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ef Mama,
Sovietu Sąjungos Smurtas Prieš Lietuvą

Dešimt Metų, Kai Rusai Okupavo Mūsų Kraštą

DR. PETRAS MAČIULIS

^io  straipsnio autorius Irm iam uoju  la iko ta rp iu  (1939 —  1940 
m .) d irbo Lietuvos Užsienių Reikalų M in is te rijo je , vadovaudamas 
skvriiy , kurs tvarkė mūsų santykius su Rusija. Jis taipgi buvo nariu 
Lietuvos delegjcijos, ku ri vyko j Maskvą vesti derybas su K rem lium i. 
M inisteriams M erk iu i ir  U rbšiu i esant ištremtiems j Rusiją ir , galbūt, 
iuvusienis, d r P M ačiu lis pasilieka vienu iŠ svarbių jų to liūdno jo  
la iko tarp io  liud in in kų , dėl to šis jo  pareiškimas vertas ypatingo dė
mesio.

—  Red.

Sulaužytos Sutartys

Visiems yra žinoma, kad san
tykiai tarp valstybių yra grin
džiami sutartimis. Tokių sutar
čių ir Lietuva buvo sudariusi vi
są eilę su Sovetų Sąjunga, tačau 
visos jos nebuvo ištesėtos Lietu
vos atžvilgiu, arba Sovietų Są
jungos tiesiog sulaužytos. Taip,

burną sovietų kariai praleisdavo 
savo grįžimo laiką į kareivines, 
o vėliau slapstydavosi, bet sovie
tinės įgulos to neskelbdavo, ma
tomai vengdamos tuo pačiu pa
kenkti raudonosios armijos pres 
tižui. Todėl Molotovo primestinis 
kaltinimas Lietuvos įstaigoms, 
kad neva jos “grobiančios” jų 
karius, kvočiančios juos ir lai-

pav.. Lietuvos .r Sov. Sąjungos kančios rūsyse, lietuviams ir jų 
1920 m. liepos 12 d. taikos sutar- įstaigoms atrodė daugiau negu 
timi Sov. Sąjunga nė vienam absurdiška8 tiesiog iš piršto iš- 
Lietuvos piliečiui negrąžino Ru- čiulptas. Molotovui, vykdant iš
sijos ižde turėtų pinginių indė 
lių, kurie siekė virš 13 milijonų 
aukso rublių, kaip lygiai per 20 
metų neleido iškirsti ir išvežti 
nė vieno hektaro iš 100.000 de
šimtinių miško už sudegintus ir

anksto priimtus sprendimus, 
svarbu buvo primesti viešai Lie
tuvos vyriausybei kaltinimus, su 
vaidinti vėliau Maskvos susiti
kimo farsą, kad po šia priedanga 
sulaužytų ir savitarpinės pagal-

sugriautus karo metu ūkius bei bos pasirašytus nuostatus, ku-
triobesius. kurių skaičius siekė r,aįs buvo aiškiai nustatyta, kad 
35.000 įvairių pastatų, ką buvo raudonosios armijos jgulų 
įsipareigojusi padaryti. dras skaičius neviršys 20 tūks-

Sov. Sąjunga 1926 m. buvo su tančių vyrų. 
dariusi su Lietuva nepuolimo Paskutinis Merkio Oficialus 

Vizitas Maskvaipaktą, kurio galiojimas baigėsi 
tik 1945 metais; ir jį Sov. Sąjun
ga sulaužė, kai 1940 m. birželio 
15 d., laužydama taipgi vėlesnį, vesti valstybės gynėjo surink- 
vadinamą "Savitarpinės pagal- tais daviniais byla dėl tariamo 
bos paktą”, įvedė Lietuvon virš raudonarmiečių “grobimo” buvo 
200,000 raudonarmiečių... Pagal dokumentaliai paruošta, todėl,

Ypatingai svarbioms byloms

išvykstant į Maskvą, niekas ne
norėjo abejoti, kad Molotovo 
mesti kaltinimai bus vietoje tin
kamai nušviesti ir incidentas 
bus išsemtas. Tačiau jau pačioj 
kelionės pradžioje mūsų delega
cijai teko patirti neįprastų ne
smagumų. Taip, pav., tik perva
žiavus sieną, traukinys buvo ant 
lauko sulaikytas keliolikai mi
nučių, kol, net neatsiprašęs ir

primestinį 1939 m. spalio 10 d.
“Savitarpinės pagalbos paktą” ir 
jo priedą, nustatantį raudonar
miečių įgulų skaičių. Sov. Sąjun
ga neturėjo teisės įvesti Lietu
von daugiau kaip 20.000 vyrų. o 
1940 m. birželio 15 dienos ulti
matumu ji įvedė Lietuvon virš 
200,000 raudonarmiečių.

Ar Lietuviai Buvo Pagrobę
Raudonarmiečius? , . , .... . vnieko nepaaiškinęs, su didžiuliu 

Tam ultimatumui pretekstą naganu prie diržo, enkavedistas 
Maskva parinko apkaltindama neiškaišiojo savo nosies po visas 
Lietuvą neva raudonarmiečių 1 mūsų vagono kabinas, 
pagrobimu.

Kad ir kažin

VLAltAlį! HŪTHNAS

G Y V E N IM O  G R I U V Ė S I U O S E  
1. V A R Š U V A

A nt vakarykščių, dar šiltų, griuvenų
Sušvito spindulys ir ieaka prieglobsčio ramaus...
Tik' aš, lik aš čionai nepailsėsiu,
Anojoj Vyslos pusėje pabūklai nenustoja gaust.

Iš ten jie skelbia naująją vergiją tautai
Ir man, klajūnui, nesurandančiajam metas pailsėt...
/ r  žemę, kur k  retu j  u ui laisvę tiek daug atnašauta, 
Kapais vėl giltinė nusės...

1945 m., sausis

2. K O P E N H A G A

Žaliųjų parkų, žaliame pavėsy 
Marguoja bokštai, gatvės, raudonai.
Ramybė ėia sparnus nematomus ištiesia,
Kurios, širdie, tu trokšti taip šonini.

Ir keista. Net sirenos tyli.
Veiduos praeivių saulėta viltis.
Ir ošia medžiai, supantys karalių pili.
0  tavo tėviškėj — naktis...

I
Ramu sostinėj žemdirbių mažyčio krašto,
Tiktai audra, baisi audra širdy.
Prie kojų Baltija, jos toliai rūkuos skęsta.
Eini ir kelio nerandi

s
1945 m., balandis.

3. B R E M E N H A F E N A S

Vžpūs platieji toliai žiburius Europos
Ir žemės šiltą ugnį, nevilty mane dar šildžiusią,
Kai aš, Įkopęs į Atlanto mėlynąsias kopas,
Dainuosiu nerimą verpetuos ilgesio.

Nei žalios bangos, mei žuvėdros bemojųodamos,
Žinau, neužgesus žaizdą krūtinėj mano.
Ir tų ugniakurų, kurie jaunystėje Papyvesy žėruodavo, 
Nebeužkursiu aš anojoj pusėj okeano...

1949 m., liepa

VILNIUS AUŠROS VARTŲ ATTIKAS

KAIP “LAIKINI” AMERIKA?
DR. HENR. LUKAŠEVICIUS

N egailestingieji kritikai. —  Apie am erikoniškus džiazus, baisbolą  
ir bosus. — “Ką tave tėvas krajuj mokė?“ — Mūsų didysis senti

mentas. — Ko jūs norit iš įsimylėjusių?...

ir Kazin kaip keistai 
skambėjo toks oficialus Maskvos 
pareigūno viešai mestas kaltini
mas. tačiau Lietuvos vyriausybė 
suprato, kad čia tėra tik įvadas,

Atvykus pirmon jau rusų val- 
domon stotin, kur mūsų vago
nas buvo atkabintas ir delega
cijai teko persėsti į kitą trauki
nį, stotyje ne tik niekas delega
cijos nepasitiko, bet patiems

po kuriuo slepiami dar piktesni vilkti visą savo rankinį ba
gažą į bendrą stoties laukiamąjį 
kambarį. Kai po 40 minučių bu
vo paduotas traukinys, teko vėl 
patiems ieškotis žmonių daik
tams pernešti bei susirasti vie

kėslai.
Po tokio kaltinimo Lietuvos 

vyriausybė pradėjo reikalą aiš
kinti, nes raudonarmiečių dezer
tyravimas niekam paslapties ne
sudarė, nors raudonarmiečių šta 
bas tuos atsitikimus slėpė.

Be eilinių raudonarmiečių pa
sišalindavo iš jų įgulų ir “dides
nės žuvys”. Mūsų įstaigos Vil
niuje 1940 m. balandžio 8 d. bu
vo paprašytos padėti išaiškinti, 
kur galėtų slapstytis jų armijos 
vienas leitenantas, kuris jų pa
čių buvo prašyme pavadintas 
“sąjungininkų šnipu”. (Padorus 
raudonarmietis, pasak jų, negi 
gali iš įgulos pasišalinti.) Pasi
rodo, kad leitenanto būta pasi
šalinta kovo 4 d., o mūsų įstai
gos paprašytos padėti jį surasti 
daugiau kaip po mėnesio laiko. 
Kalbamasis raudonosios armijos 
dalinių leitenantas mūsų polici
jos buvo susektas gyvenąs nuo
šaliame vienkiemyje pas lenkę, 
gyvanašlę...

Policija taip pat greit nustatė, 
kad du raudonarmiečiai buvo 
pasišalinę iš savo įgulų ir apsi
stoję pas savas “simpatijas”, su 
kuriomis net nusifotografavo. 
Tokių atsitikimų būta ne vieno, 
kad perilgai užsibuvę pas “sim
patijas” ar padauginę paimti į

lų vakarą A. Merkys, mūsų at
stovo L. Natkevičiaus lydimas, 
nuvyko į Kremlių, Molotovas 
nekantraudamas klausėsi A. Mer 
kio dėstymo dėl dezertyrų - rau
donarmiečių, kurie niekur ir nie
kada Lietuvos įstaigų nebuvo 
sulaikomi, kaip, girdi, esą lengva 
nustatyti iš visos šios nelemtos 
bylos davinių net su fotografinė
mis nuotraukomis. Molotovas, nė 
nedirstelėjęs į bylą, ciniškai pa
reiškęs Merkiui: “Dovolno ogo- 
rod gorodit, ja tysiaču takich 
sledstvij sostriapaju, jesli e'to 
nužnu pravitelstvu...” Po to pa
kišęs Merkiui jo parašytą 
straipsnį į Baltų Sąjungos biu
letenį, pabrėždamas Merkio už
uominą. kad neva jis, Merkys, 
organizuojąs sąjungą, kuri, gir
di, galinti būti nukreipta ne prieš

tos traukiny... Taip keliavome ^4 kitą, kaip prieš sovietus. Tre-** * • • i i x • * - - “ • - * i • y m
ijri buv. lenkų - sovietų sienos 
(taip pat buv. lenkų vagone) iki 
Molodečno: čia jau teko pereiti 
į sovietinį vagoną, nes nuo Mo
lodečno iki Minsko kelias jau 
sovietinio tipo.

