, be to du teatrai 
(Center Theatre su 3.200 sėdi
mų vietų ir Radio Citv Music 
Hali su 6,200 sėdimų vietų), ku
rių hipoteka siekia 45,000,000 
dolerių.

Čia dirba 26,000 tarnautojų 
įvairiose įstaigose. Kasdien, biz 
nio ar žingeidumo vedami, šią 
vietą aplanko 150,000 žmonių, 
kuriems patarnauja 198 liftai. 
Keltuvų greitis 1,400 pėdų per 
minutę, kurie pakyla ir nusilei
džia apie 230,000 kartų per pa-

ja taip pat žinoma, nes jau 1928- rą
30 m. Rusija, tikėdamasi šukei-| štai "fantastiniai Rockfellerio 
ti Vakaruose depresiją, vedė, skaičiai”, tartum dolerių vers- 
vad. dumpingo politiką, ekspor mė B Mikalauskas

tuodama savo gaminius žemiau
savikainos. Ši savižudiška eko- 
naminė politika buvo sustabdy
ta tik 1928 m.; deja, vos po me ttemkile ilirn. Dranga!

nežino. Kam, pagaliau, rūpintis kažkokiu Smilgaičių Dar prieš lapinę ji suka į žolę, aplenkia obelis ir 
buhalteriu, kai prieš akis paršo galva prašyte prašo- traukia tolyn. Suranda didelį ir augštą serbentų krū-

139 tęsinys
Pradedant šventę, pats Gimbutas atneša degti

nės butelį ir įteikia meistrui, o šeimininkė — kietą 
sūrį su kmynais. Tada visi užkopia ant naujosios 
trobos, geria degtinę, kirviu kapoja sūrį ir dalijasi. 
Šeimininkui sugieda “Ilgiausių metų”. Degtinė skelia 
juoką,'kalbas. Vienas vyriukas įsismaginęs užšliau- 
žia spara augštyn ir ant skersinio išlaužia “mešką”. 
Klarnetistas užpučia, tokio reginio pagautąs.

Apačioje atsiliepia muzikantai, rėžia maršą. Sve
čiai, sustoję aplink, mojuoja, šaukia. Tada visi trau
kia vidun. Čia vienas statybos vyriukas darbininkų 
vardu šeimininkams įteikia skiedrų vainiką.

Susėda už stalų, kur dešros, kumpiai, pyragai, 
išsipūtę alaus ąsočiai, degtinės buteliai. Tiek dirbus, 
reikia ir užvalgyti, — tai ir atleidžia diržo sagtis. 
Tiek kalbėjus apie tokius įvykius, reikia ir liežuvį 
suvilgyti, — tai ir išlenkia burnelę.

Kai pasiekia trečią stikliuką, susižvalgę pama-
Būdinga, kad Hėgelis visuotinį žmogaus išsilaisvinimą pri-lto, kad nėra buhalterio. Kodėl jis neatvyko? Nekvie- 

skiria viduramžių krikščionybei, ypač germanų tautose. Pas tė? Vachmistras, kuris čia jaučiasi patogiai, kai kam

si paragaujama, kai dar neprakimšta kažkokia už
pilta degtinė.

Užkandus didžiojoj troboj suvinguriuoja smui
kas taip saldžiai, kutenančiai, supypia konstantinka, 
būgnas trenkia. Klarnetistas skuba nuo stalo ir bir
bindamas jungiasi prie orkestro.

Prasideda šokiai. Jaunimas negi stovės pasie
niais, kai pačios kojos kyla taktu. Tai ir sukasi. Kiti 
susėda pasikalbėti. Raštinėje susiorganizuoja profe
ransas.

Samanė užsiėmus. Neša užkandžius iš kambario
į kambarį, siūlo alaus, giros, pyragaičių. Jai patinka Į ar tau nereikia pagalbos?

mą. Ten jiedu ir sustoja. Namų triukšmas pritilęs. 
Žiogeliai nedrąsiai čirškia. Linos plaukai kvepia. Ji 
taip arti, kad girdi alsavimimą.

— Viktorai, — sukužda ji prie ausies. Glaudžiasi.
Jam prisimena daržinė, laukų koplytėlė, jos di

dis nerimas. Uždeda ranką ant peties.
— Džiaugiuos, kad tau pasisekė. Tu užsikabinai. 

Bet man regis, Samanė tavęs neužpildys. Tačiau gy
venimas bus lengvesnis.

— Kaip tu, Lina, versies. Ar tau nebus sunku,

graikus ir romėnus, pasak jo, buvo tik laisvų žmonių, bet pas' slapta paaiškina — “nedrįso”.
V

Bet kodėl, to niekas

vaišinti svečius.
Linai net keista, net negali atsistebėti: namie 

Samanė visai kitokia. Apsukri, moka su žmonėm ap
sieiti. Ji pritinka šitiem namam.

Viktoras šnekučiuojasi su vyrais. Kalbų kalbos 
pasipila apie statybą, kainas, medžiagas^ Kur buvęs, 
kus nebuvęs, Gimbutas vis pasimaišo, pagiria meist
rą. Kviečia net kortom lošti, bet šis atsisako.

Vienu metu, kai vyrai išretėja, Viktoras atsisto
ja duryse, stebėdamas šokančius. Prie jo prieina Li
na, apsirengusi rausva suknele, tvarkingai susišu
kavusi.

— Aš truputį pavėlinau, nemačiau, ką tu pasta
tei, parodyk!

Abu išeina kieman. Čia keli vyriukai stumdosi, 
ritasi žolėje, kiti, išsinešę stalą, geria alų ir dainuo
ja. Jiedu užkopia laiptais į viršų. Lina viskuo domi
si, bet ne kandžiai. Nusileidus žemyn, pati pasiūlo 
pasivaikščioti sode.

Ji įsitveria į jo atlapus drebėdama, pakelia gal
vą. čia pat veidas, tas gražus veidas. Viktoras apglė
bia ir pasilenkia prie lūpų. Ji nusisuka.

— Nereikia, bus lengviau skirtis. Mes turime, 
juk sakiau. Aš vos vos susivaldžiau, vos proto pa
klausiau. Tu pagalvok, mudu amatininkai, rankos 
mūsų sumedės bedirbant.

Viktoras paleidžia iš glėbio.
— Kodėl tu taip darai, Lina? — jis gūdžiai at

sidūsta.
— Kodėl? — Nulenkia obels šakelę ir pirštais 

skabo žiedlapius. — Atleisk už tuos nekuklius žodžius. 
Aš knygose skaičiau, ir tu sakei ne kartą. Mano gro
žis yra mano kraitis, kurio daugelis pavydi, ir aš 
noriu . ..

— Brangiai nori jį parduoti! — Viktoras atsa
ko ir nusisuka. ,

— Kur tu? Tokia graži naktis, leisk pasidžiaugti. 
.(Bus daugiau)
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KOVA PRIEŠ VERGIJĄ
A. LAUKAITIS, Australija

Šių metų birželio mėnesį Že- gendą, kaip kapitalistiniuose
nevoje prasidėjo Tarptautinės 
Darbo organizacijos suvažiavi
mas. Be kitų pasaulio kraštų, 
šiame suvažiavime dalyvauja ir 
Australijos delegacija, vadovau 
jama Australijos Darbo ir Emi
gracijos ministerio H. Holt’o, 
kuris šiame krašte po ministe
rio pirmininko R. G. Menzies 
yra vienas iš populariausių libe
ralų partijos vadų.

Šios konferencijos pagrindi
niu tikslu bus rasti bent kokį 
kelią panaikinimui ir uždraudi
mui pasaulyje esančios žmonių 
vergijos. Laisvojo vakarų pa
saulio ir augštos kultūros bei 
civilizacijos žmonės, neturėdami 
savuose kraštuose vergijos, gal
voja, jog ji yra jau tik baisus ; 
istorinis atsiminimas. Bet ver
gija yra ir šiandien plačiai išsi
plėtusi Arabijos kraštuose iri 
komunistų valdomose valsty
bėse.

1926 metais Tautų Sąjungos 
suvažikvime, kuriame buvo 
svarstoma kova prieš pasaulio 
vergiją, vergais buvo laikomi 
tie žmonės, kuriuos kaip papra
stą negyvą daiktą turėjo kiti 
turtingesnieji asmenys. Šian
dien, žvelgiant į moderniąją ko
munizmo vergiją, galima būtų 
vergus apibudinti taip, jog jų 
nuosavybė priklauso ne eiliniam 
piliečiui, bet valstybei, ir valsty
bė su tais vergais — žmonėmis 
gali daryti ką nori.

— Darbo vergų klausimas 
yra ne esminis aiškinimasis 
tarp rytų ir vakarų, bet pagrin
dinė savybė tarp komunistų or
dos ir žmoniškumo, — išreiškė 
vienas iš didžiausių pasaulyje 
humanistų Salvador de Madria- 
ga, kuris prieš aštuonerius me
tus paskelbė kovą prieš moder
niąją žmonių vergiją.

Prekyba vergais tebevedama

Nežiūrint didelių Jungtinių
Tautų pastangų, vergų pirkimas 
ir pardavimas egzistuoja įvai
riose pasaulio valstybėse. Pri
skaičiuojama, jog tik arabų val
stybėse yra virš pusės miliono 
vergų. Daugiausiai jų yra Sau- 
di Arabijoj ir Jemene, nors šios 
abi valstybės yra Jungtinių Tau 
tų nariai. Saudi Arabijoje yra 
net įstatymas, išleistas 1936 me 
tais, kuriuo visą vergų pirklia- 
vimą tvarko augštas valstybės 
pareigūnas, turintis “vergų in
spektoriaus” titulą. Šiame įsta
tyme yra pasakyta, jog, išsky
rus gyvybės atėmimą, šeiminin
kas savo vergui gali viską da
ryti. Be Arabijos kraštų, dau
giau ar mažiau senoji vergija 
egzistuoja Lotynų Amerikos 
kraštuose, ypatingai provincijo
je tarp mažažemių ir bežemių 
ūkininkų.

Nuo 1918 metų revoliucijos 
Rusijoje atsirado “priverčiamų
jų darbų” stovyklos, kas kita žo 
džio prasme yra “modernioji” 
vergija. Nors Rusija, kartu su 
kitomis komunistinėmis valsty
bėmis, pasirašė 1956 m. spalio 
mėnesį Jungtinių Tautų priimtą 
įstatymą vergijos panaikinimui, 
bet, kaip tas įstatymas yra vyk
domas pačioje Sovietų Rusijo
je, tai ir iki šios dienos patiems 
pasirašiusiems nėra aišku. 1921 
metais Sovietų Rusijoj buvo ne
daugiau kaip 100,000 vergų-dar 
bininkų įvairiose koncentracijos 
stovyklose. Metams slenkant, 
šių nelaimingųjų skaičius vis 
kilo ir kilo, kol apie 1930 metų 
vidurį jau buvo skaitoma milio- 
nais. Šiuo metu Sov. Rusijoje 
yra maždaug 175 vergų-darbi- 
ninkų koncentracijos stovyklos, 
daugiausiai Sibire, ir šių žmonių 
škaičius siekia tarp 3 ir 12 mi- 
lionų.

Rusai, vakariečių užpulti, re
tais atvejais prisipažįsta, kad 
pas juos veikia ne vergų stovyk 
los, bet “pataisomosios” darbo 
stovyklos, į kurias yra vežami 
įvairūs kriminaliniai ir politiniai 
nusikaltėliai. Tose stovyklose 
jie pasitaisą, bet ne daugiau su-

kraštuose. Jeigu palyginsime 
skaičiais, tai pvz. Amerikoje ka 
linių yra apie 150,000, kas su
daro mažiau kaip vieną tūkstan 
tąją bendro gyventojų skai
čiaus. Taip skaičiuojant, Rusi
joje turėtų būti tik apie 200,000 
kalinių, bet ne; imant mažiausią 
skaičių — 3 milionai. Žvelgiant 
į skaičius, Rusijoje turėtų būti 
15 kartų daugiau nusikaltėlių 
kaip Amerikoje, bet, žinoma, 
taip nėra, nes šiose stovyklose 
yra ne kriminalistai, bet valsty
bei priklausą vergai, kurie at
lieka tokį darbą, kurio laisvas 
žmogus niekada nesutiktų dirb
ti panašiose sąlygose be atlygi
nimo, nes komunistiniam iždui 
sutaupo milionus.