Nesuprantamai keistą įspūdį 
sudarė, žiūrint iš vagono lango, 
visos pamiškės ir gojeliai pri
grūsti raudonarmiečių. Spėlio
jom, kad, turbūt, tai paprasti 
raudonarmiečių vasaros manev
rai, nenujausdami jų tikrųjų už 
davinių, nors kažkas nenusako
mo skverbėsi į pasąmonę, ar tie 
raudonarmiečiai neturi kartais 
piktų tikslų. Minską pasiekėm 
pavakariais ir tik po gerų dviejų 
valandų, saulei sėdant, pajudė
jome Maskvos link.

Dėl žmonių akių, Maskvos sto 
tis buvo išpuošta Lietuvos ir 
Sov. Sąjungos vėliavomis; mūsų 
delegaciją, be mūsų pasiuntiny
bės atstovų, stotyje pasitiko 
eilė sovietinių vyriausybės atsto
vų su Višinskiu priešakyje.

Pasitarimai Kremliuje
Kai tos pačios birželio 7 d. vė-

ministeris J. Urbšys, kuris atve
ža ypatingą valstybės preziden
to pareiškimą, kuriuo tikėtasi iš
sklaidyti visus Sov. Sąjungos 
vyriausybės nepasitikėjimo še
šėlius, kad būtų atsipalaiduota, 
pagaliau, nuo tos įtampos, kuri 
nuodijo atmosferą nuo gegužės 
25 d., kai Molotovas taip įžūliai 
sviedė Lietuvai niekuo nepagrįs
tus kaltinimus. Birželio 11 d. 
Maskvos aerodromas buvo iškė
lęs Lietuvos ir Sov. Sąjungos 
vėliavas, lyg bolševikai išties 
būtų rodę mūsų užs. reik. minis- 
teriui deramą respektą ir be jo
kios klastos... Tą pačią dieną 
įvyko trečias pasikalbėjimas 
Kremliuje, dalyvaujant iš mūsų 
pusės ir J. Urbšiui. Tačiau ir ši
to, trečiojo, pasikalbėjimo rezul
tatai reikalo esmėje nebepakei
tė.

Rytojaus dieną A. Merkys ir 
aš lėktuvu grįžome į Kauną, o 
J. Urbšys su gen. Rėklaičiu dar 
kelioms dienoms pasiliko Mas
kvoje, matomai tikėdamasis vie
toje reikalą toliau aiškinti. 

Ultimatumas

Praėjo tik dvi dienos po grįži-

čiuoju kaltinimu ėjo priekaištas, 
kad Vilniaus krašte esą verbuo
jami nauji šaulių sąjungos na
riai. Žodžiu, Sov. Sąjunga dar 
kartą pakartojo kaltinimus, kad 
susidarytų sau pretekstą nau
jiems reikalavimams, kurių jo
kia vyriausybė priimti negalėjo.
Kadangi Molotovas savo kaltini-1
mą palaikė, tai jis nuėjo dar to- !mo jg Maskvos; naktį iš birželio 
liau: pareikalavo pakeisti esamą i 14 j 15 d buv0 gauta jį Maskvos
Lietuvos vyriausybę "palankes- telegrama, kad dėl tariamos so 
ne sovietams”, o tariamuosius
kaltininkus, konkrečiai — vidaus 
reikalų ministerį gen. Skučą ir 
saugumo viršininką Povilaitį — 
atiduoti teisman.

Tuo pačiu sąstatu antras pa
simatymas A. Merkio su Molo
tovu įvyko birželio 9 d., tačiau 
jis buvo taip pat nesėkmingas, 
nes Molotovas pareiškęs, kad iš 
Lietuvos vyriausybės pusės ne
buvo imtasi jokių žygių, su
prask, A. Merkys neatsistatydi
no ir bolševikų apkaltintieji ne
patraukti teisman. Birželio 10 d. 
buvo gauta iš Kauno žinia, kad 
birželio 11 d. atvyksta užs. reik.

vietinių įgulų apsaugos sustip
rinimo Sov. Sąjunga reikalauja 
savitarpinės pagalbos pakto 
priede numatytų sovietinių įgulų 
skaičių padidinti tuo tarpu iki 
50 tūkstančių, jei aplinkybes 
daugiau nepareikalaus, ir kad tą 
skaičių ji numato įvesti į Lietu- 
Vos teritoriją birželio 15 d. 15 
vai. (3 vai. po pietų).

Nors mūsų vyriausybė nesi
ėmė pasipriešinimo priemonių, 
tačiau iš mūsų pasienio buvo gau 
ta žinių, kad sovietų daliniai, 
prieš pereidami sieną, apšaudė 

(Nukelta į 2 pusi.)

“Kaip laikini Ameriką?” — 
tai yra klausimas, kurį buvę DP 
girdi ir atsakinėja, sakyčiau, 
kiekviename žingsnyje. O nuo 
to, palyginti, nekalto klausimė
lio neretai priklauso tolimesni 
santykiai tarp to, kuris klausia, 
ir to, kuris atsako. O kadangi 
klausia visi ir atsako visi, tai ir 
šis reikalas liečia visus.

Buvusių tremtinių dauguma 
yra žmonės tikrai kultūringi, 
taktiški ir be priekaištų. Savo 
mintims ir nuomonėms išreikšti 
jie randa švelnią, nieko neuž- 
gaunančią formą. Bet šį kartą 
norisi kalbėti kaip tik apie tuos, 
kurie prastai/iaikina” Ameriką 
ir yra žiaurūs kritikai, kurie kar 
tais būna daugiau atviri, negu 
teisingi.

Apie Dolerį Dolerio Krašte
Krašte, kur visą gyvenimo ra

tą sukanti jėga yra doleris, ne 
viskas yra taip, kaip mes bu
vom pratę Europoje matyti, gal 
voti ir vertinti. Kai mes žvelgė
me ten į kurį nors meno pamink-

kai priežastis. Liežuviu čia pri
daroma daugiau bėdų, negu gy
venimo faktais. Juk ne visi ame 
rikiečiai tą gali suprasti, kad to
kių šnekų vyriausioji priežastis 
yra toli gražu ne pikta valia, o 
kaip tik tas visiškai nekaltas, di
delis mūsų sentimentas Lietu
vai. Mūsų maža,, nuskriausta 
Tėviškė pasidarė mums švente
nybė. Esame įsimylėję į mūsų 
Lietuvą. O ko jūs norit iš įsimy
lėjusių? Suprantama, kad mums 
blanksta viskas prieš ją, prieš tą 
mūsų, Vaižganto žodžiais ta
riant. tegu sau kad ir vyžotą ir 
lopytą, bet mūsų Lietuvėlę.

Ir nors teisūs esame, gyven
dami tuo savo didžiuoju senti
mentu, bet tas vistiek dar ne
atleidžia mūsų nuo objektyvu
mo, o ypač takto prievolės.

Džiazas, Nuo Kurio Skauda 
Viduriai...

Naujas Radijo Siųstuvas
Patarnaus Ir Lietuviams

Šventajam Tėvui buvo įteik
tas trumpųjų bangų radijo siųs 
tuvas — Olandijos katalikų do
vana šventųjų Metų proga. Įtei
kimo audiencijoje dalyvavo ke
letas Olandijos ministerių, kele
tas vyskupų ir apie 1,300 olan
dų maldininkų. Jo šventenybė 
atsakydamas į specialaus komi
teto pirmininko žodžius pasakė, 
kad ši olandų katalikų dovana 
turi būti specialiai minima Šven
tųjų Metų kronikose, kaip tech
nikos šedevras, kuris greitu lai
ku ims tarnauti visiems katali
kams brangiam ir gyvybinės 
svarbos reikalui.

Vatikano radijas jau kelinti 
metai turi lietuvišką programą. 
Ji bus dar geriau girdima per 
naują siųstuvą.

Kasinėjimai Betanijoje
Nauji kasinėjimai Betanijoje 

davė gerų rezultatų; neseniai 
atrasta viena sena grota, kuri 
pirmųjų krikščionių buvusi lan
koma ir garbinama. Vedamos to
lesnės studijos ryšium su šiuo 
atradimu.

Hebrajų Enciklopedija
_ , a , . į Profesoriui Klausner vado-Ir tegu sau mums net labai • x t , j --. . . , , . . vaujant Jeruzalėje leidžiamasunkiai duodasi suvirskmami . . .  ... . . , . _. . , , , , . • x .. hebrajų enciklopedija, kuri yrakai kurie dalykai, vistiek toji . . , , , .sutelkusi apie 500 bendradarbių, viską skersai ir išilgai suarianti r . .., , . .7 . . j Pirmas tomas jau isspausdintas.lą. tai kuo mažiausiai galvojome ’ kritika “virškinimui” nepadeda, i

apie tai... kiek jis dolerių kai
nuoja. Kai šnekėjomės su pažįs
tamu, niekados nesiteiravome. 
kiek per savaitę jis uždirba. Kai 
mes rinkomės sau idealais he
rojus, tai jais .dažniausiai buvo 
kurie nors dvasios galiūnai ir 
nelabai mums imponavo kokie 
ten boksininkai, kurie lamdo 
brutaliose rungtynėse savo arti
mo kaulus. O kai skaitėme laik 
raščius, įdomavomės pasaulio li- 
kiminiais klausimais ir nepratę 
buvom matyti pagrindinėmis ži
niomis, kas ką papiovė, kas ten 
su kuo persiskyrė ar kam kiek 
svarų vaikas gimė...

žodžiu, daug mums svetimų 
dalykų yra naujame krašte, o to 
dėl atsiranda ir nekantrių žmo
nių, kurie į klausimą “kaip lai
kini Ameriką?” (arba ir visai 
be to klausimo) prie pirmos pro 
gos atidaro tokią kritikos ugnį 
Amerikai, kad, broliuk, tik lai
kykis! Taip ir žeria į akis ame
rikiečiams, išmetinėdami niekuo 
dėtam žmogeliui už tai, kad to
kiam štai Brooklyno Grand stry 
te, Čikagoje ar kuriame kitame 
Amerikos mieste pekliškai ne
švaru; kad čia, girdi, žmonės “be 
dūšios”, pavirtę į mašinas, kad 
čia nėra tikrosios kultūros ir t.t. 
ir t.t. Ir taip pas kai kuriuos pa 
sidarė tiesiog mados dalyku vis
ką ir viską čia kritikuoti.

Mes Įsimylėję...

Blogiausia gi yra tas, kad ši 
visai be jokios piktos valios reiš 
kiama kritika be reikalo ardo 
gerus santykius tarp senų ir nau 
jų. Man rodos, kad tai ir yra 
pirmoji ir pagrindinė nesantai-

o tik kenkia. Tai kas. sakysim,; 
kad mūsų ausį drasko ameriko
niškas džiazas su visais savo 
barškinimais, tarškinimais, spie 
gimais, cypimais ir pirpimais, 
nuo kurių ne tik galva, bet ir vi
duriai skaudėti ima; bet gi ar 
čia nėra ir kitoniškos muzikos? 
Tik persukime mūsų radiją per 
visą skalę, ir štai čia pat su mu
mis bu^ ir Šubertas, ir Beetho- 
venas, ir Štrausas, ir kiti, su 
kuriais jaučiamės “kaip namie”. 
Ar gi jau dėl to nelaimingo džia
zo verta maišyti su žeme visą 
Ameriką ?