Lietuviai vergų stovyklose 
Mums, lietuviams, žiaurios Si 

biro vergų stovyklos yra gerai 
žinomos, nes turbūt nėra vaka
ruose šeimos, kurios artimesni 
ar tolimesni giminės nebūtų iš
vežti į šį baisųjį pragarą žemė
je. Lietuvių išvežimai į Sibirą 
vyksta visą okupacijos laiką. 
Masinės deportacijos buvo pra
dėtos 1941 m. birželio 14 — 15 
dienomis. Tada buvo suimta ir 
deportuota iš Lietuvos virš 40,- 
000 žmonių. Išvežimai buvo iš 
anksto suplanuoti Maskvoje ir 
iš ten gautos instrukcijos, pa
gal kurias buvo deportuojama 
jauni ir seni, moterys ir vyrai, 
kaip lygiai ir įvairiausių profe
sijų žmonės. Per antrąją rusų 
okupaciją didžiausi masiniai iš
vežimai į Sibirą buvo 1944 — 48 
metų laikotarpyje, nors mažes
ni suimtųjų išvežimai yra vyk
domi beveik kiekvieną mėnesį. 
Apytikriai skaičiuojama, ka'd 
bolševikinės deportacijos bus 
pareikalavusios virš 400,000 au
kų.

Prieš kurį laiką teko skaityti 
laišką vienos moters, kuri anks
čiau buvo mokytoja mažame 
Dzūkijos kaime. Antrą kartą 
komunistams užėmus Lietuvą, 
ji buvo suimta ir išvežta į Sibi
rą tik dėl to, kad turėjo dėdę 
kunigą, kuris jau anksčiau bu
vo deportuotas. Žiauraus gyve
nimo ir neapsakomai sunkaus 
darbo pakirsta, ji po trejų me
tų gavo džiovą. Raudonieji ją 
laikė tol, kol ji galėjo dar dirb
ti, o paskui, visišką ligonę, be 
jėgų ir vilties pasveikti, grąži
no Lietuvon, ši gana jauna mo
teris, nesitikėdama ilgai gyven
ti, atvirai savo laiškuose rašo 
komunistų daromas skriaudas 
Lietuvoje ir savo baisius išgy
venimus Sibire. Baigdama vie
ną iš tokių laiškų, ji prašo mel
stis už tuos nelaiminguosius Si
bire ir tikisi, jog ateis laikas, 
kada Dievas nubaus komu
nistų budelius, kurių rankos 
yra suteptos tūkstančių nekaltų 
žmonių krauju.

NORI ATSIEKTI NAUJĄ PASAULIN; PRIPAŽINIMĄ

Donald Campbell, pasaulinio vandens sporto greičio laimė
tojas, 225,63 mylios per valandą, fotografuojasi su savo 
dukterimi ant “Mėlynas paukštis” sprausminio laivelio, ku
riuo galvoja sumušti savo paties rekordą šią vasarą ant Ca- 
nadaigua ežero, New Yorko valstybėje. (INS)

ti pasisakymai ir išleisti- darbo 
įstatymai nepanaikins iš karto 
tų baisiųjų ir žodžiais neapsa
komų bolševikinių koncentraci
jos stovyklų. Tačiau kiekvienas 
daromas žygis prieš šią žiaurią
ją komunistų “moderniąją” ver
giją atveria vis plačiau akis va
kariečiams ir ypatingai tiems, 
kurie, nežinodami avelės kaily
je sėdinčiojo komunistinio vilko, 
nenori tikėti esančiomis vergų 
stovyklomis Sibire, kurios net 
pralenkia garsiąsias nacių Da- 
chau, Riavensbruko, Auschwico 
ir kitas buvusias koncentraci
nes stovyklas.

— Romos barzdaskutis Rinel- 
li laimėjo Italijoj greičiausio sku 
tėjo titulą. Jis per 43 sekundes 
nuskuta barzdą. Dėl pasaulinio 
titulo turės dar persiimti Lon
done su taip pat vikriais kon
kurentais.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 8-4938

Generalis kontraktorlus nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St. Chicago 84, Ui.
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SOVIETINIAI ĮVAIRUMAI 

IŠ LIETUVOS
AL (ilMANTAS

Namai Ukmergėje

P E R K R A U S T A U
B A L D t S 

Vietoje ir iš toliau
< K. E I D U K 0 N I S
2313 W> 91 st St., Chicago, IU. 

Tel. PRescott 9-2781 ____

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdBti ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenBJuslos žaiždoa 
niežėjimų ir skau'ėjimą senų atvl 
ru ir skaudžių Žaiždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ji tapgl nuo skau
džių nudegimų, Ji taipgi pašalina 
įležijimų ligos vadinamos PSORIA- 

SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ilgos 
vadinamos , ATHLETE.S POOT. 8U 
stabdo džiovinimų odos ir perplyStmų 
tarppirščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo i* 
vtršinlų odos ligų. L«
<ulo Ointment yra 
parduodama po 7 B 
et., $1.26, ir $8.50.
Pirkite vaistin6seChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
-v.Ind. ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order į

Viename “Tiesos” numeryje 
išspausdinta nuotrauka iš Uk
mergės, kurioje sakoma, kad 
tai nauji darbininkų gyvena
mieji namai Maironio gatvėje. 
Na, nuotraukoje tie namai, kaip 
namai, prastokomis tvoromis 
aptverti, bet pati gatvė, — tai 
taip ir neatskirsi kur turėtų bū
ti šaligatviai, o kur gatvės va
žiuojamoji dalis. Be to, sovieti
nė “priešakinė technika”, atro
do, visiškai nesiskubina aprū
pinti darbininkų namus elektra 
ar telefonu, nes gatvėje prie na
mų išvis nesimato jokių nei elek 
tros, nei telefono stulpų, tuo pa
čiu, suprantama, nėra ir jokio 
gatvės apšvietimo nakties metu. 
Taip pat nematyti nė prie vieno j 
nėmo taip išgarsinto radijo ar 
televizijos antenų. Prie nuotrau 
kos dar pasakyta, kad pasta
raisiais metais Ukmergėje tokių 
namų pastatyta apie 200. Esą 
mieste atsiradusios naujos gat
vės: P. Cvirkos, S. Neries, Ar
tilerijos, J. Biliūno, Beržų ir kt.

Rinks žodžius
Tame pačiame Vilniuje išei

nančiame laikrašty buvo išspaus 
dintas Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto atsišaukimas 
“Rinkime žodžius”, kuris pasi
rašytas šių asmenų: J. Balčiko
nio, N. Grigo, Zu Jonikaitės, K. 
Korsako, J. Kruopo, A. Kučins
kaitės, J. Palionio, J. Senkaus, 
K. Ulvydo ir B. Vosylytės. Raš
te sakoma, kad .institutas lei
džia keliolikos tomų Lietuvių 
kalbos žodyną. Neseniai iš spau 
dos išėjo trečiasis šio žodyno 
tomas, apimantis g-h raides. 
Dar šiais metais pasirodys ket
virtasis tomas, apimantis i-j rai 
dės. Lygiagrečiai rašomi ir re
daguojami kiti tomai. Kadangi 
leidžiamasis žodynas yra visos 
lietuvių tautos reikalas, todėl 
kviečiami visi, kam brangi lie
tuvių kalba, į žodžių rinkimo 
talką. Kad būsimiems žodžių

rinkėjams palengvintų darbą, 
institutas yra išleidęs instruk
ciją ir atitinkamus lapelius žo
džių užrašymui. Pridėtas ir in
stituto adresas: Vilnius, Anta
kalnio 6. Be abejo, tame atsi
šaukime nebuvo apsieita be 
įprasto pagarbinimo partijos ir 
sovietinės vyriausybės, pagal 
žinomąjį trafaretą, kurio, kaip

matome, okupacijos sąlygose ne 
gali išvengti net ir grynai moks 
linio pobūdžio darbas.

Vestuvės mokykloje
Vėl kažką naujo sugalvojo 

sovietiniai studentijos vadovai 
mokslo įstaigose. “Tiesa” apra
šo ir net iliustraciją panaudoja 
“studentiškų vestuvių”, kurios 
įvyko vieno šeštadienio vakarą 
Vilniaus Pedagoginiame institu 
te. Esą daugiau kaip šimtas is- 
taip, kaip ir kiekvienas skaity-

(Nukelta į 5 psl.)

1957 BUICKAS 
T i k

$2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prefcyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St, Chicago 9, III. LA 3-2022

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND L0AN1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvirtai!. 9 vai. iki 8 v.v.

SPECIALUS BARGENAS

Bandymai ištirti

1957 metais Santiago mieste, 
Čilėje, Ekonominių ir Socialinių 
Mokslų komisija, protestuojant 
Rusijai, Čekijai ir Lenkijai, nu
sprendė pagrindinai ištirti ko
munistinių kraštų “pataisomą
sias” stovyklas. Po gana inten
syvaus darbo ši komisija priėjo 
išvados, jog šios stovyklos yra 
nepamainomas ir pigus darbo 
jėgos šaltinis Rusijoje ir jos 
satelitiniuose kraštuose.

Jungtinės Tautos, priimdamos 
įvairias rezoliucijas ir neturėda
mos jėgos jas įgyvendinti, nie
ko konkretaus negali padaryti 
senosios bei moderniosios vergi
jos sustabdymui. Lygiai taij5 
pat kaip ir dabartinės Tarptau
tinės Dąrbo organizacijos griež-

II ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMaS
Nanjas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠĖRIMAS
3047 W. «7th PI., Chicago,

III. WAIbrook 5-8063

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
»

kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Unlversal Savings and Loan Assoclatlon užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
810,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimai* ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 South Halsted Street Tel. C* 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga, dabar pi
giai įsigyti TV aparatą., nes mums 
reikia paruošti vietą, naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NITPIGIN1MU 

Instaliacija ir garantijos veltui

lAi-Dflinfl.

PTCLEVISIOn
Isales- Service)

Sav. In*. A. SEMftNAS ,
3321 8. Halsted — OLiffside 4-ft««S 

Atdara: kasdien 9—C, pirmadieniai. 
Ir ketvirtadieniais #—9

ŠALDYTUVAI

tik

|Į
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 

FELIT A. RAUDONIS, N ELI. IK BERTULIS, Ssv.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
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FEDERRL
SAVINGS

Chartered A Hupervtaeo 
”» ihe 17. 8. QiTPTniwn1

[•taigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-toe ryto iki I vai. 
rytu .ai S vai vakaro. š«et*4honiaie nnc S vai ryto «t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...
1905 m. Suorganizuota pagal valstybės čarterį.

Bendrovė visuomet stengėsi pagerinti 

ir padidinti patarnavimus skolintojams 

ir taupytojams.

1933 m. įsijungė į Federal Home Loan Banko

sistemą.

1934 m. įsigijo Federalinį Čarterį.

1935 m. gavo Federal Savings & Ix>an Insurance

Corporation, Washington, D.C., apdrau- 

dą. Visų sąskaitos apdraustos iki 

$10,009.00.

1941 m. J. A. V. Iždas pasirinko bendrovę savo 

agentu valstybės taupymo bonams 

pardavinėti.

Niuo pat įsikūrimo mokėjome ir mokame 

augštus dividendus.

PRADIEKITE TAUPYTI AIANDIEN i

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phona VI 7-77A7

JOHN J KAZANADSKAB. Pree

Uhartered Ir Bnpemaed hy the United States
po pietų. Ketvirtadieniai* ano 9-toe valandos 
• n no ("vt., TratiMiianiei. »ie»’ ••atidai
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KAS TIK TIRI GKK.JL SKONI — VISK> 
PERKA PAS HE PONI.

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILĖJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMAS
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki S-jų 
metų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirkaite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-irns asmenims, šio mėnesio išpar- 
davimę tiktai ..................................................................................$119.00

Už $200.00 parduodama Simons 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik ............................................................ $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formiea viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik ......................................................................... $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen,
Pullman, Skmmons, Northome, llovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik .......................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio 

., pas mus ....................................................... ................................ $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus .................................................................................. $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas 
mus išparduodama po................................................................$149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžių .miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ..................... ....................................................... $329.00

Po $900.00 parduodanti švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus .......................................................................... $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto su

formiea nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00 ■
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik .............................................................................................$199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus maliagoni, su puikiu formiea baru pas 
mus tiktai.................................................. ..................................... $550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formiea viršum, su ketu

riom kėdėm, įvairių spalvų pas mus tiktai..................... $ 39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų, pas mus tiktai ........................................................... $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formiea stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ......................................................... $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago- - 4 
ni spalvos su formiea viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygetn spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maha
goni, pas mus tiktai ............................................................... $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai ........................................................... $149.00

Už 120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tikta; ................. $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
..Vatiniai matraeai visų dydžių parduodami tiktai........... $ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matraeai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Simons matraeai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo import. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayon įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A Smith, Maggee, Bigelovv vilnos

kilimai pas mus tiktai .......................................................... $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as ................................................................................ $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. pėdų šaldytuvai Admjral,

Westinhouse, pas mus tiktai.................................................. $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai ........................................................... $249.00
Už $130.00 siūlomi poreelano viršum pečiai, pas mus sį m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

taino poreelano, pas mus tiktai ........................................ $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Adimiral. Dumont, General Electris, sta

lo modeliai ..................................................................................... $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis ’57 metų modeliai šį mėnesi už .. .. $$199.00

AUDRA PAREIKALAVO 10 AUKŲ SOVIETINIAI

ĮVAIRUMAI
(Atkelta iš 4 psl.)

! torijos ir matematikos Bpecialy 
i bių trečiųjų kursų studentų su- 
i airinko pažymėti savo mokslo 
1 draugų Irenos Smolskytės ir Al-

Toks vaizdas Fargo, N.D., miestely praėjus smarkiai audrai, 
kuri pareikalavo apie 10 gyvybių ir apie 100 žmonių sužeidė. (INS)

MOKSLAS IR FANTAZIJA
Jau yra nustatyta: 1978 m. turi teisės, kiek jos turi kiekvie

pirmoji kelionė į mėnulį. Už dvi 
dešimt metų mėnulis bus pasiek
tas, faktas įvykęs! Tai bus di
džiausioji pasaulio socialinė re-

nas paukštelis: jokios. Interna
cionalinis įstatymas nepripažįs
ta jokios teisės j žvaigždes, tik 
į orą. Keista! Užtat, kad dan-

stovi/ Pavasariškai čia aš gy-lJei tai būtų tiesa, derėtų lik 
venų,/ nes iki šiol nematė jo džiaugtis patriotų lietuviškąja 
pastogė/ prasmingesnių ir gra-; iniciatyva.
žesnių dienų...

Ir grafai kolchoze
Vilniaus radijas neseniai pik

tinosi “nacionalistinių emigran
tų” skleidžiamais piktais pra- 

kolchozo

(irineevičiūtė tebedainuoja
Dar laisvės metais per radi

ją žavėjusi savo simpatinguoju 
balsu kaunietė akloji daininin
kė Beatričė Grincevičiūtė ir da
bar neretai girdima per Vilniausgimanto Matulionio vestuves, simanymais, esą Kolchozo pir- J1VIVIOJ .„ūmu vi 

Girdi, drauge atšvęsti studentų' menkais gali būti tik komunis- i ^iją^Vos Repertuare yra ne- 
vestuves respublikos augštosio-Hai ar šiaip parinkt! asmenys. Į maža lietuvių liaudieg dajnų
se mokyklose tampa gražia tra- taip nesą, nes pirminin- ______________ _______ __
dicija, kurią palaiko ir institu- ką renka patys kolchozo na-

riai-valstiečiai, kurie gali ne tikto vadovybė bei visuomeninės 
organizacijos. Pagal seną lietu
vių vestuvinį paprotį su duona 
ir druska jaunuosius sutiko fizi
kos-matematikos fakulteto de
kaną.', V. Gavelis ir istorijos ka
tedros vedėja S. Petrauskaitė. 
Taip, bet kurgi buvo jaunųjų 
tėvai, jei jų pareigos vestuvinių 
apeigų metu buvo pasiglemžtos 
mokytojų?

Mieželaitis ilgisi pavasario

Dabartinėje Lietuvoje toks 
E. Mieželaitis laikomas vienu 
iš iškilesniųjų poetų. Be abejo, 
įdomu susipažinti su vienu kitu 
jaunesnės kartos poeto kūriniu. 
Mūsų dėmesį patraukė eilėraš
tis “Pavasaris”, kuris, rašan
čiojo nuomone, jau tolokai pra
šokęs įvairius partijos nustaty
tuosius rėmus ir kuris skamba 
kažkaip visiškai naujai ir nuo
širdžiai. Eilėraštis pradedamas:

rinkti, bet, reikalui esant, ir at
šaukti iš pareigų. Kaip buvo 
paminėta, kad toks grafas Zu
bovas, nepriklausomos Lietuvos 
metais žinomas, kaip pažangus 
ūkininkas ir gero sviesto gamin
tojas, va, nežiūrint senyvo am
žiaus, yra išrinktas vieno kol
chozo pirmininku. Esą, jo ūki
niais sugebėjimais dabar pilnai 
gali pasinaudoti to kolchozo na
riai.

Ar tai lietuviška iniciatyva? 
Kitame laikrašty vienas mūsų 

laikraštininkas iškelia faktą, 
kad jei dar praėjusiais metais 
Lietuvoje išleista brošiūra vadi
nosi “LTSR Ežerai”, tai šių me 
tų panašių leidinių antraštės jau 
visai kitokios: “Lietuvos Upės”, 
“Lietuvos Žemės Paviršius”, 
“Lietuvos Gintaras”, “Lietuvos 
Kraštovaizdžiai” ir t. t. Prie to 
galima būtų pridurti, kad ir per

WKHKHXHXMXm>Q«kh3KKHKKKWHCH

voliucija. Visiems bus vietos mė gaus kūnai nepasiekiami, tik y- 
nulyje, ypač tierns, kuriems ne- ra jr iaįa įgerai. žmonija yra Ant upės kranto mano namas -Vilniaus radiją galima išgirsti
bemiela čia, žemėje, gyventi

Tuo tarpu reikėtų išspręsti 
labai painų teisinį kjausimą: kas 
turės pirmenybę? Ar Rusija, ar 
Amerika? Viena yra tikra, kad 
bus dar blogiau, dar daugiau už 
muštų. Iš pasaulinio karo perei
sime į tarpkontinentalinį karą.

Schlater, visas išsigandęs, 
klausia: “Iki kurios augštumos 
tautinis suverenitetas ? Kuria 
teise bus galima pasirinkti ir 
užimti teritoriją mėnulyje? Ar 
bus galima kariauti be jokių

leidimo ne- stov^/ nors jame seniai aš 
, gyvenu,/ bet iki šiol nematė jo 
pastogė/ žavingesnių pavasario 
dienų... Toliau poetas skundžia
si oro tvankumu, jis būtinai no-

tautos lėktuvui bei 
valia skraidyti.

Fantazija ir mokslas eina su
sikabinusios, kaip besimylinti po
ra. Ir labai gerai .žmonija yra Iri atidaryti langus: Negali būt, 
reikalinga įvairumo, pasakišku-j kad, atidarius langus,/ tiek lais- 
mo, pakilti truputį į padangę, vo oro gaudavo širdis./ Pavasa- 
virš debesų. Tas prilaiko jos iš-, ris kasmet linksmesnis lankos/ 
didumą, numalšina neramią dva šiame name — kaip laukiamas 
šią ir parodo Dievo visagalybę. Į svetys. Ir tik žemiau cituoja

sakant: “Lietuvos Radijo Voka
linis ansamblis”, “Lietuvos Ki
no studija” ir pan. Taip pat ir 
adresas pateikiamas sekantis: 
Lietuva, Vilniaus radijas.

Šiuos reiškinius kaikurie ste
bėtojai norėtų suprasti kaip tė
vynėje esančių tautiečių gražias 
pastangas kratytis viso, kas tik 
gali priminti sovietus ar rusus.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinikais siuskite:

• ‘ D R A U G A 8 ’ ’
4545 (Vest 68ril Street 

Chieago 29. Illinois 
nnr, rt rvrvn rni-on-n n-n orvo-n-o chp-nnrvn
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RADIfJ PROGRAMA
Ule l Kadlo programa lt stoties 
bMS. kimo kii. sekmadieniais 12—

12:30 vai. per pietus: liet. muzika 
(lamos u Magdutfis Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis j Steponą Minką. 
Baltic Plorists, Gėlių Ir Dovanų Krau
tuvę, 602 E. • Broadway So. Boston 
27. MH.8B t’el So. 8-0449. Ten pat 
vei'n-ii. Oraugar
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Nuo amžių esančio dvilypio var
do žemė ir dangus joks kitas var 
das nepavaduos!

Žmogaus širdis jieško ko norssankcijų ? Ar taps absoliučiu sa
vininku pirmasis užėmęs vietą?! daugiaį jai neužtenka gėlių ir 
Ar bus tarptautinė kontrolė?” žvaigždžių. Jieško To, kuris ją 

Senovės žmonės vuojau atsa
kytų į tuos klausimus: dangus, 
stovintis virš mano galvos, yra pguje, į

mame posmely poetas turi ati
duoti nors blankią dalį “socia
listiniam realizmui”: Patyrusi 
pavasario dvelkimą,/ atgyja ir 
poetiška giesmė./ Ir akyse aiš
kiau ryškėti ima/ darbe žmo- 

i gaus gyvenimo prasmė. Ir jeigu

absoliučiai mano. Žmogus tiek gasis keliauja. B. Mikalauskas

galėtų vispusiškai patenkinti. Oi «Pavasario„ autoriug ' kuį 
Jis kaip tik virš žvaigždynų, dap niaiame j gaivoja 1 iai

’ kur kiekvienas mirtm-

lAes 1
mokame

MIDLAND

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka Įvairiu? 
perkraustymus bei pervežimu* 

tolimų ir artimų atstumų 
Tel. BIshop 7-7075

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Paradytas

I H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
i psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.

Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chieago 29. III.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

tojas, jojo pastangos tegali bū
ti tik pagirtinos, o jojo išsako
moji mintis pilnai suprasta: 
Ant upės kranto mano namas

1 Savinas and Loarįli’’ 
Association

< SI N SURE 0

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

BE NDROVį

4038 Archer Avenue Tel. LA3-679 
AUGUST SALDUKAS Praeidama

FREE GIFTS
^■1 FOR JULY SAVERSDABAR GAUSITE 

AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS! w''

J?

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
KBiYIM RIKI VISADA IIM1MI 

IR SfE8ENWTA 
(vi, luošo (kaisti

Aloje Knygoje grasios muaų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
•kalto Ir suaugę ir jaunieji. laibai 
tinka lietuvių kalbos painokoms. H 
viso 78 pasakos. Kaina 12.60 Pla 
ttntojams didele nuolaida 

Užsakymus kartu su pinigais siųskit-

• • 0 R A U G A $ • ’
4545 Weat 6Srd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM
Visokių Rūšių9 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-G272 
Apkainavimą ir Prekių Priataty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdedami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda

mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
UŽ $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $500.00 arba 

įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 
tik tokis, kurio Jūs pageida

vote, kad galėtumėt juo nau 
dotis prie vandens ar

ba šiaip kur nors 
iškeliavus . . .