Beisbolas Ir Politika
Tai kas, kad čia žmonės yra 

“pasiutę” dėl beisbolo? Juk yra 
ir nepasiutusių... Ir dar kiek!

O pas mus Kaune ar nebuvo 
“pasiutusių” dėl krepšinio?

Taip pat nepadės nieko, jei 
mes gadinsime sau nervus dėl to, 
kad kaikurie amerikiečiai štai 
politikoj yra dažnai naivūs. O 
ko norėti iš amerikiečių, jei štai 
Europos širdy tokie prancūzai, 
būdami didžiausioje bolševizmo 
grėsmėje, patys savo rankomis 
žarsto žarijas, atiduodami 28% 
balsų už komunistų partiją (pa
čią didžiausią krašte!) ir nai
viai sako, jog išrinksime komu
nistus ir pažiūrėsime, o jei ne
patiks. tai kitą kartą jų nerink
sime. Naivioji Amerika bent jau, 
dėkui Dievui, šitaip nesako...

per "mandrūs” ir sielos gelmėse 
pikto pavydo atsiranda? O kur 
gi rasi grįčią be dūmų? Žmonės 
esame... Tai kas čia tokio, kad 
tūlas senas lietuvis, kur prie 
šlavimo ar daržininkystės virtęs 
dypuko bosu. rodo savo galybę, 
išmintį ir valdžią ir su pasigar
džiavimu buvusiems akademi
kams dėl mažiausio menkniekio 
šiurkščiai reiškia pastabas, šauk 
damas: “Ką tave tėvas krajuje 
mokė?” Ar gi jau dėl to verta 
prasidėti su kokia ten kritika? 
Tai juk ginčo nevertas nesusi
pratimas, o ne kokia ten trage
dija.

Reikia Nedaug: Tik 
Santūrumo!

Apie Bosus...
< «

Tai kas, pagaliau, kad ir mū
sų mažame, kasdieniniame gy
venime senajam lietuviui kar
tais naujieji “grinoriai” atrodo

Žodžiu, Amerikoj, kaip ir vi
sur kitur pasauly, yra ne tik 
kas girti, bet ir kas papeikti. 
Bet iš to neseka, kad kritika turi 
nueiti į kraštutinumą ir pasida
ryti įžūli.

Įdomu, ką gi mes Lietuvoje 
darytume su tais mūsų svečiais, 
kurie imtų šnekėti, kad mūsų 
kraštas yra be kultūros ir kad 
mes esame laukiniai, pusidijo- 
Čiai ir pan. ? Kažin, ar mes tų 
“kultūringųjų” neišsiųstumėm 
laimingai kelionei Eitkūnų kryp
timi...

Taigi, kai toji taip plačiai įsi
siūbavusi kritika yra ne piktos 
valios, o neapsigaJvojimo rezul
tatas, tai šioje vietoje atvirai no 
rėjosi tuo klausimu pasidalyti 
mintimis su ta viltimi, kad dėl 
kiekvieno šiurkštaus kritikos 
žodžio, atsakydami į klausimą 
“kaip laikini Ameriką?” — bū
sime santūresni.

■
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22. ĮSKYLA, n e  ĮSKILA

(Veiksmažodiniai daiktavardžiai su 
šakniniais balsiais y ir ū)

“Dirvos” bendradarbis, apra- tykis, tvinti: potvynis; justi 
šydamas savo kelionę po Ame- “junda” : sąjūdis, justi “junta” : 
riką, pavadino ją iškila (žr. “Iš- pojūtis, pojūčiai, sukti: posūkis, 
kila j rytus” Nr. 18. 19). Su sąsūka ir kt. Su trumposiomis 
trumpąja balse tenka matyti balsėmis i ir u rečiau terašome 
spaudoje rašomų ir daugiau šios tokius priešdėlinius daiktavar- 
rūšies žodžių, pvz. “Lietuvių džius: žinoti; sąžine, brukti: 
Kelias” savo Nr. 2 praneša apie nuobrukos ir kt.
diplomatinių santikių nutrauki- Veiksmažodinių šaknų bal- 
mą tarp JAV ir Bulgarijos ir kt. šiai i ir u dažnai taip pat yra 
Ar geras šitoks šių žodžių ra- pailginami išvestiniuose daikta- 
šymas? vardžiuose ir be priešdėlių, pvz.:

Ne, negeras. Išvestinių daik- gim ti: gym is, k išti: kyšis, rišti: 
tavardžių, sudarytų iš veiksmą- ryšys, spirti: spyrys, žinoti: iy -  
žodžių su trumpaisiais šakni- nys; dubti: duburys, sukti: sū- 
niais balsiais i ir u, šaknyse yra i kis, galvosūkis ir kt.
mūsų rašomos paprastai ilgosios Todėl savo bendrinėje kalboje 
balsės y ir ū. Visų pirma su y ir turime sakyti rašyti: rugiuose

Šitoks galvojimas, mums at- chen”, taigi ir išlaisvinti “visai 
rodo. yra nevisai pagrįstas: iš- laisvą padaryti, išvaduoti, vok. 
laisvinti reikia jungti ne su to-' befreien, freilassen”. 
kiais veiksmažodžiais kaip iš-' —  P. S.

Sovietų Sąjungos Smurtas Prieš Lietuvą

Liberalas rašytojas Steponas 
Spender, gimęs 1909 metais, 
gavo gerą išsilavinimą Šveicari- 

ū dažniausiai rašomi išvestiniai radome brydę (ne: bridę); mo- jos ir Oksfordo universitetuose, 
priešdėliniai daiktavardžiai, pvz. kykla surengė iškylą “ekskursi-
kilti: iškyla, pokylis, kišti; iš- ją” (ne: iškilą); kviečia į po- 
kyšulys, migti: įmygis, misti: būvį (ne: pobūvį>; kilo sam- 
sąmyšis, rišti: sąryšis, skristi: brūzdis (ne: sambrūzdis) ir t.t.
sąskrydis, tikti: nuotykis, sau- — S. B. ent”. išleido ir kitas knygas, o

paskutiniu metu ruošė spaudai 
savo “Collected Poetry” — 
rinktinę poeziją.

23. Ar tinkamas yra žodis
• v i  • • »• »»«v_ 1išlaisvinti išvaduoti ?

Vienas “Mūsų kalbos” sky- dulkinti, išlašinti arba išnarinti, 
riaus skaitytojas dėl to mums kurie yra sudaryti iš daiktavar- 
rašo: “Aš niekaip nesusigyvenu džių arba veiksmažodžių, bet su 
su dabartine šio veiksmažodžio tokiais, k u ne yra sudaryti iš 
vartosena, kuri sukelia laisvės būdvardžių, pvz.: dailinti reiškia 
pašalinimo asociaciją. Atrodo, "daryti dailų”, teisinti — “dary- 
kad šis žodis yra to paties galo ti teisų”, laisvinti (iš laisvas)

Lūšnose, Kaip Gyvuose 
K arstuose

Jautrios sielos rašytojas gi
liai pergyveno daugelio skurdą:

— Atrodo, kad ne visi žmo
nės yra laisvi pasinaudoti dali
mi to, ką gamta mums teikia.

kaip išdulkinti (iškrėsti, paša- “daryti laisvą” šalia išdailinti ^ ra vyrų ir moterų, kurie ne- 
linti dulkes), arba išlašinti (po “visai dailų padaryti, vok. ver- Pamatyti pasaulio, kuriame 
lašą ištuštinti), arba išnarinti schoenern. ausschmuecken”, iš- ghnę,. jie visam amžiui yra nu- 
(išstumti narį iš įprastinės vie- teisinti “visai teisų padaryti, tremti i skurdžias lūsnas, kaip } 
tos”. vok. rechtfertigen; freispre- o>vus karstus

(A tkelta iš 1-mo p s lj  
mūsų sargybinius postus, vieną
pasienio sargybinį mirtinai, ki . --- *
tus lengviau sužeisdami. Virš ių sąs a e ar prieš Franco, o vienu metu “planingos mokslinės bendruo-

net paradavo gatvėse, nešdamas menės sąvokoje.
raudonųjų šūkius. Palaipsniui Laisvė Ir M enas
jisai visai pasinešė į komuniz
mą ir savo poezijoje komuniz- j Ypatingą įspūdį Spenderiui 
mą ėmė garsinti kaip intelektua padarė pasakojimas vienos a-

Lietuvos teritorijos ir jos mies
tų jau 16 vai. pasirodė sovietinių 
lėktuvų eskadros. Ne 50, bet ma
žiausia 250 tūkstančių raudon
armiečių buvo permesta per sie
ną užimant kiekvieną Lietuvos. i • r . . x.. iKazvs Bizauskas buvo suimtaskampeli iki Lietuvos - Vokietijos ' . * . . .  . . .įtik spalio menesi ir laikomas sienos. • r

Taip 1939 m. spalio 10 dieną 
pasirašytas tarp Lietuvos ir 
Sov. Sąjungos savitarpinės pa-
galbos paktas vienašališku ir 
niekad neįrodytu kaltinimu prieš 
Lietuvos įstaigas buvo pavers
tas bolševikų vyriausybės dik
tatu...

Tuo pačiu laiku ir tą pačią 
dieną raudonarmiečiai užėmė 
Estiją ir Latviją, nors tenai so
vietinių įgulų skaičius buvo dau
giau negu dvigubai didesnis, 
kaip Lietuvoje.

Okupacija
Lietuvių visuomenė Kaune,

lyg stabo ištikta, stebėjo plūs- .. . A ,/  .. , . - žinių taip ir nesulauke.tancius svetimos kariuomenes ’  r
būrius tik iš tolo. šaligatviuose 
matėsi būriai nelietuviškos kil-... . . . . .  1941 m. birželio pradžioje bol-
mes piliečių, kūne vietomis kai-, sutraukti Kaunan
šio jo raudonarmiečiams raudonų veik
gėlių puokštes. Mūsų žmonės 
gūžčiojo pečiais, negalėdami nei
suprasti, nei rasti pateisinimo ppa^gįjjėjo, kad tas daroma ne 
tokiam jų akiplėšiškumui, kuq prieš gerą.

Naktį iš birželio 14 į 15 d.
Birželio 17 d. Maskvos atsiųs- Kaune buvo įvykdyti masiniai 

tasis į Kauną užs. reik. komisaro areštai; suimtieji buvo vežami į 
pavaduotojas Dekanozov patie- Kauno stotį ir ten skirstomi pre
kė J. Paleckiui sąrašą pereina- kiniuose vagonuose, kur jokių, 
mosios vyriausybės, kuri turėjo net sanitarinių įrengimų nebuvo, 
sušaukti Kaunan vadinamąjį Žmones apėmė toks siaubas, kad 
“liaudies seimą’\  išrinktą iš ko- pirmomis dienomis niekas net ne 
munistų partijos pakištų kandi- bandė kur nors pasišalinti ar
datų, kurie suvaidino Maskvos slėptis: dauguma dėjosi daiktus munistų partijos. Dabartines 
surežisuotą “prisijungimo” į so- ir... laukė naktį atvykstančių savo pažiūras apie komunizmą 
vietinių respublikų sąjungą de- XX-jo amžiaus budelių. jisai išdėsto kolektyviame vei-
klaraciją. ---------------------- kale; “The God that Failed”.

Rirkimų išvakarėse Kaune ir PLATINKITE “ DRAUGĄ”! Čia jisai aiškiai skelbia:

taip įkyriai demonstravo...

kitose vietose iš nakties pradin
go šimtai žmonių, kurie seniau 
Lietuvoje ėjo atsakingas parei-

ba šiaip buvo išryškėję Lietuvos 
politiniame gyvenime. Paskuti
niosios vyriausybės žmonės bu
vo areštuoti ir išgabenti į Rusi
ją tik po dviejų - trijų savaičių, 
o min. pirmininko pavaduotojas linę būtinybę. Ir patsai 1936 

metais įstojo į komunistų par-
Kauno s. d. kalėjime iki pat ka- . . . .Turėjo jisai progos antru 

kartu nuvykti į Ispaniją. At-į ro tarp vokiečių ir bolševikų 
pradžios.

Apie išvežtųjų likimą net ar
timiausi giminės iš niekur žinių 
negaudavo, išskiriant J. Urbšį 
ir jo žmoną, kuriuodu pradžioje 
buvo nugabenti į Tambovo mies 
tą. Iš Urbšienės laiškų, rašytų 
pusseserei, galima buvo aiškiai 
numanyti, kad Urbšiai Tambove 
gyveno naminiu areštu, enkave
disto priežiūroje kažkokioje su
klypusioje lūšnoje, į kurią lie
taus metu pro visus plyšius var
vėjęs vanduo. Nei iš A. Merkio, 
nei dr. A. Tamošaičio, nei Ton
kūno, nei iš Skučo niekas jokių

Deportacijos

visus motorizuotus veži
mus : žmonės, lyg nujausdami ką 
negero, vieni kitiems patyliukais

BERŽORO BAŽNYČIA V. Galdikas
( I š  A. V ilainio knygos “Žm ogus, ku ris  am žinai ke liavo ’’)

RAŠYTOJAS STOJA KINTI LAISVI
Liberalų Kasytojo Spenderio Kelias Per Socializmą Į 

Komunizmą, Jo Atvirtimas ir Kova Dėl Laisvės

DR. J. P R U N SK IS

Pirmoji jo poezijos knyga bu
vo išleista 1933 metais, toliau 
sekė jo literatūrinės kritikos 
veikalas “The Destructive Elem-

Bestudijuodamas Londone, ji-
sai turėjo progos susidurti su vokiečių mokslininkus, kurie 
socialistais ir pažinti marksiz- nesivaržė daryti net ir visiškai
mą. J r  skaitė knygas tokių au
torių. kai į: ’Lindua, P'scher, ku
rie garsine didelį socialinį pro
gresą Rusijoje.

Ispanu C hilin iam e K are
Ispanijos pilietinio karo metu 

jisai jau buvo s iprus raudonų
jų propagandisl is, lankė įvai
rias Anglijos daiis su agitacijo-

merikietės rašytojos, kurios 
vyras buvo rusas, ir kurį bol
ševikai areštavo vieną naktį apie 
3 vai. iš ryto. Spenderiui buvo 
koktu, kai jisai įsitikino, kad

rado. kad komunistai jau buvo sovietuose “geriausi marksis- 
visiškai į savo kontrolę paėmę tai, kurie dažnai buvo blogiau- 
tarptautines brigadas. Įsitikino, si rašytojai, turėjo pirmenybes
kad komunistų elgesys nėra 
toksai, kokio jisai tikėjosi. Par-
grįžęs į Angliją, jau parašė na meno laisvę: 
viename laikraštyje, kad nege- — Jeigu menas gali mus ko 
rai agituoti žmones stoti į tarp- nors išmokyti, tai to. kad žmo- 
tautines brigadas, nepaaiški- < gus nėra visiškai įkalintas sa- 
nus, jog tos brigados yra ko- j voje bendruomenėje. Menas, 

tam tikrame laipsnyje, gali vi
suomenei parodyti, kaip ji gali 
išsiveržti iš savojo kalėjimo.

munistų kontrolėje.
Rašytojų Kongrese

Jam pasibaisėjimo sukėlė 
komunistų atakos prieš tas gru
pes, kurios, nors kovojo prieš 
Franco, nebuvo komunistinės. 
Jisai 1937 metais dalyvavo tarp
tautiniame rašytojų kongrese, 
kurs vyko Valencijoje ir Mad
ride. Jam darėsi koktu klausyti 
rusų delegatų, kurie “pasižymė
jo savo arogancija ir bukapro
tyste”.

— Savo kalbose, — rašo ji
sai. — rusai mažai arba visai 
nieko nepasakė apie literatūrą, 
vieton to jie spiaudė į Trockį ir 
Gidą, tegirdami tik Staliną ir 
komunistus.

N acizm as Ir Kom tinizmas

Rašytojas Spender pagaliau 
pažino komunizmą praktikoje. 
To užteko. Jisai išstojo iš ko-

— Stalinistai dabar sudaro tą 
patį pavojų intelektualinei lais
vei, kokį sudarė hitlerininkai 
1933 metais.

O hitlerininkus jisai gerai 
pažįsta, nes britų Užsienio Rei
kalų Ministerijos politinės žval
gybos skyrius dar 1946 metais 
jam buvo pavedęs išstudijuoti 
nacizmo įtaką į vokiečių inte
lektualus.

Apie Žmoniškumą Ir A pie  
M okslą

Rašytojui Spenderiui komu
nizme kaskart labiau ėmė nepa
tikti ta brutali nekontroliuoja
ma prievarta. Jisai rašo:

— Aš manau, kad jėga ap
saugoma nuo korupcijos tik ta
da, kai į ją nusižeminimas įne
ša žmoniškumo. Be jo, jėga nu
krypsta į persekiojimus, egze
kucijas ir viešą melą.

Tiems, kurie visas viltis sude
da į mokslą, Spenderis primena

nebūtinus eksperimentus su gy
vais žmonėmis, kurių jiems pa
kankamai pristatydavo Gesta- 
po. Mokslas tėra tik įrankis, 
kurs gali būti nukreiptas į gerą 
ar į blogą, ir tas. kurs nori jį 
nukreipti į gerą. privalo turėti 
platesnį žmoniškumo ir žmoni
jos supratimą, negu jis telpa

prieš tuos, kurie nuolankiai gi
linosi į meną”, Spenderis verti-

B iurokratija Ir Žm ogaus 
Silpnybės

Rašytojas savo patyrimus 
taip apibūdina: komunistinės 
partijos negali pasaulio padary
ti geresnio. Priešingai, galima 
tikėtis tik pablogėjimo, nes per
daug jėgos yra sutelkta į per- 
mažą žmonių skaičių. Tas ne
daugelis taip gerai yra apsau
gotas nuo kritikavimo, kad nei 
jie patys, nei kiti nėra apsau
goti nuo blogiausių žmogaus 
savybių: žiaurumo, keršto, pa
vydo, neapykantos ir valdžios 
godumo.

Rašytojas skelbia, kad nieko 
geresnio negalima iš komunis
tų tikėtis, kaip tik įvedimo ypa
tingai kerštingos ir pavydulin
gos biurokratijos, ir dėl to jisai 
sakosi nenorįs savo sprendimų 
laisvės atiduoti jiems.

Ypač jisai pasmerkią tą ko
munizmo nešamą vergiją:

— Sunku tikėti, kad turi pa- ( 
kankamai gaivastingumo ir jė
gos žmonėms atnešti laimingą 
gyvenimą ta vyriausybė, kuri 
rašytojams ir menininkams at
ima laisvę išreikšti savo įkvėpi
mą. jeigu jis nesutampa su val
dančiųjų politika. Viskas, ką 
toks režimas gali, tai vieton 
laisvo gyvenimo atnešti maši- 
niškumą ir reglamentaciją. Pa
naikinti meno laisvę yra pikta 
kvailystė, tai lyg pastangos su
naikinti žmonių laisvę turėti 
ausis garsų klausymuisi ir tą 
pakeisti mikrofonais, kurie tė
ra nustatyti perduoti tą, ko nori 
valdžios žmonės — garsus, ku
riuos teskleidžia valstybiniai 
garsintuvai.

Už Seną Knygą
Užmokėjo 650 Dolerių

Viename senienų išpardavime 
privatus kolektorius sumokėjo 
650 dolerių už O. Goldsmith kny 
gą “An History of the Earth, 
ant Animated Nature”. Ta kny
ga buvo iš Jurgio Washingtono 
bibliotekos, su jo parašu pirma
me puslapyje.

Geriausis būdas atkeršyti yra 
nesekti to nusikaltėlio pėdomis.

— Liwlvikas A’ VI

Dr. VAITUSH, Opt.
L I E T U V I S

M um  >• m ėty pr&Jctlkavlmaa 
via jum s garantija.

l ’alengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėji
mo, svaigimo, akių aptemimo, ner- 
vuotumo, skaudamą akių karštį, 
atitaiso trumparegystę ir tolire- 
gystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra parodan
čia mažiausias klaidas. Specialėa- 
tyda kreipiama į mokyklos vaikus
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

VAŽIUOJU I NAMUS
Daugely atsitikimų akys atitai
somos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
South Ashland Avė. 

YArds 7-1878
VALANUOS: nuo 10:30 ryto iki 7:80
vakare, šeštad ien iais iki 6 vai. vak. 
Sekm adieniais pagal sutortį. T rečia
dieniais ofisas uždarytas.

Dr. Anthony A. Rudokas
OPTOMETR1STAS 

4701 S. DAMEN AVĖ.
CHICAGO 9. ILL
OFISO VALANDOS: 

Vakarais:—
nuo 4 v.U. vok. Iki 0 vai. rak. 

Šeštadieniais: —
nuo 10 vai. ryto Iki 8 ral. rak. 

Išskyrus trečiadieni 
šauk ite  —  YArds 7-7881

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

.  25 metų patyrimas
Tel. YArds 7-1830 
P rita ik o  A kin ius

K re ivas A kis 
Iš ta iso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3461 SO. HALSTED ST.

K am pas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8 

Treėiudieniais nuo 10 Iki 12. 
šeštad ien iais nuo 10 Iki 4 v. p. p.

DR. B. C. BRUŽAS
DANTISTAS

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus.