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Namai vedėjas--Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA: ,
Pirm., Ketvirtad............................. .......... 9—9:30
Kitom Dienom. 9—6.00
Sekmadieniais: ................................... 12—5 valandos

% -L. ______ -t:-------- =--------- r---- :____ ____■ .aa..

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

_ _ JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-T097

movinc

Skclbkitės "Drauge”?

f

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ!

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOIAMS 
PASKUTINĖ PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

c P A N E SAVINOS Ągg.N
2556 WE8T 47t.b STRFET LAfayMte .1-108’

B R. Pietkiewl<-7.. prez.; fc. H Metklewiez. sekt Ir advokate
Mokam, aukMiin dl.IriemliM. Helrtamr Čekius. Pardundame Ir perkam, 

valstybes bonus. Taupytojama patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami Hgakaltg ttandten. Apdrausta Iki (10,000

Darbo valandoa. pirmsd. Ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro 
antr ir penk 9 lk» 5 treč -išdaryta o a*4H n,m « iki vidurdienk

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1 447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-8131

y.

V r/S'/ 14VINC1 \C-A\ 1

Savings lnsured...Since 1938



DŪENRAflTTS DRAUGAS, CHICAGO, IIJJNOES

Fejerverkai sužalojo akį
Raimondas Smetana, 17 m. 

amžiaus moksleivis, atrodo, 
gali netekti regėjimo, nes jo 
akį sunkiai sužeidė sprogstąs 
fejerverkas. Akį taip sužalojo, 
kad reikėjo net trimis dygs
niais susiūti.

MARTA STUNZA 
(Pikčiūnailė)

Gyveno 4426 So. Hermitage 
Avenuc.

Mirė birželio 29 d., 1957 m., 
11:15 vai. vak., sulaukusi pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Gaurės parap., 
Eičių kaimo. Amerikoje išgy
veno 43 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolis Kazimieras Pikcunes, jo 
žmona Petronėlė, pusbrolis Jo
nas ir jo šeima ir daug kitų 
giminiu ir pažįstamu

Kūnas bus pašarvotas -5 vai. 
p.p. J. P. Eudeikio koplyčioje, 
4605 So. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks liepos 3 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka brolis, jo žmo
na ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. J. P. Eudeikis, 
tel. YArds 7-1741.

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ
AIRsCONUrriONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avy. 
Cicero, III.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.”

Sąryšy su Kersteno rezoliu
cija yra aktualu žinoti kuodau- 
giausia apie baisius komuniz
mo darbus. Knygoje

Raudonasis Siaubas
yra ryškiai pavaizduota sovietų 
klastingos politikos užkulisiai 
laisvojo pasaulio atžvilgiu ir jų 
žiauraus teroro darbai. Nedel
siant įsigykite šį leidinį, kuris 
gaunamas “Draugo” Administ
racijoje,
Gaunama “DRAUGE”, 4545 W. 
63 r d Street, Chicago 29, Illinois.

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš {domiau
sių kūrinių — romam

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, , 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre- J 
mijuotas "Sakalo" leidyklos Kaip ) 
visa Vaičiulaičio kūryba, Sis romą- I 
nas patraukia augšta stiliaus kultū- ’ 
ra. rūpestingu menisku apipavidall- | 
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau i 
kaip 20 originalių Ir verstinių vėl- 
kalų ir šis romanas yra vienas ift jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie- | 
nos mergaitės meilę, Jos vidaus ko- 
vss. Jos audringų pabėgimų už vlo- | 
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 j 
psl. Kaina $2.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

PAIIEŠKOJIMAI
Pajieškomos: DABULEV1C1E-

i NE - KARECKAITE ONA, iš Vii- 
] niaus ir PETRAUSKIENE KAREC 
j KAITĖ DOMCE, gyv. Vilniuje ir 
Kaune. Atsiliepti: Krasnojarsk 20,

' UI. P. Morozovą 8, Žitkevičienė El
ze.

Iš Lietuves Rozalija Žadeikienė 
jieško savo brolio JUOZO GEDVI
LO. Atsiliepti arba apie jį praneš- I 
ti šiuo adresu: Leonas Ašmontas, . 
2507 W. 45th Plaee, Chioago 32, 
Illinois.

M0VIMCp.jitVAdSlAS PERKP4 JSj
rV 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OiDEU TROKAt- NAUJAUSI KRAUSTn^O (GAHK/Ai 
HGŲ METŲ PATrfilMAS-PIGUS UTSĄŽ.ININ6AS PATARNAV/MM

JUOZAS NAUJOKAITIS
į 2022 5^69 St CHICAGO 36, IU. Tel. WAHw»olc 5-32091

Mi.niioiiiootiMiaitiiaiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiii

j.glial/da

OIJA PPO 
NORIS

PBEMIJl/OTAS 
ROMA lQAS

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 

SYRAKŪZUOSE”
Kan. tlr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybes 
prasiveržimo reiškinį

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net mokslir 
nes komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII minitis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

ši įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

Pinigus su užsakymais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

‘ - - -f

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankia1 
sutikta skaitančios visuomenės

Aplankas dail. J. Paukštiene*- 
Lietuviškos Knygos Klubo leidi* vs 
434 psl. Kaina $4.00.

(Išsakymus ir pinigus siųskit, 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

įdomiausias romanas'

jyva intriga ir šiurpu* 
tvyKiai, išsamiai pavaizduo 
ras bolševikinio gyvenimą, 
Lietuvoie dail V K Jonvrv 
B originaliu ilriiRtracUn

Abi 'laive vienoje «nygo> 
• 4 p renI rik Š4 00

Zaakymua siusti

’ • 0 R A U G A S *

4545 W. 63rr Street 

Chicago 29, Illinois

REAL ESTATE

SJBif rS.SfSB'tjri

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
guzu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butus. 2 autom, garažas. Paskola su 
4\į%. Pilna kaina $20,500.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

I *4 augšto medini namų — 6 ir 3% 
kainb., alyvos šildymas. Tik 312,200.

1 % augšto mūr. pajamų nuosavy 
bė. 5 k. apačioj ir 11/, k. viršuj su 
atskiru įėjimu ir vonia. Garažas. Kai
na $20,700.

BRIGHTON PARKE
1% augšto mūr., 7 kamb. (4 ndeg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 90 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500._____ ‘

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sų reise ir Įsitikinsite gerais niekiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5016 Ko. WeMern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

Mūr. 3 butų, biznis, garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit, pardav. $15,200. 
Mūr. 2 po 6, centr. šild., gar., pigiai. 
Mūr. naujas 6 k., did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archei avė., LAfayette 8-3384

ARTI 55th & LAWNDALE AV. 
Į 7 kamb. mūrinis Georgian namas. 
Tile vonia ir virtuvė. Pušinių len
tų sienos rūsy. Gazu apšildo. 2 au
tom. garažas. Apžiūrėti galima su
sitarus tel. REliance 5-7382.
................................................... .

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parteodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 5»th St. Tel. PRospect 8-5454
iliiiii»iiiiiiniiiiiiiiiiiniilliiiiiiiiiiiiiiiimn:::":‘:.'!j<uiuiiiuiiiiiiiuiuuiuiiiuiiiuiiiiiiiipiuniiiiiiiiiiii

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 103 st

Tel. BEVERLY 8-3040
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Ta» acoountant

St. Miehael’s Parish. Palios Park
5 room briek ranch, 3 bedrooms, 

: Fully Tiled Bath, aittached garage, 
, part bsmt., screened porch, natūrai 
! fireplace. 3/4 aere lot. By owner. 
Asking $24,500.

12901-S. ,82 nd Ct. 
GIBSON 8-4238

eiaaoc:lamr :3Wįe' tmsk :
KADA NORITE PIRKTI Alt

PARDUOTI NA.MI S
Kreipkitės j

SOPRYCH REAL ESTATE 
6407 S. Kedzie Avė. tVAlbrook 5-3216

Klauskite AJ.EX KANAVERSKIO

BRIGHTON PARKE parduodamas 
3-jų butų mūrinis namas. Naujai 
įvesta karšto vand. gazu apšildymas. 
Aluminum langai ir sietai. Platus 
50 x 1 25 sklypas. Įmokėti $8,000. Ne
praleiskite- progos. KUTRA-NOKKUS, 
YVAlbrook 5-5030.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAMOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 Weat 51 St.
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

iDOLTON. By Ovvner. I>e l,uxe 8 
room resldence. 4 laigė l>ed roonjH, 
1% tile bath, cab. kitehen, gas heat, 
full huMcnient, tile floor. 2 car at- 
tached garage, 125 x 175 lot land- 
Hraped, separate dining area, breez- 
way, fireplace. MiiKt. see to appre- 
ciate. linmediate posHcasion.

Doltcn 1566

SPECIAL! 160 AKRŲ PIENO 
OKIS su dvejais pastatais. 30 kar
vių, mašinerijos, patraukli vieta, 
derlinga žemė, cementuotas ke
lias. Labai nebrangiai už $18,500.

N. OLSON,
Rt. 1, Custer, Michigan

80 AKRŲ
Speciali vieta pensininkams, toliau 
nuo jaudraus “traffic” bei trukšmo 
Tinkama auginti įvairius javus, na
minius paukščius arba pušis. Tru
putį atremontavus, turėsite ramią 
vietą, tylą ir pajamų. $3,950. N. 
OLSON, Rt. 1, Custer, Michigan.

ST. CASIMIR’S PARAPIJOJE. 
Arti 62nd ir California. 7 kamb. 
mūrinis de luxe bungalotf. “Ther- 
mopane” langai. 4 mieg. kamb. 
Spintos virtuvėje. Nuo sienos iki 
sienos kilimai, virimui krosnis, 
šaldytuvas ir elek. skalbiamoji ma
šina. Prašo $22,500. Susitarimui 
skambinti — VI 6-0024.____________________________________i__
CICERO SPĖČIAU. 2-jų butų mū
rinis 5 ir 5 kamb. Karšiu vand. 
apšild. Tile virtuvė. Modern 2 au
tomobiliams garažas. $24.960. HV(l- 
BODA, 6613 Cemiak Ibi., telef. 
Blsliop 2-2162.

$2,506 Įiokčti. Modern. 2 būt. mū- 
rinis. 5-6 kmb. Rūsys. Oaraž. Purn. 
apšild. Apylinkėje 22nd ir Kostner 
Avė. $16,900. SVOBODA, 3730 West 
26th St., »«■!. I,\wn<lale I-763N.

Stipriausias yra tas, kas yra 
vienui vienas. II. Ibsenas

Pirmadienis, 1957 liepos 1

(’ussiukd and hui* wanted ads
K E AI, ESTATE

M. ŠIMKUS
lt E A l> ES T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLirrside 4-7450; lies. 

YArds 7-2040
Nutarę pirkti ar parduoti nekiino- 

jumųjį turtų kreipkitės į šių įstaigų ir 
gausite teisingiausių ir puikiausių pa
tarnavimų.

PIRKITE ir pardubkite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
YVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avf„ Chicago 30, IU.

8 METŲ BVNGALOYV
Viršus gerai izoliuotas — galima 

įrengti dar 2 kamb. švarus ir gerai 
sutvarkytas rūsys. 7 2 ir Weshtenaw. 
$20,500. A. Katilius.

61/, KAMB. MŪRAS
Marąuette Parke. Dide.i kamba

riai. Koklių vonia ir virtuvė. Puikūs 
kilimai ir kiti reikalingi priedai. Aly- 
vos-karšto vandens- šildymas. Gara
žas. $19,500. Volodkevičius.

i$6 augšto mūras
5 kamb. apačioj. 3 kamb. ir graži 

vonia viršuje. Lengva perdirbti Į ant
rų butų. Marąuette Parkas. $18,000. 
A. Sirutis.
5 AKRAI ŽEMĖS NETOLI ČIKAGOS

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių 
Remonto rajone. $17,000. {mokėti tik 
$4,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai' YVAlbrook 5:6015

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, Įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing)- darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

1327 S. Campbell A?., Chicago 32, OI. 
YArds 7-0675

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MŪRAS
Ituilders Ge-n. Contractora

Atlieka planavimo ir staty 
boa darbus gydytojų ofisų, gy 
veliamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir Jvairūi- 
patariinai nemokamai.

ė.j Kreiptis šiuo adresu
♦ JONAS STANKUS

L' Raštinės ir liūto telefonas1 PRospect 8-2613
’ 6890 80 CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

Namų statyba, {vairas pataisymai 
■r pardavimaa. Jei norite pirkti ar 
užHlsakyti namų, kuria būtų gerai tė- 
plauuotaa, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErntinal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo io-4 vai. Adresas: 515

■ Willnw koringa. UI.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. Hlshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, IU.

Statome naujus namuti ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2703 nuo 0 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. Ol.ympic 2-5121 nuo 0 vai. 

vakaro iki II vai. vakaro

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienrašti*, u skelbimų 
kauta yra prieinama vtalema

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE. kampinis 
namas ant 30 pėdų sklypo, 42 Str. 
ir Artesian Avė.; 2 butai po 6 kab., 
ištisus rūsys ir pastogė (attic), 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-me aukšte. A liuminijaus 
sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje 
ir parduodamas nebrangiai.

2-jų butų; 41/, ir 5 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
ltčdų sklypas. 3 automob. garažas. 
Mieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
tian blinds”. Tik $17,000. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SI.

Telef. LUdlow 5-5900

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE 5 k. mūri
nis namus. Centrinis šildymas gazu. 
Tile vonia. $12,400.

BRIGHTON PARKE. Arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2- 
jų butų mūrinis su rūsiu ir pastoge, 
centr. šildymas alyva, $23,500.

Medinis — 2 po 4 k. ir dar ekstra 
sklypas. $10,000. Pajamų medinis—3 
erdvūs butai alumlnum langai. Nupi
ginta kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VASAROJ KM UI nuo liepos 1 d. Be- 
verly Shores išnuom. visa nauja vila 
arba atskiri kambariai.
vyl29 h vvrleyver rrfafffifafaf bigafvv

VENTA
4409 80. FAIRFEELD AVĖ.

IiAfayette a-3881

BRIGHTON PARKE
$2,000 {mokėti, med. 2 po 4, šva

rūs butai, geras sklypas.
Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie

pas, garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu {mokėjimu.

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas {mokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.; rūbų valykla ir b kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68 
ir 3700 į vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardware) krautuvė, puikūs įren
gimai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Puikus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

Mūr. taverna ir,5 kb. Gage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa su 

visais {rengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY, 
2737 W. 43rd St.. Cl 4-2366

PROGOS — OPPORTUNITIES

NEPRALEISKITE PROGOS. 
Dėl rimtų priežasčių parduodama 
maisto krautuvė su geru bi2niu ir 
geroje vietoje. 4551 So. Hermitage 
Avė. YArds 7-4301.

MOTEHIŠKųIr VAIKŲ

RŪBŲ KRAUTUVE
Moderni krautuvė, geroj vietoje 
įsigyvenęs biznis, geros pajamos. 
Parduoda dėl kitų interesų. Kreip
tis tiesiog į savininką. Tel. —

PRospect 8-2856

SAVININKAS PARDUODA 
LAUNDROMAT’Ą - VALYKLĄ ir 
Fordo firmos sunkvežimį. 1956 m. 
gautą $24.000. brutto pajamų. Piet 
vakarių apylinkėje. Gera proga ve
dusiųjų porai arba partneriams. 
Tik apžiūrėję šį pelningą biznį gale 
site jį įvertinti. Neaugšta kaina. 
Galima tuoj užimti. Telefonuokite 
POrtsmouth 7-9467.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ BAVINUntAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5010 No. Western. PRoapect «-2384

Pirkit Apsaugos Bonus! 
Skaitykite “lirau^"!

VYRAI IR MOTERYS

BILLERS
Tmck line experietice preferred. Evening shift, per- 
manent, 5 days, good starting rate, pleasant work- 
ing conditions in new air-conditioned office located 
on Southwest Side. Phone MR. KOTERBA —

LUdlow 5 - 6700

HELP WANTED — MEN

COAL <& OIL
SALESMEN
FULL and PART-TIME

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. 63rd St.
POrtsmouth 7-8020

BILLING CLERKS
FULL OR PART TIME 
DECATUR CARTAGE

1934 S. Wentworth Avė.
VI 2-6000

HELP WANTED — FEM ALE

REGISTERED NURSES 
AND LICENSED 

PRACTICAL NURSES
Por Rehabilitation Center at

ST. JOSEPH HOSPITAL
Interesting work and ejccellent oppor- 
tunities. Please apply or write to — 

Sister Georgette or Dr. Harold 
A. Uadwig, Asst. Director

Jatikson 6224 — Ext. 451, 
Omaha, Nebraska

SEVERAL TYPISTS
M0 4-3070

Varied and initeresting work. 
Good Salarv, Paid Vacatįon 

Air Conditioned Office 
Apply in person or call

MR. CROMBIE 
430 West Ohio

ĮSIGYKITE DABAR!

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Eun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių; 3/. colio storumo

Kaina .......................................$3.00
Paauksuota..............................$3.50

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek- 
cijoš; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos: Šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai Įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI

J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai ang 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo ti
sėjas Alfonse F. Weil».. Kai: 
tik 60 oentų.

Pasiskubinkite įsigyti reilcali 
gą knygelę, kuri tikrai palengvi: 
įsigyti JAV pilietybe. -

Pinigus su užsakymais siųšti: 
DRAUGAS,

4545 West 6Srd Street 
Chicago 29, Illinois
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MŪSŲ
Miami, Fla.

KOLONIJOSE
bė, gyvenant laisvajame pasau
lyje, laikyti pirmuoju tikslu ir 
ginti vietinių klubų turtus, kuo
met mūsų brolių ir seserų krau-

Pabaltiečiaį prisiminė birželį

Miami lietuviai, latviai ir es
tai prisiminė savo tėvynių ir I Ju budeliai rankas plauna
brolių bei seserų kančias.

Minėjimas buvo suruoštas Al
to Miami skyriaus, vadovaujant 
skyriaus pirm. A. D. Kaulakiui. 
Birželio 16 d. 5:30 vai. p. p. Mi- 
mi lietuvių svetainėje A. D. Kau 
lakis savo trumpu žodžiu pra
dėjo minėjimą. Minėjimas buvo 
pradėtas JAV himnu, kurį su
giedojo “Baltic Trio”, nedaly
vaujant A. Navickaitei (Karn). 
Pirmu kalbėtoju buvo pakvies
tas vengras Steve Szabo. Be to 
kalbėjo estas Ulo Uibopuu, lat
vis E. Zikuanis ir Anne G. Kau
lakienė. P. Kaulakienės paruoš
ta ir perskaityta rezoliucija bu
vo vienbalsiai priimta. Rezoliu
cija paruošta visų trijų tautų 
vardu. Meninę dalį atliko “Bal
tic Trio” — Meita Sepp ir Ama
lija Petersone (Navickaitei ne
dalyvaujant) . Planiniu skambi
no Tekia Petersone. P. Naru
tavičienė padeklamavo porą ei
lėraščių. Programa buvo už
baigta sugiedant lietuvių, lat
vių ir estų himnus.

Alto paruoštoji minėjimui 
programa “pabiro”

Š. m. gegužės 4 d. Alto sky
riaus posėdyje, kuriame dalyva
vo apie 15 skyriaus narių, buvo 
paruošta minėjimo programa. 
Posėdyje kiek daugiau dėmesio 
buvo kreipiama programos pa
ruošime, iškeliant baisiuosius bir 
želio įvykius ir neužgydomas 
žaizdas mūsų tautai. Skyriaus 
pirmininkas painformavo narius, 
kad sutiko kalbėti vengras Ste
ve Szabo. Taip pat sutikę kal
bėti kun. Garmus ir kun. Būda- 
vas. Šiuos kalbėtojus skyriaus 
susirinkimas vienbalsiai priėmė. 
Taip pat tame susirinkime buvo 
nutarta meninės programos atli-

Mūsų menininkams arba tau-- 
riems lietuviams dar nėra laikas 
pasišalinti iš lietuvių tarpo. Dar 
mes savo neatlikome... Nepra
raskime savo iš tėvynės atsivež
tos lietuviškos dvasios...

Tėvynės laisvinimo reikalams 
surinkta 103 doleriai

Worcester, ,Mass.
Mokslo metų užbaigimus

Birželio 16 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko parapinės 
mokyklos, vedamos seselių ka- 
zimieriečių, mokslo metų užbai
gimas. Buvo surengtas tradici
nis visos mokyklos mokinių pa
sirodymas ir pažymėjimų įtei
kimas baigusiems prapijos mo
kyklą.

Šiemet parapijos mokyklos de 
yynis skyrius baigė šie moki
niai: Emilija Roy, Aldona Šer- 
mukšnytė, Regina Telkytė, Albi
na Burdulytė, Eleonora Anu- 
sauskaitė, Paulė Žostautaitė, Pa 
tricija Buckley (Bačkauskaitė), 
Irena Štaraitė, Anita Prapuole- 
nytė, Marija McCarthy, Patrici
ja Volungytė, Julijona Noreikai 
tė, Kęstutis Gedmintas, Zigman
tas šermukšnis, Jonas Paulionis, 
Rimantas Štaras, Romualdas 
Štaras, Jonas Jarzobski, Jonas 
Morkūnas, Rimvydas Mikšys, 
Juozas Butleris, Robertas Alu- 
bavičius, Ronaldas Milus, Ernest

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Skyriaus pirm. A. D. Kau
lakiui pravedus aukų rinkimą, 
susirinkusieji nuoširdžiai sutiko 
jo prašymą ir pagal savo išga
les prisidėjo aukomis. Po 10 dol. 
aukojo Anne ir A. D. Kaulakiai,
Ona ir Vincas Skupeikai. Ona 
ir Juozas Jasauskai aukojo 7 
dol. Po 5 dol. aukojo dr. A. S.
Einoris su žmona ir A. Belman.
Bukšniai aukojo 3 dol. Juozas 
Ratkus — 3 dol.; Noreikai —
$2.25. Po 2 dolerius aukojo Lip Rici, Teodoras Pinkus ir Anta 
nikas, A. Aušrienė, Elena ir Jo-, nas Yrevich
nas Verbilai, Lorisa ir Aleksas 
Jankūnai, Sofija ir Povilas Dru- 
zilauskai, Meita Sepp, Amalija 
Petersone, Oscar Linder, Mic
kus ir Ig. Kody su žmona, R.
E. Bock, B. Bukauskas. Julija 
ir C. K. Brazevičiai (Braze) au
kojo $1.50. Po 1 dol. aukojo Tek 
le Petersone, Zigmas Kaulakis,
F. A. Virkhaus, Julija Stiles, 
C. Wertelka, Senberg, O. S. Seg- 
lenickas, O. Katilinienė, A. Eno- 
ris, A. Mockevičius, C. Kelly, J. 
Trusas, A. Rudokas, Veronika 
ir Juozas Petraičiai, F. Rodger, 
J. M. Martin, R. Juodsnukytė, 
Mary Lauthus, Svila, Arnold 
Sepp, Adomas Noreika, Bytau
tienė, Pijus Aleksynas ir Ka- 
men.

Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams; taip 
pat kreipiasi į geros valios lie
tuvius, kurie, negalėdami daly-

kimui oficialiai pakviesti visus vauti minėjime ir neįteikė savo 
tyiami gyvenančius lietuvius me aukos, pasiųsti skyriaus iždinin-
nininkus — Anitą Navickaitę - 
Karn, Antaniną Dambrauskaitę- 
Rodger ir Petrą Steponavičių - 
Stevens. Tuo *pat buvau susi
rinkimo įgaliotas pasiųsti kvie
timus visiems trims augščiau pa 
minėtiems menininkams. Tai at
likau š. m. gegužės 16 d. Į kvie
timus negavau nei teigiamo, nei 
neigiamo atsakymo; negavo at
sakymo nė skyriaus pirminin-' 
kas. Pagaliau paaiškėjo, kad 
atsisakė minėjime dalyvauti ir 
augščiau paminėtieji kunigai, 
kurie jau buvo kvietimus priė
mę.

Tenka manyti, kad, praradus 
mūsų vieningumą, skyriaus pir
mininkas buvo priverstas grieb
tis naujų idėjų, sujungiant lat
vius, estus ir lietuvius išvien. 
Skyriaus posėdžiuose nebuvo 
svarstoma bendro visų trijų tau 
tų minėjimo. Apie tai kalbėda
mas, nerodau jokio nusistaty
mo prieš bendrą trijų tautų bir
želio įvykių minėjimą, bet drįs
tu viešai pareikšti, kad ateity
je, jungdami bendras jėgas su 
kitomis tautomis, neparodyki- 
me, kad mes esame silpni dva
sioje ir kovoje už mūsų tautos 
laisvę. Didelė gėda mums latvių 
ir estų akyse, kuomet į tokį svar 
bų minėjimą iš 400 — 500 lietu
vių kolonijos į minėjimą atsilan
kė apie 50 asmenų. Giedant mū
sų Tautos himną, teko prašyti 
latvius, kad paduotų balsą, šį 
sykį daina su lietuviška dva
sia nesutiko nė vieno klausyto
jo, išskyrus “Tėviškėlę”, kurią 
padainavo lietuvių kalba latvė ir 
estė. Ypač skaudūs smūgiai 
mums, kuomet mes viešai pri
sipažinome latvių, estų ir veng
rų akyse, kad mūsų broliai lie
tuviai, minėjimo metu sėdėję 
prie baro su degtinės stikleliais 
rankose, renkant aukas Lie
tuvos laisvinimui, pasakė: “Ne
prašyk ir negausi! Aš pinigų 
nemėtysiu, kur nereikia; mūsų 
klubas daugiau reikalingas pa
ramos negu ten”... Tikrai, lie
tuviškas klubas yra reikalingas 

U paramos ir lietuviškos dvasios! 
Gaila, kad lietuviai, kurie kovo
ja už klubo garbę ir jo teises, 
pamiršta savo tėvynę ir savo 
brolius. Lietuviams yra negar-Į.l

kui V. Skupeikai, 1309 N. 24th 
Avė., Hollywood, Fla. Gautas 
aukas ir aukotojų sąrašus ne
delsdami pasiųsime Alto cent
rui. V. Skupeika

\krlbkit.čs “Hraiige”!

Mokinių vardu atsisveikinimo 
žodį pasakė geriausiai mokyklą 
baigęs Rimvydas Mikšys. Pa
rapijos klebonas, prieš įteikda
mas pažymėjimus, pasveikino 
baigusiuosius, nurodė katalikiš
kos mokyklos reikšmę katalikų 
jaunimo auklėjimui ir padėkojo 
tėvams, kurie, suprasdami kata
likiško auklėjimo reikalą, savo 
vaikus leidžia į katalikišką pa
rapijos mokyklą. Drauge su pa
žymėjimu kiekivenam baigusia
jam kun. A. Petraitis įteikė ir 
savo asmenišką dovaną — prof. 
kun. St. Ylos “Sveika Marija” 
maldaknygę, kad jaunuoliai, iš
ėję iš mokyklos, neužmirštų 
nors melstis tėvų kalba.

. Joninių laužas

Birželio 22 d. Maironio parke 1 
vietos skautų tėvų komitetas su
rengė Joninių vakarą su laužu, j 
Laužo programą atliko vietos vii 
kiukai ir vyresnieji skautai bei 
skautės. Laužo programa buvo 
gana įvairi ir pritaikyta Joninių 
vakarui. Ypatingai gražiai pa
sirodė tautinių šokių grupė, pa
šokdama keletą tautinių šokių. 
Po laužo parko salėje vyko jau
nimo pasilinksminimas. Joninių 
vakare dalyvavo daug worceste- 
riečių ir svečių, suvažiavusių iš

įvairių Naujosios Anglijos vieto
vių į antrą I rajono skautų spor 
to šventę.

Parapijos gegužinė

Tradicinė Šv. Kazimiero pa
rapijos gegužinė įvyks š. m. lie
pos 14 d. Maironio parke. Ge
gužinės biletėliai jau išsiuntinė
ti parapiečiams ir prašoma iš 
dirbančiojo paaukoti parapijos 
reikalams bent po 5 dol.

1,300 baigė kolegijas
Šiemet Worcesterio kolegijas 

ir Clark universitetą baigė 1,300 
jaunuolių. Tik viena šv. Kry
žiaus (Holy Cross) tėvų jėzuitų 
vedama kolegija išleido 400 jau
nuolių.

171 mokinys baigė klasikinę 
augštesniąją mokyklą

Plačiai pagarsėjusią klasikinę 
augštesniąją mokyklą (Classic- 
al High School) šiemet baigė 
171 mokinys, iš jų lietuviai: Do
naldas Čyras, Mirga Jasutytė, 
Dainius Glodas, Rimantas Ži- 
džiūnas ir Marija Pipiraitė.

Išvyko į Jaunimo kongresą
Su Nekalto Prasidėjimo sese

lių suorganizuota jaunimo eks
kursija į Jaunimo kongresą Chi- 
cagoje iš Worcesterio išvyko 
Gražina ir Jūratė Pauliukony- 
tės ir Rimantas Pauliukonis.

Iš gausios Worcesterio lietu
vių kolonijos vis tik mažas skai
čius Jaunimo kongrese daly
vaus. Labai gaila, kad nesurado 
galimybių skautų šokėjų grupė, 
gražiai pasireiškusi savo tauti
niais šokiais, dalyvauti Jaunimo 
kongrese. Tai retas ir reikšmin
gas įvykis lietuvių jaunimo gy
venime.

Visuomenė susirūpinusi 
mokyklų langais

Mokslo metų pabaigos proga, 
birželio 14 d. “Worcester Tele- 
gram” įsidėjo ilgoką straipsnį, 
keliantį susirūpinimą valdiškų

- i«a

JONAS GRAOINSKAS
J. G. TELEV1SION CO. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

10,000 VALANDŲ
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai, vėdlntuvai

2512 W. 47th St. * TeL FRontier 5-1998 i
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta ,

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Nainy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yflrdg 7-0145

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W 47th St., Chicago 32, IH

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

mokyklų langų likimu vasaros 
atostogų metu. Kiekvienais me
tais vasaros metu valdiškoms 
mokykloms gatvės padaužos pa
daro apie 9,000 dolerių nuosto
lių. Charakteringa, jog vietos 
policija žino, kad langų daužy
mo “vajus” vyksta vakarais 
tarp 8 ir 9 vai., ir nepajėgia ko
voti su padaužomis. Privačių 
katalikiškų mokyklų langai lie
ka neliesti. Tad ar laisvosios pe

GUŽAUSKŲ~
BEVERL1 1ULLS GBL1NYCU 
Ut-nauaioa gėlėo dėl vestuvių, Dana» 
tų, laidotuvių ir kitų papuoaiuiu.

2443 VV'est 63 r d btrem 
rel. Fltospect S-UMSS ir PR S-USSa.

A. A.

MAKGARET SCHWARTZ 
( Kaspar)

Gyveno 2442 West 69th Str
Mirė birželio 30 d., 1957 m., 

9:59 vai. ryto, sulaukusi se
natvės.

Gimė Vokietijoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Peter, dukros Bertha ir 
Edward Paulus ir Helen, žentas 
Raymond' Petros, 10 anūkų, 4 
proanūkai, draugai Mykolas ir 
Ona Petroszewicz ir daug ki
tų gimimų bei draugų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - 
Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadieni, liepos 3 d. 12 ko
plyčios 10 vai. ryto bus atly
dėta į Šv. Adrian parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
paamldos už velionės sielą. Po 
pamaldų ubs nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauuagus ir pažįsta
mus dalyvauti šioaie laidotu
vėse.

Nuliūdę lieka vyras, dukte- 
terys, žentai ir visi kiti gi
mines.

Laid. direktoriai: Mažeika- 
Evans, dėl. REpublic 7-8600.

'Tft .OJ

A.

CECELIA KUMSKIS-VALADKAITE
Gyveno 2324 West 71st Street

Mirė birželio 29 d., 1957, 4:00 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vaigos parap., Jūčių vienk.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozapas; 2 sūnūs: 
Aleksandras Kutnskis, jo žmona Phillys ir jų šeima, Daniel 
Kumskis, jo žmona Olga ir jų šeima; duktė Helen Vilkelis, jos 
vyras Petras ir jų šeima; 9 anūkai, 2 proanūkai; 2 sesers sū
nus: Gustas Stašaitis, jo žmona Agota; Domininkas Jangelis 
ir jų šeima; brolio duktė Helen Sirvinskas ir jų šeima; pus
seserės ir pusbroliai Valadkai ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamųj

Prašome nesiųsti gelių.
Kūnas paašrvotas S. Lakąwicz koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 2 d. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo P-lės Švč. para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kivečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, jų šeimos ir kiti giminės...

Laidotuvių direktorius S. Lackawicz, Telefonas REpub
lic 7-1213.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATOH). Vtcc-Prmident

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

IŠNIKI N KITĘ PARAK — HVN PASTATYTA KAPINIU DIENOJE! 
. JOKIO (MOHIJIMO. KiM«»RlfJsl«’E KAPINIO O IENOJ K.

dagogikos, ar valdiškų mokyk
lų pareigūnų nerūpestingumo 
vaisius yra išdaužyti langai?

Mažai laimingų
Žinoma, kad pasaulyje laimin

gų žmonių maža, bet taip pat 
žinoma, kad dar mažiau yra lai
mingų vedybų, nors kuris vien

gungis nesvajoja surasti gyve- 
( nimo draugę? Vienas išminčius 
sako, kad vedybų laimei trūks
ta ti kvieno dalyko: vedęs vyras 
bus laimingas, jei jis įveiks tiek j uždirbti, kad jo žmona nesuspė- 

| tų tiek išleisti. Moteris, radusi 
I tokį vyrą, bus taip pal laimin-
I ga.

Atliekame dideliut ir m*\žu8 automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis "PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav

2641 West 7 f st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

c s '

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West llRh Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

UOOllIO VALANDOJ 
AasfcHt

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

«4S Sa. W«ten Ava Air Co«<HtJoned koplyAa 
BBpablto 74801 — 7-MW Automobiliam. riete

Ttom% karto gyvm. kitom atimto dalymi eamtme 
koplydto arėtos Jūrų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50ih AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba

TOvmhalI 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

’ Ambulansų patama- A® YŽL Mes turime koplyčias
Ivimas dieną ir nak- jS v s o s e Chicagos ir
• tį. Reikale šaukti , Roselando dalyse ir
I mus. tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCkF
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUt 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X Kun. Jonas Vyšniauskas,

Švč. P. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vikaras, perkeltas į 
St. Priscilla parapiją vikaru. Į 
Švč. P. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapiją atkeliamas 
kun. Joseph Gilbert vikaru.

x “Dainy kraitis” — knyga, 
turinti 200 liaudies dainų, tin
kanti vargonininkams, cho
rams, mokykloms ir kt., pasi
rodė knygų rinkoje. Chicagoje 
jos platinimu rūpinasi prek. J.( 
Karvelis.

x Dr. Milda ir dr. Stasys 

Budriai išvyko atostogų. Pa
keliui planuoja sustoti astmati
kų vaikų ligoninėje Colorado 
valstybėje ir susipažinti su ten 
vykdomu gydymu, be to — lan 
kyti kursus Colorado universi
teto medicinos mokykloje. Į 
Chicagą grįš liepos mėn. 17 d.