4003 Archer Avenue 
Truputį į rytus nuo California 

TeL YArds 7-7772

Ofiso TeL YArds 7-RS57 
Reaid. (ei. RUpnbllc 7-4984

Dr. Frc.nk C. K w inn
(KVKCINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 YV. 47th S t
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2 vai. Iki 4 v a i popiet 
Nuo 7 vai. Iki 8 :’.® ral. vak. Išsky- 
»•»»• treč ia d  Ir šeAtad. v a k a r a is

rtestd. Te4.: COmmodore 4-1187 
Ofiso T e t:  WAterfaU 8-8040

Dr. Z. D a n ile v ič iu s
GYDYTOJAS I R . CHIRURGAS 

10748 So. M ichigan A vė.

VALANDOS: (itokyrua šuAtadtenlus 
ir Sekm adienius) Nuo 1 iki 4 vai. 
p. p.; 7 — 9 vai. vak. šeštadien iais  
priima tik pagal susitarim ą.
Rcaid.: 10688 S*x Wabasb Avcoue

Aida Akinius
Egzam inuoja Pritaiko

Dr. J. J. Smetana, Jr.
O PTOMET RISTAS 
Aldy Specialistas

1801 S o . A sh la n d  
A v e n u e

VALANDOS:
Pirma*., Antra*., Ketvirta*., 

Penkta*. 0:80 Iki 19—
1:80 Iki 8

T r e č ia d ie n ia is  u ž d a ry ta
» :9 0  Ik i  19 —

1:80 Iki 8 P.M.

Laikomas Pasitarimui

CAnal 6-0523, Platt Bldg.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antra*.. Ketvirta*, ir Penkta*. 

V A L : 10-12 ryte; 2-6 .79 P AL 
3147 S. H&lsted St., Chicago 

Pirm a*., Trečia*, ir Šeštadieniais
Valandos: 9— 8 popiet

DR. 5 T R IK 0 L
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 S. Ashland Avė., Chicago

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 Ir 4-8; trečiad., šeštad. Ir 

Sekmad. tik pagal sutartį.
Oflao Telefoną*: YArds 7-4787 

Nam ų T elefonas: PRoapect <-1980 
Jei neatsilieps vlršm inėti telefonai

ša u k ite :  V l l i im u  S-OOOl

TeL CAnal 6-0257
Rez. Tet PRospect 6-6659

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t  
Rezid. 6600 S. Artesian Avė.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakaro.

Ofiso TeL: GRovehiU 6-1321

Dr. Edward B. Muraskas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

5452 South Kedzie Avė.
LIGONIUS PRIIM A:

Kasden nuo 1:00 Iki 4:00 Ir 
nuo 7:00 iki 9:00 vai. vak. 

fieštad., nuo 2:00 iki 4:00 vai.

Rcziden. TeL: HEmlock 4-5532 Telefonas; REliance 5-1811

Dr. Waiter J. Kirstuk
PH1SICLAN and SURGEON

(Lietu via Gydytojas )

3925 YY ėst 59th Street
VALANDOS: 2— 4 popiet. 4:20—

8:20 vakarais. Trečiad. pagal sutartį

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PRospect 6-6446 
Beo. TeL: HEmlock 4-3156

VALANDOS:
Nuo 9 iki 4 popiet; 4 iki 8 vak.: Ir 

Trečiadieniais pagal sutarti DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestera Avė.
Telefonai:

Ofiso —  BEm lock 4-4848
Kės. —  UK ndock 4-9894

VALANDOJ: Trečiadieni ir 8u*ta- 
dienį pagal susitanm g; kitom is (lia

nom is nuo 2 Iki 4 p op iet
7— 0 vakare.

Ofiso te t: YArds 7-1166
Rezid. te t  DAnube 6-1126

DR. J. GUDAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

750 YV. 35th STREET
(K am pas ilaL ted  ir 85-tos g .)

Valandos: 1— 4 ir <5:80— 8:30 p. p. 
kasdien. Atidaryta trečiadieniais Ir 
šeštadieniais. K etvirtadieniais Ir
priešpiet, tik iš anksto susitarus

Rez. 3247 S. Emerald Avė.

Ofiso tel. GRovehiU 6-4620 
Rez. te t  Hllitop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(.JO V A IŠA S)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 YVest Marųuette Rd.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 ik i 4 valandos popiet.
Ir nuo 7 iki # vai. vakare  

Tračladlealals Ir M tad lan la la
pagal 8«tam .

Ofiso telefonas Vlrginia 7-1886

DR. AL. R A C K U S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kaadiea auo 2:00 Iki 1:00 vai. 
Trečiad. Ir Sekmad. tik eu^tarue

PLATINKITE “DRADGA"! 1Užsisakykite “Draugą”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. I. E. M A K A R
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
Tel.: PUUman 5-8277

VALANDOS: pagal susitarimą

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba?
Inetai praSallna 1* organlamo rugfttis Ir nereikalin
gu ftlapumą- Jei Jie netvarkoje, nuodinga m aterija  
tieka kūne Ir jūsų kraujuje. Jei turite sunkum o  
oustelaplntl. Jei nakčia dainai turit keltis. Jei galva  
svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargį, jei Jūsų 
neaklai patine, vartoklt

51 ĖD IK A I,IšK V  SO M V AKBATĄ SAMTAK NO. 101 
K aina 21.10 su persiuntim u. Mūsų medikaliSkų tolių  
arbata >ra ekspertų sudaryta rem iantis ilgų metų pa

tyrim ų. R ašykite Ir pinigus prisiųskite,

SANITAS HEBBS
1125 Milw»ūkf» A va O litago 22. HL

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<740 So. Ashland Avenue 
(Antras aukštas)

Ofiso Telefonas: YArds 7-0564 
Jei Beatsiliepia, šaukite:

Boa TeL: M Uvay 5-2880
O FISO  VA LA ND O 8*

Nuo 10 Iki 19 vai. ryto, nuo 9 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 Iki 8:80 vai. vak. 
Sekmad. nuo l t  Iki 18 vai. diena.

TeL: K Edife 3-2868

Dr. Emily V. Krokas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 
Tai. L A layette  3-3210

▼•L: pirm., antra*., k«tv„ 18-9:80 
ir O-l vak., pakt. Ir šešt. 12-8:80 

6234 Archer Koad 
ARGO, ILLINOIS 

TeL SLMMJT 1580
▼aL: pirm., antr. Ir ketv 8-4 v.v. 
trečia*., penkt. Ir šešta*. 8-8 v.v.

Ofiso TeL: PR oepect 0-8888 
Rea. TeL: V lrginia 7-9411

DR. A. J E N K IN S
PUISIC1AN and SURGEON

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:20-9 vak. 
Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 

Trečiad. ir Sekm a*. (išdaryta

f  ei.: Vlrginia 7-6583

DR. B I E 2 I 5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 YVest Cermak Kd.
Valandos: 1-8 popiet Ir 7-8 v. ra k . 
trečiad ien ia is ir šeėtadienisds ofisas 

y ra  uždarytas.
Sekta*, t ik  nuo 1 -8  ra l. p op iet. 

REZIDENCIJA

3241 YVest 66th Place 
REpublic 7-7868

Norėdami ką norą pirktų 
parduoti, itauomuoti, pra
nešti, surasti, išmainyti, ar
ba išgarsinti — pasinaudo
kite “DRAUGO” Classified 
skyriumi. Tūkstančiai asme
nų yra gavę teigiamus rezul
tatus; gausite ir jūs. Paban
dykite!

SK A iry KITĘ “DRAUGĄ”



I

šeštadienis, biri. 10, 1950 DfENRAŠTIS DRAUGAS, CHlCAGO, CLtTNOIS
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J. E. PANEVĖŽIO VYSKUPO KAZIMIERO
PALTAROKO VAIDMUO IR VEIKLA

GEN. PR. TAMAŠAUSKAS. Vokietija

Laikas nuo laiko tenka užtik- lų įspūdį mūsų Kristaus Kara- 
ti trumpų žinelių apie vieninte- » liaus majestotiška statula di- 
lį pasilikusį Lietuvoj Ganytoją, džiajame altoriuje.
Viena iš paskutiniųjų, kad jis Katedros konsekravimas įvy- 
gyvas, nors ir vargsta slapsty- ko jau sekančiais 1927 m. Iškil- 
damasis Žemaitijoj. Dievo Ap- mėse dalyvavo visos Lietuvos 
vaizdai turime būti dėkingi, kad žymesnieji bažnyčios dignito- 
saugoja mūsų drąsų, atvirą, vi- riai su garbingos atminties ar
šų mylimą ir gerbiamą Ganyto- kivyskupu Pr. Karevičium, gau
ją. šiai dalyvaujant plačios diecezi-

Žinodamas J. E. kietą būdą. ryž jos tikintiesiems. Pažymėtinas 
tingumą ir pareikštas mintis lai- platus dalyvavimas organizuoto 
ke paskutinių pasikalbėjimų dar ideologinio jaunimo su vėliavo- 
Panevėžy, nepilnai galėčiau pa- mis ir net su orkestrais, t. y. pa
tikėti šioms paskutinėms žine- vasarininkų. ateitininkų, ange

laičių. Stud. ateitininkai daug 
prisidėjo laike iškilmių palaiky
dami tvarką bažnyčioj ir šven-

TILTAS PER SALANTOS UPĘ
( Iš  A. V ilainio knygos “žm ogus, k u ris  am žinai ke liavo” )

ŠLAPI SKLEPAI
(> \I ,IM \ HApARVTI KAIMAIS. 
IK*iko neturėti sausą, sujiilurinį 
skiepą? P n f’isymtti iNidanimt ant 
v .d u jin ą  sienų; už įt in a . pagra
žina ir ,(Mulam sveikesniu.
51, s kviečiam e pusiteiiaud. Nerei
klu m okėti nž apkHlnavlinus. Mes 
vykstam e visur.

T E L K FO N U O K IT E  
CIIICAGO HEIGHTS 600-R.

YIAItQl ETTE PARKE  
in \  125 pėdų kum pinis lotas.
Pardavimui lotas prie p e l rytinio 

kumpo \V. 66-t<>s ir S. Talman Avė. 
Prieinam a kuinu.