X Dalės ir Antano Laucių- 
Karazaitės dukrelė buvo pa
krikštyta birželio 9 d. Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje Vic- 
toria Dalia vardais. Kūmais 
buvo Trapikaitė ir R. Karazija. 
Dalės Laučienės tėveliai savo 
namuose iškėlė šaunią krikšty
nų puotą. Ada ir Balis Karazi
jos visus maloniai priėmė ir 
pavaišino.

x Chicagos skautų tėvų ko
mitetas, sėkmimgesniam skau
tų veiklos parėmimui, su pasi
sekimu surengė keletą balių pra 
eityje. Šiais metais spalio 26 d. 
Westem Ballroom patalpose 
taipgi rengia koncertą - balių. 
Rengėjai pasiryžę šį rudenį ba
lių pravesti giedrioje pavasari
nėje nuotakioje.

X Mergaičių stovykloje prie 
Detroito (Manchester, Mich.), 
kurią ves seselės iš Putnamo, 
be jokių abejonių bus vartoja
ma tik lietuvių kalba ir lietu
vių kalbos mokoma. Lietuvai
tės čia gimusios ir norinčios 
geriau sustiprėti lietuvių kal
boj, važiuokit i stovyklą nuo 
liepos 14 iki 28 d. Registruotis 
galima Chicagoj pas Stasę Tu- 
mosienę tel. GArden 3-6386 ir 
Detroite pas V. Kundrotienę, 
3768 Kendall str., Detroit 6, 
Mich.

X Genės ir Jono Maliorių, 
Lietuvių auditorijos šeiminin
kų, jauniausias sūnus Gedimi
nas - Jonas buvo pakrikštytas 
praėjusį sekmadienį šv. Jurgio 
bažnyčioje. Krikšto tėvais bu
vo Ona Muliolienė ir Steponas 
Visčius. Krikštynų vaišėse da
lyvavo gražus būrys svečių, ku 
rių tarpe matėsi prof. Vik. Bir
žiška, dr. J. Bajerčius, dr. Kuz
ma ir daugelis kitų.

x Kat. Federacijos Jaunimo 
stovykla, esanti 60 mylių nuo 
Detroito, netrukus bus atida
ryta mergaitėms. Stovyklą 
tvarkys Nekaito Prasidėjimo 
kongregacijos seserys iš Put
namo. Mergaičių registracijos 
ir kitais reikalais Cicenoje rū
pinasi Ona Zailskienė.

x Cicero Augštesnioji Li
tuanistikos mokykla birželio 
16 d. baigė pirmuosius mokslo 
metus. Jie buvo baigti pamaldo 
mis, iškilmingu mokslo metų 
pabaigtuvių aktu ir išvykimu į 
Labdarių ūkį, kur buvo pasi
vaišinta, pažaista ir linksmai 
gražioje gamtoje praleista lai
kas. Be to, ši mokykla, prieš 
baigdama mokslo metus, buvo 
organizuotai išvykusi į Chica- 
gos pramonės muzėjų ir Jack- 
sono parką. Devyni geriausieji 
mokiniai, baigę mokyklą, bu
vo apdovanoti knygomis. Gi ge 
riausiais pažymiais baigė stu
dentė Giedrė Kizlauskaitė, Zita 
Švedaitė, Juraitė Bigelytė ir 
Vytenis Babrauskas.

X Jonui Valukui yra atėjęs į 
"Draugą” laiškas nuo Pikčiū-

I nienės iš Jurbarko.
X Genovaitė ir BU1 Kurpiai

susilaukė trečio sūnaus. Bur
bienė ir Kurpienė džiaugiasi 

i nauju anūku.
X Uršulė Mickevičienė (Ma- 

tis), sesers Mercedes mamytė 
iš Cicero, Anksčiau gyvenusi 
West Side, sunkiai serga Šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

X Juzei ©selienei, 4246 So. 
Artesian, tik už vieną dieną, 
praleistą ligoninėje drauge su 
dukra Juzyte, Leonardas Jan
kauskas įteikė 228 dol. čekį.

X Marija ir Juozapas Su
deikiai, kurie gyvenai ir dar
buojasi Holy Family Viloje, 
dabartiniu laiku atostogauja 
pas saleziečius Cedar Lake, 
Indiana.

t

X Kotryna ir Matas Srubai,
1627 So. 51 Ct., Cicero, žinomi 
visuomenės veikėjai, susilaukė 
daug svečių iš Kanados, kurie 
atvyko dalyvauti Tautinių Šo
kių šventėje.

X U r š u lė Laurinavičienė, 

2452 W. 69 St., jau ilgoką lai
ką sunkiai serga; galima ją na
muose aplankyti.

Uršulė ir Kazimieras Lauri- 
navičiai yra plačiai žinomi kaip 
stambūs gerų darbų rėmėjai. 
Linkime Uršulei sveikatos.

X Anastazija Snarskienė, 610 
E. 88th St., žinoma veikėja ir 
gerų darbų rėmėja, birželio 24 
d. šventė savo gimimo dieną. 
Ta proga buvo pasveikinta sa
vo šeimynos ir draugų; buvo 
jai palinkėta ilgiausių ir svei
kiausių metų.

X Marija Melkienė, žinoma 
Bridgeporto veikėja, Šv. Kry
žiaus ligoninėje pergyveno sun
kią tulžies operaciją, kurią pa
darė sėkmingai dr. Vaitkus. 
Guli 305 kambary. Linkime 
sveikatos. Melkai yra stambūs 
gerų darbų rėmėjai.

X žymusis Chicagos prie
miestis Cicero šiemet, kaip ži
noma, švenčia savo gyvavimo 
100 metų sukaktį. Šimtmečio 
minėjimo reikalu praėjusį ket
virtadienį Cicero lietuvių Šv. 
Antano parapijos salėje įvyko 
visų vietos lietuviškųjų organi
zacijų bei draugijų susirinki
mas. ;

X Juzefą Stulgaitienė su 
dukraite Grožvydia Serapinaite 
atvažiavo iš Hastings, Nebr., į 
Šokių šventę Chicagoje. Ap
sistojo pas gimines Danutę ir 
Romualdą Karužus. Vėliau 
Grožvyda vyksta į seselių ve
damą mergaičių stovyklą Put- 
name. J. Stulgaitienė žada dar 
ilgiau pasisvečiuoti Chicagoje, 
aplankyti gimines Teodorą ir 
Igną Serapinus ir kitus. J. 
Stulgaitienė yra sesuo mirusio 
dainininko ir kompozitoriaus K. 
Čiurlionio.

X Pranas Juška, 3347 So. 
Lituanica, jau trečias mėnuo 
kaip serga; jį galima namuose 
aplankyti. Pranas yra savo ge
ros žmonos Antaninos priežiū
roje. Juozapas Juška, Prano 
Juškos brolis, yra atvažiavęs 
iš Sheboygan. Wisc., aplankyti 
savo brolį. Pranas ir Antani
na Juškai yra žinomi Bridge
porto veikėjai ir gerų darbų 
rėmėjai.

X Lietuvių Tautinių Šokių

šventės reikalams aukojo: St. 
Šantaras įsigijo ložę 6 sėdimų 
vietų už 30 dolerių. Kitų au
kos: A. Šimkūnas — 26 dol.;, 
Jz. Leimonas, Pirmyn choras 
Chicagoje — po 25 dol.; inž. 
V. Naudžius — 20 dol.; “Ap- 
švietos” Moterų d-ja, J. Gry
bauskas, Kęstučio pašalpos 
klubas, L. B. Melnose Parko 
apylinkė, Eddie Karosas, Pol
ka Club, Brighton Parko Mo
terų s-gos 20 kuopa, J. Rudmi- 
nas, Palangos restoranas, Jo
nas Maliorius — po 10 dol.; 
pulk. Pr. Saladžius, A. Beres
nevičius, VI. Žiedas, Ernest

Prieš trejus metus pirmoji to
kia diena buvo surišta su Da
riaus ir Girėno minėjimu. Vė
lesniais metais ji buvo skirta 
tragiškiesiems birželio įvy
kiams Lietuvoje išryškinti. 
Pernai ji buvo siejama su dai
nų švente ir kultūros kongre
su. O šiemet vėl ji buvo atžy
mėta lietuviška daina ir tau
tiniu šokiu. Tai lyg atspindys 
pirmosios JAV ir Kanados 
Lietuvių Tautinių Šokių šven
tės ir Jaunimo kongreso. Joje 
dalyvavo trys Worcesterio lie
tuvių chorai ir skautų tautinių 
šokių grupė. Paprastai tokio
mis dienomis duodama per visą 
laiką lietuviškoji muzika iš 
juostų, šiemet Laisvės Varpo 
diena įvyko birželio 29 d. Tą 
dieną Romuvos parke Brock- 
tone, Mass., ouvo gegužinė su 
paruošta specialia programa. 
Iš tikrųjų tai buvo gegužinė- 
koncertas, kuriame gražioje 
gamtoje pynėsi lietuviškoji 
daina su mūsų tautiniu šokiu.

Nemunas yra Chicagoje, nors žvelgti į Nemuną asmenį bei gy-, Kasmet tokie Laisvės Varpo

KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, Chicagos arkivyskupas, 
sutinkamas minios ir Cardinal Mundelein vyčių kuopa 4-to 
laipsnio narių sargybos prie T.T. Marijonų vienuolyno durų, 
6336 So. Kilbourn avė., Chicago, III.

J.A. VASTYBIŲ KONSTITUCIJA
EDV. ŠULAITIS, Cicero, III.

NEMUNAS CHICAGOJE
JONAS MATVSAS

jis teka per Lietuvą. Ona Ne- 
munienė (angį. Nemunas) su 
dviemis sūnumis Nemunais gy
vena 4513 So. Wood Str., kur tu
ri krautuvę (grocery), iš kurios 
perka Šv. Kryžiaus klebonija. 
Jos sesuo Uršulė Nemunaitė (pa 
gal vyrą Lawryn) laiko vaišių 
patalpas 4601 Paulina Str. Tre
čioji Nemunaitė (Stella Skubai- 
tis) su vyru turi kirpyklą (bar- 
ber shop) 4600 Marshfield Avė. 
Vienas Onos sūnus gyvena rodos 
New Yorke.

ventoją.
Sm. Daukantas mėgino aiškin

ti Nemuno prasmę, patį žodį irte 
chaniškai skaidydamas bei ana
lizuodamas (Ne-muna, t. y. ne 
mano). Kaz. Būga jį vedė iš žo
lės nemunės, randamos bene Za
rasų plačioje apylinkėje. Kiek
vienas aiškinimas, paremtas vie
nu kuriuo faktu, ne tik neįtiki
na, bet dažnai pasidaro juokin
gu. Tuo tarpu reikėtų sugretin
ti, kiek galima, daugiau faktų. 
Čia svarbu sugretinti visas to

Nemunų tėviškė buvo Paka-1 paties vardo upes (pvz. šiaurėje 
lupės kaime, prie pat Viekšnių yra Nemunėlis). Paskui upės
miestelio (gretimi kaimai — Plū 
gai, Padvariai, Rekečiai). Trys 
broliai bus turėję valaką žemės. 
Jau minėtų dukterų Nemunaičių 
tėvas žemės nedirbo, o užsiėmė 
vertėjo amatu (be lietuvių kal
bos mokėjo rusiškai, lenkiškai ir 
suprato žydiškai). Jo žmona ir 
minėtų dukterų motina buvo Ber 
žanskytė, žinomo kunigaikščio 
Beržanskio giminaitė. Nors ji 
nemokėjo lenkiškai, bet buvo ba
jorė (ji iš Rekečių).

Tai visa rodo į Nemuno gimi
nės augštesnę kilmę. Buvo kal
bama (seserų Nemunaičių, ypač 
Uršulės atminime), jog iš sene
lio, t. y. tėvo tėvo rusai buvo at
ėmę žemę dėl dalyvavimo 1832 
metų sukilime. O šio senelio tė
vas, atseit dabartinių Nemunai
čių prosenelis great-grandfa- 
ther), valdęs visą Rekečių kai
mą.

Čia mes taip rūpestingai atpa- 
sakojame Nemuno ir jo dukterų 
istoriją ne tam, kad jas parek
lamuotume (nors jos visos ap
sukrios ir puikios lietuvės, o Ur
šulė ir Onos duktė aplankiusios 
Lietuvą). Mus domina asmens 
bei pavardės santykis su garsin
ga Nemuno upe, kuri tekėjo ir

vardą su vietovių vardais: Ne
munaitis, Panemunė, Nemaniū- 
nai, Panemunis. Nemunėlio Rad 
viliškis. Įdomus šitoks reiški
nys: Vilkaviškis — ant Vilkau- 
jos, Pilviškiai — ant Pilvės, Sla
vikai — ant Šlavikės, Širvin
tai — ant Širvintos, Musnin
kai — ant Musės, Šventupis — 
ant šventosios, Pasvalys — ant 
Svalos ir t.t. Toliau asmuo ir 
upė — Levuo upė ir asmens var
das Levanas, Nemuno upė ir as
muo Nemunas, Minija ir Minio
tas, Plokščiai ir Plokštis ir t.t. 
Pagaliau atrodo, jog svarbu su
sekti, kuomet tie vardai pirmą 
kartą pasirodo istorijos šalti
niuose bei dokumentuose.

Čikagiškis Nemunas mums pa 
sirodė tikra staigmena, kadangi 
Lietuvoje tokios pavardės nete
ko nei skaityti, nei girdėti.

parengimai sutraukia daug 
žmonių net iš tolimesnių apy
linkių. Daug jų atvyko ir Šie
met.

KANADOJ
— Dali. J. Pautienių*, kalbė

damas Toronte meno parodos 
1 atidarymo metu, priminė klau
sytojams apie L. B. Chicagoje 
rengiamą meno parodą, kuri 
bus didžiausia visoje lietuvių 
išeivijos istorijoje, nes joje da
lyvaus virš 50 dailininkų, ku
rie išstatys daugiau kaip 200 
įvairiausių kūrinių, kuriuos tu
rės progos matyti ne tik sa
vieji, bet ir svetimtaučiai, nes 
paroda atidaroma miesto cent
re — Morrisono viešbutyje.

Laikant egzaminus šio krašto 
pilietybei gauti, tarp kitko yra 
duodami klausimai ir apie JAV 
konstituciją, kuri yra pagrindi
nis krašto įstatymas, nustatan
tis federalinės ir atskirų vals
tybių valdžios galią.

Iš pilietybei pasiruošti kny
gelės mes sužinome, jog JAV 
konstitucija buvo priimta 1787 
m. rugsėjo 17 d., o ji įsigaliojo 
1789 m. Taip pat mes ten už
tinkame, jog ši konstitucija ga
rantuoja tikybos laisvę, kalbos 
leisvę, spaudos laisvę, laisvų rin
kimų teisę, teisingo teismo tei
sę ir lygybę prieš įstatymus.

Tai yra keletas svarbesniųjų 
faktų apie konstituciją, kuriuos 
'be abejo kiekvienas krašto gy
ventojas žino. Tačiau atsiranda 
nemažai žmonių, nežinančių, iš 
kur Jungtinių Amerikos Vals
tybių konstitucija yra išaugusi. 
Čia reikia pasakyti, jog šio kraš
to konstitucijos pagrindinės min 
tys yra išsivysčiusios iš prancū
zų sukurtosios valdžių atskyri
mo teorijos.

Minimos teorijos autoriumi y-

nuo įstatymus leidžiančiosios 
valdžios. Prezidentas pats pasi
kviečia ministerius, kurie negali 
būti rūmų nariais. Jis taip pat 
skiria ir valdininkus bei veda 
derybas su kitomis valstybėmis. 
Tačiau yra kaikurių dalykų, pvz. 
ambasadorių skyrimai ar sutar
čių patvirtinimai, kurie turi būti 
pateikti senato aprobavimui.

Įstatymus leidžiančiosios val
džios funkcijos čia yra vykdo
mos per atstovų rūmus ir se
natą. Šie organai turi pilnas į- 
statymų leidimo iniciatyvos ir 
balsavimo teises, kurios tačiau 
gali būti kiek susiaurintos pre
zidento veto teise. Jeigu prezi
dentas atsisako patvirtinti nu
balsuotą įstatymą, jis yra grą
žinamas kongreso rūmams, ku
rie gali jį iš naujo persvarstyti. 
Po to, jeigu abeji rūmai dviejų 
trečdalių balsų dauguma vėl pa
sisako už grąžintą įstatymą, tai 
prezidentas turį jį paskelbti.

Trečioji konstitucinė valdžia 
yra įstatymų prižiūrimoji — teis 
mo valdžia. Čia vietinių teismų 
teisėjai yra renkami, federali- 
niai teisėjai yra prezidento ski
riami iki gyvos galvos.

Kaip matome, JAV konstitu-
ra buvęs prancūzų filosofas Mon 
tesąuieu (1689 — 1755). Jo vei
kale “L’Espirit dės lois” (Įstaty- turinėje sistemoje viena kuri vai
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— Adv. A. Shallna, Lietuvos 

garbės konsulas Bostone, ne
galėdamas dalyvauti ministro 
Povilo Žadeikio laidotuvėse,

dabar teka per visą Lietuvą. Be- sutiko būti mecenatu Laisvės 
aiškinant šios upės vardą, Varpo radijo programos, ku-

Nykštys burnoje
Modernieji pediatrai ir psi

choanalizės specialistai sudarė 
teoriją, pagal kurią kūdikiai, 
čiulpią nykštį, rodo negerus pa
linkimus. Tokiam įpročiui tėvai 
turėtų pasipriešinti.

Kiti šią teoriją atmetė. Har
vardo universiteto profesorius 
Illingeworth straipsnyje “Šei
mos daktaras” įrodinėja, kad 
toks įprotis visai nekenksmin
gas ir “natūralus”.

Pediatrai nežinojo, kad kū- 
dikai čiulpia nykštį dar būdami 
motinos įsčioje. Tai yra moks
liškai įrodyta. Tat leistina vai
kučiams čiulpti nykštį ir po už
gimimo. B. M.

nytume, jog būtinai reikia atsi-

Foto Studio — Sutkus, R. Du- 
dienė ir K. Baumilienė, D. 
Adomaitis, M. Žiedelis, Alf. Vi
dutis, P. šioliūnas, P. Damb
rauskas, J. Kalasinskas, Br. 
Siliūnas, Edm. Rudaitis, P. 
Leonas, K. Cicėnas, J. Pažerū- 
nas, F. ValinsKas, “Daina” Te- 
levision Co., Beverly Hills Flo
rai, Paulius Hardware, Al & 
Ed. Pratt, P. Butkus — po 5 
dol.; V. Vizgirda, A. Lingis, 
Ed. Lapas — po 3 dol.; V. Jo
cius, V. Valkavickas, X. X., 
kun. I. C. Vichuras, Alb. Ro- 
žėnas, S. Vidmantas, M. Kra
sauskas, B. Jablonskis — po 2 
dol. Kiti po 1 dol. ir mažiau.

rioje perduotos ministro P. 
Žadeikio laidotuvių iškilmės iš 
Washingtono, D., C. Laisvės 
Varpo vadovybė pasirūpino tų 
laidotuvių reportažu, o adv. A. 
Shallna, kaip jų perdiavimo me
cenatas, apmoka tos progra- 
dos išlaidas. Tai gražus pasi- 
tarnavimas mirusiam min. P. 
Zadeikiui ir lietuviškai visuo
menei, kuri negalėjo tose laido
tuvėse dalyvauti. Programa bu
vo rūpestingai paruošta ir pa
darė gilų įspūdį jos klausyto
jams.

— Laisvės Varpo radijo pro
gramos rengiamos dienos Nau
jojoje Anglijoje tapo gražia 
tradicija. Kasmet toms die
noms teikiama nauja prasmė.
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KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. VIctory 4-4226

Pirm., Ketvirt. 9— 9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6 
■ ........*.............................. .......................................
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Pajieškomos virėja ir jbs pagel- 

bininkė didesnei grupei žmonių. 
Geras atlyginimas ir kambariai vie
nai ir kitai. Skambinkite POrts- 
mouth 7-1687.
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mų dvasia) yra išskiriamos trys 
pagrindinės valdžios, kurios tu
ri rasti vietą kiekvienoje suve
reninėje valstybėje — “Įstaty
mų leidžiamoji galia, vykdomoji 
dalykų galia, priklausanti nuo 
žmogaus teisių ir vykdomoji ga
lia reikaluose, priklausančiuose 
nuo civilinės teisės”. Dabarti
niu metu šioš galios yra perfor
muotos aiškesnėje formoje ir; 
yra vadinamos įstatymų leidžia
mąja, vykdomąja ir teismo val
džia.

Savo veikale, pasisakydamas 
už šių trijų valdžių atskyrimą, 
Montesąuieu rašo šitaip: “Jei 
viename ir tame pačiame asme-1 
nyje arba viename ir tame pa-: 
čiame magistrate yra sujungtos 
įstatymų leidimo ir jų vykdymo 
galios, tai tada nėra laisvės ir 
atsiranda pavojus, kad tas pats 
monarchas arba tas pats sena
tas gali išleisti tironiškus įstaty
mus ir juos pagal savo nuožiūrą 
vykdyti... Jei teisiamoji galia 
būtų sujungta su įstatymų lei
džiamąja galia, tai piliečio gy
vybei ir jo laisvei grėstų pavo
jus, nes teisėjas tuo pačiu metu 
būtų ir įstatymų davėju... Vis
kas būtų prarasta, jei vienas ir 
tas pats žmogus arba viena ir 
ta pati žmonių grupė turėtų sa
vo rankose visas augščiau minė
tas tris valdžias”.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, priėmusio8 dėmesin šio 
prancūzų filosofo teoriją, vyk
domąją valdžią yra sukoncent
ravusios į prezidento asmenį, ku 
ris atstovauja visus krašto pi
liečius ir yra nepriklausomas

džia niekad negali viršyti bei nu
stelbti kitų dviejų valdžių, ir to
dėl šioje konstitucijoje garan
tuota piliečio teisė ir jo asmens 
laisvė turi stiprų pagrindą.
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P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDEBira

f>OP»ULAR
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RECirtS
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Tai nepaprasta tujgn virš re 
e«ptų grynai 1'etUvlSkų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenš, kuri dažnai pasakodavo apie 
HetuvlSkus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
dus {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
fttsakymus kartu su pinigais siųskite

• n b a n g * S”
4545 West 6Srd Street

Chicago 20. Illinois

NAUJOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ DIENA IR PIKNIKAS

M ARIANAPOLYJE
THOMPSON, CONN.

• šv. Mišios po atviru dangumi 11-tą vai.
• Pamokslą sako: Kun. Vaclovas Paulauskas.
• Pasirodys Worcesterio lietuvių Drum ir Bugle Corps.
• šokiams gros pagarsėjęs Bob Zinkus Orkestras.
• Įėjimas į pikniką — 25c; FREE PARKING.
• Margumynai ir BINGO lošimas.
• Laimingus laukia $250 grynais pinigais.

LIEPOS 4 D. VISI Į MARIANAPOLĮ!
Tėvai Marijonai ir Marianapolio Kolegijos Rėmėjai kvie

čia visus lietuvius ir savo geradarius dalyvauti šiame paren
gime. Tuomi padėsite išmokėti užtrauktą skolą naujam remon
tui. Atvykite ir susitikite su savo draugais ir pažįstamais iš 
kitų kolonijų. Pasižmonėkite ir pasigrožėkite Marianapolio 
gamta.
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