Kreipkitės prie savininko.
K šaukite telefonu:

YYAlhronk 5-1790

lems.
Paskutinis Pasitnatvjnas

MŪSIŠKIAI AUKŠTOSIOSE JAV MOKYKI,OSE konstrukcija, 
gul. "knot t y 
Nykia, senas

Artėjant bolševikams ir besi
ruošiant palikti Lietuvą, norė-

toriuj. Vaišes — priėmimą su
ruošė savo rūpesčiu ir triūsu

Pasikalbėjimas Su Doc. Inž. A. Jurskiu

josi patirti apie nusistatymą mū garbingos atminties pirmasis 
sų Ganytojo ir aplamai dvasiš- katedros klebonas a. a. prelatas 
kijos. Tuo tikslu atsilankiau pas kun. Macijauskas. Esant gra- 
savo Ganytoją J. E. vysk. K. žiam orui stalai buvo ištiesti so- 
Paltaroką* Tik man prisiminus, de po stogu ir lubomis baltų na- 
kad raudonieji nebesulaikomai minių audeklų. Tarp visų matė- 
artėja link Panevėžio, ir pasisa- si ir jautėsi didelis pasitenkini- 
kius apie gautą įspėjimą iš vo- mas ir pakelta nuotaika.
kiečių vadovybės. J. E. vysk. K. spinduliuojantieji Veidai 
Paltarokas apytikriai šitaip at-J
siliepė: ' Plačioji masė ne tik panevė-

VYTAUTAS SEIRMIS

Doc. inž. Alfonsas Jurskis, lo ir švietimo įstaiga? Ar nesi- 
šiuo metu vienintelis lietuvis jaučia jame mums svetimos dva- 
Temple Universitete, Philadel- sios? j
phijoje, ilgą laiką profesoriavo _  Temple Universitetas yra | 
Vytauto Didžiojo Universitete ir vienas iš didžiausių. Jis yra pri- 
Karo Mokykloje Kaune, skaity- vatus, taigi, tvarkosi prisitaiky
damas paskaitas iš radijo sri- damas kiek galima arčiau gyve-1 
ties. Jau baigiasi metai, kai jis nimo ir kultūros pažangos rei- 
sėkmingai dirba minėtoje aukš- kalavimų. Kiek teko patirti, jis

. . . .  . , j. . . .  t°j°je Amerikos mokykloje ir garsus medicinos, farmacijos ir
Laike pirmosios bolševikų ziecių, bet aplamai dieceziecių jntensyviai dalyvauja lietuviška- teisių fakultetais, kurie universi-

me Philadelphijos gyvenime, i’teto santvarkoje p a v a d inti 
Doc. inž. A. Jurskis sutiko min
timis pasidalinti ir su “Drau
go” skaitytojais.

— Kokiais keliais Tamstai,
Profesofiau, pavyko įsijungti į

okupacijos patyriau, išgyvenau žavėjosi savo nauja katedra, 
daug sunkumų, nemalonumų, kuri dabar sudarė savaime cen- 
Dievas išgelbėjo. Dievas vienas trinį ir didžiausį miesto papuo- 
žino, kas mane šiuo atveju lau- salą. Visą dieną katedra buvo 
kia. Tačiau patikėtų man avelių 1 pilna žmonių, negalinčių atsigė- 
neapleisiu ir savo valia iš diece- rėti. Lygiagrečiai visi žavėjosi,

“schools”. Universitetas turi ir 
daugiau fakultetų, o taip pat ko
legijų (colleges) ir Technikos 
Institutą, kur aš dirbu. Baigu
sieji gauna Associate in Tech

zijos ribų niekur nesijudinsiu, žiurėjo su pagarba ir atvira mei- Temple Universitetą ir ar neat- nology laipsni, mūsiškai būtų 
Esu atsidavęs Dievo valiai. Esu le į savo Ganytoją, kuris visiems r04j0> atsirastų galimybių kas nors panašaus į jaunesnįjį

rodėsi toks malonus, nuoširdus, 
artimas, lengvai prieinamas, prie 
kiekvienos progos sugebantis 
parinkti būreliams ir net pavie- 

— Vargiai būtų prasminga niams žmonėms tinkamus žo-
kunigams duoti įsakymą pasi- džius ir paklausimus, dažnai at- profesoriaus titulo. V. D. Uni
likti vietoj, bet buvo reikalas spėdavo jų mintis. Jei pasitaiky- versjtete buvau docentu, kas,
priminti ir išreikšti būtiną pa- da\o žymesnis būrelis, tai kreip- tiesą pasakius, amerikietiškai
geidavimą patarimo foonoj, kad davėsi su trumpa, pamokinančia atatinka "associate professor”, gimtai romantiškai dvasiai. Ta- 
kiekvienoj parapijoj pasiliktų prakalbėle Visas rodėsi persunk bet. deja, į Temple Universitetą čiau nesakyčiau, kad nėra kol
bent vienas kunigas. tas nuoširdumu; gerai nusitei- pernai rudenį patekau tik etati- pasimokyti bei įsidėmėti mūsų;

Reikia pripažinti, kad Fane- kęs su šypsniais, visados besi- nio jnstruktoriaus vieton. Pate- ateities mokyklų bei universite- 
vėžio diecezijos dvasiškija pa- stengiąs, kad ir kiti. arti jo sto- kau gal ir n^ ikėtaĮ, nes taikiau tų santvarkai.
ki i'jsė sav'» Ganytojo žodžių. Iš vintieji, jaustųsi patenkintais ir į daugelį mokymo įstaigų ir bu-

visomspasiruosęs ir pasiryžęs 
galimybėms.

Toliau, prisiminus apie kuni
gus. J. E. kalbėjo:

ten patekti ir kitiems lietuviams 
profesoriams?

— Pirm negu atsakius į Tams

inžinierių.
Tamsta klausi, ar nesijaučia 

mums svetimos dvasios. Saky
tos klausimą iš esmės, leiskite čiau ne svetima, be  ̂ mums nau-
padaryti formalią pataisą dėl ja dvasia, panašiai kaip visur 

mums šiame krašte. Tai ameri- 
konišku.mo pažymys. Ji pateisi
nama čia. bet tolima mūsų pri-

daugelio kunigų pačiam Panevė- kuo geriausiai nusiteikę. Visai 
žy ne vienas nesijudino. Tad teisingai garbingos atminties 
prisimenant J. E. vyskupo K. Karsakiškio klebonas a. a. kun. 
Paltaroko žodžius, nesinori ti- Maliukas davė J. E. pavadini- 
kėti, kad jis slapstytus! Žemai- mą: “Lučezarnyj”. Pats auto- 
tijoj ar kur kitur. Greičiausiai rius to pavadinimo išversti į lie- 
jis atsidūrė tenai kokiais bažnv- tuvių kalbą nepajėgė, bet reikš- 
tiniais reikalais. Šia proga nore- paaiškino savo žodžiais: esą, 
tusi kiek plačiau paminėti J. E. visos malonio’sios dvasinės ypa- 
vaidmenį, nes turėjau kasdieni- tybės matomos, lyg spinduliais 
niame gyvenime labai artimus peršviestos; iš kitos pusės ir

vau įsiregistravęs bent keliuose 
mokytojų biuruose. Sėkmingai 
pasitarnavo The Bryant Tea- 
chers Bureau (711 Witherspoon 
Building, Philadelphia 7, Pa.), 
kuris labai rūpestingai paruošė 
dokumentus bei surinko reika
lingas rekomendacijas, ir tokiu

Aš čia dėstau man įprastinę 
radiotechnikos teoriją, o antra
me semestre primetė dar pritai
komosios matematikos kursą ra 
distams.

— Pirmosios Jūsų darbo die
nos Universitete turėjo būti ne
lengvos, o ypač anglų kalbos var 
tojimas, manau, sudarė daugbudu, atsilankęs i Temple Uni- . . , .S  , . sunkumų. Ar jau pavyko juosversitetą, jau jaučiau šio biuro J J

pateiktų dokumentų “užnugarį”. nugalėti?
santykius: tuo labiau, kad tai pats Ekscelencija žmogų perma- Mano įsitikinimu, stažo ir reko- — Suprantama, kad pradžia 
mūsų visų labai mylimas ir ger- to, kaip spinduliais peršviestą, mendacijų duomenys buvo svar- buvo nelengva. Tačiau praktika 
biamas Ganytojas ir vienintelis \  erta prisiminti, kad vyskupas biausi faktoriai, kurių dėka Uni- parodė, kad mano būgštavimas
tebesantis Lietuvoj

Darbo Pradžia

Paltarokas buvo mylimas ir ger
biamas ne vien katalikų, bet ir 
kitatikių piliečių. Ypač metėsi į Rmybes patekti kitiems lietu-

versiteto Tarybos likau išrinktas dėl kalbos buvo gal net perdė- 
etatiniu instruktorium. Apie ga- tas, ir antrą semestrą auditori-

1926 metais vasarą, dar prezi- akis plačios masės žydų tauty- 
dentaujant mūsų tautos garbin- bes piliečių rodomas nuoširdu- 
giausiam vyrui Aleksandrui mas ir gili pagarba mūsų gar- 
Stulginskiui. Lietuvos bažnyti- biam Ganytojui. Prie garbės 
nė provincija buvo naujai per- vartų visados jie prisijungdavo 
tvarkyta ir padalinta į 5 vysku- su savo papuoštu staliuku, ąnt 
pijąs. Į vieną iš naujai įsteigtų kurio lyg ir tradiciniai buvo pa- 
vyskupijų. būtent Panevėžio, statytos įvairios rūšies vyno 
kaip tik buvo paskirtas J. E. vys bonkos ir tortas, o greta prisi- 
kupas Kazimieras Paltarokas, statydavo su trumpa prakalbėle Temple Universitetas kaip moks 
kuris neilgai trukus ir atvyko, delegacija iš rinktinių asmenų.
Išsyk buvo užverstas darbais ir Sėkmingas

viams profesoriams nedaug ga
lėčiau pasakyti. Čia yra laimės 
dalykas, reikia tik bandyti. Vie
na aišku, kad dar už poros me
tų tikrai bus neįmanoma, nes 
tada baigsis veteranų bilius, ir 
personalas, o ypač specialių sky
rių, sumažės trigubai.

— Kokį įspūdį Tamstai daro

joje jaučiuosi visai drąsus. Tie
sa, dirbu daug, bet ne dėl pro
gramos painumo, bet todėl, kad 
klausytojų bendras išsilavini
mas yra nepatenkinamas aukš
tajai technikos mokyklai, nors 
visi klausytojai yra baigę aukš
tesniąją mokyklą. Tenka grieb
tis papildomų priemonių, įvai
riausių pratybų, uždavinių, ku
rie atima daug laiko.

Darbasrūpesčiais. Katedra numatyla, 
bet jos statyba toli neužbaigta, 
gi vidaus Įrengimas net nepra- vimu rūpinosi išvystymu, išsi- 
dėtas. plėtojimu idealoginio jaunimo.

Nebuvo gyvenamo namo nei Reikia pripažinti, kad šioje sri- 
vyskupui, nei kurijai. Prisiėjo tyje turėjo didelį pasisekimą; 
laikinai prisiglausti katedros kle organizacijos, kaip pavasaripin- 
bonijoj; gi bažnyčia laikinai bu- kų, taip ir ateitininkų, klestėjo 
vo Įrengta naujai pastatytoj ka- ir narių skaičius smarkiai gau- 
tedros klebonijoj. Dėka Eksce- sėjo. Daug reikšmės turėjo su- 
lencijos energijai, sumanumui gebėjimas parinkti jaunimui tin- 
darbas ėjo sparčiai pirmyn. Vys- karną dvasios vadą. Pirmutinis 
kuz»o buveinės statybai buvo už- visai diecezijai tokiu vadu buvo 
leistas gerokas sklypas žemės parinktas plačiai pagarsėjęs 
su *odu, kuris iki tol priklausė kaip gabus pamokslininkas gar- 
mo*vtojų seminarijai. Neužbaig bingos atminties žuvusis kanta
tos- -’tatvbos. kaip vėliau paaiš- nio mirtimi a. a. kun. Lipnickas 
ke»» turėjo ir savo geras puses. (Lipniūnas). Jo pasekėju buvo 
Xfa' J. E., turėdamas daug gy- kun. A. Sušinskas, vėliau atsi- 
veu-mo pavyzdžių ir aukštai iš- dūręs tremtyje, dabar veikiąs J. 
vy^cvtą skonį, galėjo statyti. A. V. Vienas ir kitas visa siela 
rengti, puošti pagal savo pagei- buvo atsidavęs pavestoms kil- 
davimą ir skonį, plačiai panau- nioms pareigoms; mokėjo priei- 
dodamas savo iniciatyvą. Užtat ti ir mylėjo jaunimą; iš kitos 
viskas buvo užbaigta darniai, pusės ir jaunimas gerbė, mylė- 
skoningai, ypač katedros vidus., jo ir buvo atsidavę, klusnūs savo 
J kiekvieną atsilankiusį darė gi- dvasiniams autoritetams. Nere

Su ypatinga meile ir atsida-
tai pats vyskupas atsilankydavo nis jaunimas. Vėliau Šaulių tea- 
idealoginio jaunimo organizaci- tre buvo suruošta Ekscelencijos
jų susibūrimuose, iškylose.

Tam tikromis progomis, kiek 
leido vieta, priimdavo pas save, 
sode, kur jaunimas galėjo pa
žaisti, padainuoti. Ateitininkai 
abiturientai kasmet buvo prii
mami sode su kukliomis vaisė-, 
mis. su sveikinimais, linkėji
mais tolimesnės sėkmės, kaip 
moksle, taip ir savo kilnioje or
ganizacijoje. Tam tikrais atve-

garbei akademija, gausiai daly
vaujant inteligentijai ir valdinin 
kijai, tirštai pripildžiusiai erdvią 
salę. Pats Ekscelencija skaitė 
sau didžiausia Dievo malone ir 
palaima, kad abu jo tėveliai su
silaukė savo sūnaus garbingo 
minėjimo.

Ekscelencijos gyvenime Pane
vėžy reikšmingas įvykis buvo 
atsilankymas pirmutinio Nun-

jais Ganytojas sąryšy su globa cijaus Lietuvai, būtent J. E. vys- 
idealoginio jaunimo patirdavo kupo Bartoloni, kuris ir likosi
susirūpinimo ir nemalonumų,

Gimnazijose Panevėžio vysku
pijoje vyravo aiški ateitininkų 
persvara.

Neužmirštami įvykiai
1928 metais J. E. 60 metų 

amžiaus sukaktuvių proga gra
žiai paminėjo, pagerbė savo Ga 
nytoją Panevėžys ir dieceziečiai. 
Bažnytinėje iškilmėje * gausiai 
dalyvavo organizuotai ideologi-

svečiu bėgy keletos dienų Eksc. 
vyskupo Kaz. Paltaroko.

Platesnio masto įvykis jaunos 
vyskupijos gyvenime buvo su
ruošimas Eucharistinio kongre
so, kuris praėjo su dideliu pasi
sekimu.

Visi lietuviai gerbia ir aukštai 
vertina J. E. vyskupą Paltaro
ką ir maldose pageidauja išvys
ti savo Ganytoją.

AUKŠTOS RfšlEs
PIENININKYSTES ClKIS

Pirmiau buvęs Ravenglcn Farm
4uo ukeriu derlingos žemės, mažas 
ežerėlis, yra m i Akelis, randasi 4 5 
m ylios i Šiaurę nuo Chicagos ant 
ištaisyto vieškelio. 2 m odernas pa
statai, "alr conditloned" tvartas 
dėl 150 galviju. labai moderni 

stiklinių-btokSŲ lan- 
pine" rastine, prau- 

savininkas nori par
duoti. galim a nupirkti už da'ug 
pig-sny kaina negu kainavo įren
gim ai. Pa reikalavus. suteiksim e  
pilnas inform acijas.

280 A KERIŲ
Ūkis, yra 20 akeriu ežerėlis. 

Gražus miškas. vaism edžiai. įta i
sym ai vieni kainavo $150,000. Sa
vininkas paaukos žemę ir viską  
už $75.000. Tšslmokėjimui.

TIKRAS “INVESTMENT”
17 akeliu  ūkis. 35 m ylios i šiau
rę nuo Chicagos. ežeru sr ith s cen 
tre. Didelė daržinė ir kiti p.ista- 
tai. Gražus G kambarių modernus 
nam as su visais patogum ais, ran
dasi ant aukšto kalnelio, apaugu
sio puvėsio m edeliais ir m alonia  
pievele, š is  yra nepaprastas ūkis. 
idealus i«)ilsiui. turite pam atyti 
kad įvertinus. Apkainuotas parda
vimui.

PARSIDUODA K IT I P K I M

Louis I. Pehm, Realtor
Gruyslnke, III. Pl». G rayslake 2 IKI

NUO UZ5ISENEJUS1Ų

Skaudančių Žaizd’-
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ. A l’- 
VIHU Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai s£dėti ir uaktiinie 
m iegoti, nes Jų užsiscnėjus'on žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad padalinti tu 
DiežSjimą ir skaudėjim ą senų atv i
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointmeut- Ju g y d o m o s  
>pa»ybės palengvins jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai m iegoti n.tk 
tj. Vartokite Jas taipgi nuo skau  
dilų nudegim u Jos taipgi pašalins 
niežėjim ą ligos vadinam os PSOKIA 
MIS. Taipgi pabalina peršėlkną ligos 
vadinam os ATHLETE’S FOOT. su 
stabdo džiovinim ą odos ir perplyšlpts 
lurpirSčių Jo^ yra tinkam os var 
totl nuo džiūstančios Ir
<*don. Jos yra geros 

i sų  lAvi i ši nl ų odos 
*.gų. LEGULO Olnt- 
n»-nt suteiks jums

oagalbą nuo nuvar 
gūsių, perfttamų ’’ 
ntežlnčtu kojų Lesu  
lo O intm ent yra par 
duodam as po 7"»c.
$1.25 Ir $S.50. P irk i
te vaistinėse Chleagol 
Ir apylinkėse arba 
atsiuskit* TTmnev o 
v* /• >

gyduolės nuo

LEGULO. Deo&rtment D
>847 U  H t» . <« r ite e n . 5 0  Ui

BAIKITE SAVO 
KANČIAS

a i i  h ritis, i-euinatiziiio skausm us, 
raum enų įtampų, kosėjim ą su 
šiom is slajltoiuis form ulėm is, ku
rios ėjo iš kartos j kartą. Sudėtis 
grynų žolių. (Įnagėlis ju yru re
tos ir bra-igios.

Z-G fcOl.lŲ ARBATA No. 2—  
($1.25) —  sėkm ingai vartojam a
nuo reum atizm o, artiiritis (m!  
lum bago daugelio dėkingų žm o
nių.

Z-G ŽO1.IŲ ARBATA No. 17—  
($1.00) —  GARSIOJI Skilvio Ar- 
liata teikia g r e i t u s  r*-zuita- 
tus skilvio ligose. Puikiai liuo- 
suojn vidurius, juos snnonnuoja.

8TAKIS Aualgesi> SALVE—  
($I.OO) _  duoda ST E B ftT IM ’S
rezultatus.

NAI .I AS— K AI P STEBUKLAS 
Stanis —  "3 in P’ kojų gydym as. 
Vėdina ir iMtlengviua “sekundv--- 
m is” pavargusios, degančias, pa
tinusias ir skaudančias kojas.

Kai nuo skaudančių kojų jau 
čiatės senas tai Stauis kojų vo
nia (Migelltės, kad norėsite net 
šokli.!!

Didelis, pusės svaro gabalas, 
tiktai už 75c. siunta apm okėta  
Speciali pasiūla, 3 gabalai už $2.00 
A te ik it e  a r b a  a t s ių s k it e  * m o n e y  
order". Gaunama geresniose ap- 
tiekose ir VVieboldt krautuvėse.

Z. G. STANIS 
COMPANY

2822 ARCHER AVĖ.
CH1CAGO 8. ILL.

Dept. D.

JOS GALITE GAUT NUO S% IKI 
HZ JUSLI PINIGUS ■

Nuperkant Savitarpio Investavimo Fondo Akcijas
PRIEDO...  .Saugumo investavimas išplėstas ant virš 30 iki 70 

užtikrinimų.
PRIEDO. .. Ištisumas pajamų — niekuomet Mutual Investment 

Company nebuvo apleidusi reguliarių dividendų 
išmokėjimą

PRIEDO..... Diena iš dienos nuolatinė priežiūra saugumo ty-
rynėtojų štabo.

PRIEDO. .. .Aukščiausio laipsnio pirkimo sugebėjimas.
Visa tai jūs gaunate ar jūs investuojate $100 a r  $100,000

Mes turim e meiliai įsteigtų Mutaul Fund Departnjentų. Mes a tsto 
vaujame tiidelį skaičių geresnių fondų. Mes jaučiam ės ypatingai g e 
rai pasiruošę jum s patarti pasirinkime vieno ar daugiau fondų, ku
rie geriausiai patenkins jūsi.i individualius rekala virinis.

PARAŠYKIT AR TEI.EFO NPO K IT DftL PILNOS INFORMACIJOS! 
Paremta ant paskutinių 12 mėnesių dividendų ir bėgamų kainų.

M U T U A L  F U N D  D E P A R T M E N T

SILLS, FAIRMAN & HARRIS
IM 't  KR P O R A T E D

M e m b e r  M id vvest S t o e k  F v c h a n g e

Telephone DEarborn 2-1421
209 S. La Šalie Street 52 Wall Street

Chlcago 4, III. Neu York 5, N. Y.

A T O S T O G Ų  L A I K A S
PADARYKI IE  L/.SAKYMUS DABAR —  Dftl. 1. 2 ar S K BfN Ų  

UŽ $20.00; $27.50 ir SM5.O0A f SAVA1TŲ 
COLES POINT KI KORTAS, virus Iš gi-ailauMų vietų Wlsronsln*e R an
dami ant l’ike la k e  ežerų virtyuFs Ir susijungia su Hmind. R ice ir Tunier  

ežerais sceniškais vingiuotais kanalais.
R ašykite ar telefniMiokite dėl užsisakym ų dabar į 

COLES POINT RESORT. FIFIKLD, Wis. Te,. PARK FALUS 1F22

KIEKVIENA DIENA 
yra liksma diena

naudojant šviežią M AR-VEL pi«»ą. kuris yra kasdien pristatom as 
prie Jūsų durų, mūsų skubaus Ir m andagaus M ar-Vel išvežiotojo. 
Padarykite šią vasarą liksnuv. g e r d a m i  "Geresni Iš geriausių"—  
šviežią Mar-Vel pienų, aukšto  riebumo sudėtis, ir turUUį piltu) kieKA 
pi-oteinų ir mine-raių. Padarykite jūsų kasdieniniu geru iNiprvMžu 
Mar-Vel pi<«m jMipris'iu. |uišauk<lanii m us <lal»ar dėlei ka.sditviiitiu 
peD u.ii nio.

M A R - V E L  D A I R Y
1708 West Steet Tel. REpuMic 7-0828

NORITE DIDESNĘ VERTYBĘ?

Pamatykite mus ir 
naują

nuostabaus talpumo

N O R G E
Š A L D Y T U  V A  

TIKTAI

.95$189'
LENGVAIS

IŠMOKĖJIMAIS

»»

Pagerinimas po Pagerinimo — Geriausias Amerikos pirkinys!
Didelis freezer skyrius sutalpina 17 svaru užsaldyto maisto. G R E I

TAI IŠIMAMI LEDŲ PADĖKLAS gam ina 28 ledo kubas —  4 svarus 
ledo. YPAČ DIDELIS ŠALTAS SA N D R U S talp ina begalinį kiekį va l
g io . . .  ir ekstra ledo k u b ų . . .  arti prie užšalimo
DIDŽIULIS HYDROVOIR užlaiko ntilžiniftką kiekį vaisiu Ir daržo
vių trupiais, drėgnais ir šviežiais.
TALPIOS LENTYNO S. . .  daugiau negu 11 kvadr. p ėd ų . . .  patenkins 
visus jūsų pageidavim us. . .  talp ina visą dėžę aukštu bu telių . . .  
sviestą, sūrį ir mažus ryšulėlius lengvai pasiekiam us.

ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 Roosevelt Rd. T e Į SEIey 3-4427 

SEIey 3-5527

-'i*.

4

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND I>OAN ASSOC1ATION

Namų Paskolos Už Žemų Nuošimtį
TAUPYK SAUGIAI

m e s  p e r  4 1  m e t u s  v i s i e m s  i š m o k ė j o m e  a n t  p a r e ik a la v im o .  
T u r t a s  v lrS  2 5  m il ij o n ų  d o le r ių .  A t s a r g o s  f o n d a s  v i r š  2  1 / 4  m il. 

11. S. Govenrnemt Securities ir cash virš 1 2  m il ij o n ų  

CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 
Narys Federal Savings and Loan Ins. Corp.

JUSTIN MACKEWICZ PRESIDENT IR M G R. 
4192 Arche rAvenue Chieago 32, IHinois

TELEFONAS YTRGINIA 7-1141 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 0 iki 4 vai. 

Trečiadieniais nui 9 iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 9 iki vai.
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Sekmadienį, Birželio (June) 11-lą diena visi keliai veda į Gražųjį Vytauto Daržą, Kur įvyks visų laukiamas -
DIDYSIS G IM IM O  PANELĖS

Pikniko pradžia: 12-tą valandą dieną, kaip paprastai.
Viskas bus taip rūpestingai prirengta, kad visi žmonės galės naudotis visomis 

gėrybėmis, kokios tik randasi Amerikoj. Bus ir gera muzika tiems, kurie norės 
pasišokti —  tik naudokitės!

3 E

PARAPIJOS PIKNIKAS!
Rezervuokite šią dieną mūsą piknikui -  nesigailėsite!

Širdingai kviečiame visus Chicagos ir apylinkių lietuvius bei jų draugus 
skaitlingai dalyvauti, {ėjimas visiems nemokamai.

PARAPIJOS KOMITETAS IR KLEB. J. A. PASKAUSKAS

Didžiojo kiną Diplomato Lu-Cen-Ciang Siluetas
Kaip Kinų Premjeras Ir Užsienių Reikalų 

Ministras Tapo Benediktinu

Tėvų Benediktinų vienuolyne kimus — komforto, pinigų gau-
Belgijoje, Bruges mieste mirė dymo.
Petras Lu-Cen-Ciang, buvęs Ki- Lu-Cen-Ciang suprato, kaip
nijos užsienių reikalų ministras, pavojingu keliu žengia jo tau-
Įdomi šio diplomato - vienuolio tiečiai jaunuoliai. Kaipo patyręs ■
asmenybė, autoriaus knygų *’At- valstybininkas ir {žvalgus diplo-
siminimų ir minčių” ir “Civiliza- matas suprato, kad Vakarų ga-
cijų susidūrimo”, kur nuošir- lybė siejasi su katalikybe. Dažni
džiai išreiškiamos nūdienės žmo- pasikalbėjimai su tėvu Lagran-
nijos aspiracijos, einant vieny- ge dar labiau jį užgrūdino tuose
bes ir tautų taikos keliais. Įsitikinimuose. Nesvyruodamas

. „  . tapo kataliku. Kaipo tikras pa-Lu-Cen-C lango Gyven.mas giela norėjo k&d ka
Gimė jis Šanchajuje 1871 me- talikybė užviešpatautų Kinijoje, 

tais protestantų šeimoje. Ši ap- Tuo tikslu darbavosi ir vyriau- 
linkybė. anot jo. vėliau nulėmė sybei pakišo mintį užmegsti dip- 
jo atsivertimą katalikybėn. lomatinius santykius su Sv. Sos-

Pradžioje lankė Šanchajaus tu. 
kalbų mokyklą, o 21 metų išvy- Mirus žmonai pasirinko dva- 
ko Pekinan, kur įstojo į Vertėjų sinį luomą, nes buvo įsitikinęs. 
Kolegiją. kad krašto atsivertimas įvyks

Po metų konkurse laimėjo tik dėka išganingai Bažnyčios 
vertėjo vietą prie kiniečių atsto- akcijai. Ir tapo benediktinu, kad 
vybės užsieniuose, tapo paskir- • šį ordiną patrauktų Kinijon ir 
tas prie Petrogrado ambasado- savo Tėvynei parodytų kelią at- 
riaus. kur ir prasidėjo jo ciiplo- gauti vienybę brolybės dvasioje, 
matinė karjera. Petrograde iš atsiremiančios į dorybinį gyve- 
pradžios ėjo vertėjo pareigas, o nimą ir darbo meilę. To darbo 
vėliau Charge d’Affaires. neužbaigė, nęs Tėvas pasišaukė

1899 metais vedė p-lę Dovy. pas Save.
Jis protestantas, ji gi katalikė. Civilizacijų Susidūrimas 
Sutuokė juos šv. Kotrynos baž
nyčioj — kur glaudėsi daug lie- Paliko jo pomirtinis veikalas 
tuvių — garsusis tėvas dominin- Civilizacijų susidūrimas , ku- 
koras Lagrange lds ' ’isuotinai yra laikomas tes-

Buvo konsulu Haagoje. vėliau tamentu jo tautai. Čia jisai rašo: 
Petrograde. Čia subrendo savo ‘Tai, ką mes turime geriau- 
siela. nes gražus pavyzdys giliai 8*°’ ^as užtikrino mums tūkstan 
tikinčios žmonos ir įtaka gar- čiais metų buvimą, kas dar ir 
saus vienuolio, tapusio jo di na- dabar palaiko "mūsų tautinę vie- 
gu, nulėmė jo atsimetimą nuo nybę> — abejo, konfucia-

ir atsivertimą niurnas, apvainikuotas kilniomis 
Lao-Tse mintimis. Ką geriausio 
turi Vakarai, kas yra jų galybe

Premjeras Ir... \  ienuolis įr įkvėpimu, tai neabejotinai
Nuvertus Kinijoj imperatorių krikščionybė. Jos dinamizmas 

ir sukūrus pirmąją respubliki- >Ta kaip tik toji pajėga, kuri ga
nę valdžią, Lu Cen Ciangas bu- ^ tų  mus apsaugoti nuo daugelio 
vo pakviestas premjeru, bet po nelaimių, jei ją įsigytumėme ir 
metų atsisakė nuo pareigų ir su- pasisavintumėme pirm negu eu- 
tiko būti užsienio reikalų minis-! ropietiškas materializmas pasi- 
tru. 1919 metais išvyko Euro- reikš pas mus su visomis savoj 
pon, pirmininkaudamas taikos n°igiamomi9 pretenzijomis ir 
delegacijai Versalyje. Nepaisy- postulatais... Krikščionybė im
damas Vakarų valstybių spau-'S^^ejo Europą sunkiausiuose 
dimo bei savo valdžios aiškaus pavojuose. Europa nusideda ne
noro. Lu-Cen-Ciangas katego- žinojimu to, kam tiek daug yra ( 
nškai atsisakė pasirašyti taikos skolinga.
sutartį, kuri sankcionavo atida- Krikščionybė išgelbėjo Euro- 
vimą buvusių vokiečių kolonijų Pos civilizaciją, graikų - lotynų 
Kinijoje japonams ir vakarie- mokslą, kurs sudaro tos civili- 
£įams zacijos pagrindą; ji iškėlė tą ei-

Grįžęs tėvynėn išėjo dimisi- vilizaciją į aukštumas ir toliau •— 
jon. 1923 m. vėl ji matom Ber- * 3 ^  s*™ išganingą veiklą, ne- 
no konsulate, Šveicarijoje. Ten Paisant žmonių prigimties silp-
po trijų metų miršta jo žmona. numo •

1927 m. jau jis beldžiasi į vie- Lu-Cen-Ciang priėjo išvados, 
nuolyno vartus Bruges (Belgi- kad krikščionybės ir konfucia- 
joje) ir prašosi priimamas novi- nizmo kultūros turi susitikti ir 
cijatan. susijungti.

1935 m. įšvęstas kunigu, o po Kad tai greičiau įvyktų, ape- 
12 metų popiežius Pijus XII pa- liuoJa J1S i geros valios žmones

SPECIALUS PASICLYMAS! 
Tiktai ribotam laikai

General Motors 
ALIEJUI KROSNYS

$239.00
General Motors I>eloo— A pšildy

m as Įrengim as su 2*5 gal. kubilu.
BE {MOKĖJIMO

Tiktai $7.64 per mėnesį 
KOKYBIŲ GAMINYS UZ 

PAPRASTĄ RAINĄ
{rengiam as Ir aptarnaujam as 

Mūsų G. M. Dirbtuves 
išlavintų, vyrų.

EYERETT
HEATING COMPANY
20 West 45th Avė.

G AR Y, INDIANA
Tel. 4-1109

Jeas E verett--E nglncered Heatlnu

Dft.MP.sIO, NUOSAVYBIŲ  
T l 'ROTOJ AI

Dažomas Ir Dekorą*Im as iš vidaus 
ir Iš lauku. Realdeneinių  

ir prekybinių namų.
Pilnai apdrausti t'nijos 

darbininkai —  Balti.
Pašaukite šiandien dėl nem okam o  

apskaic-avlino.
Pageidaujant duodame 

iSsImokėjimui.

MONTGOMERY 
DECORATING SERVICE
ISIS KAST 55Ui STREET

Mes aptarnaujam e visų m iestą  
ir priem iesčius.

TEL. DOKCHEKTE 3-9761

D Ė M E S I O  
Nuosavybių Turėtojai!

Užlietų skiepų rūpesčiai jus dau
giau nebmargiiiH . . .  jeigu jūs

PASITARSITE SU MUMIS
ŠIANDIEN!

T elefonuokite:

STewart 3-2320
Leiskite

G. & H. BASEMENT FLOOD 
CONTROL UNIT UŽLAIKYTI 

JC8V SKLEPĄ SAUSU___
eleetrieally eontm lcd; fuily auto
matu*; Hydroniotor for eurrrmt 
failure pioteetlon , preventlng back  
How. Llirouglt a tlispoMil pipt- aini 
autom atically tllsposlng of tlu* 
NevvH/o tvattv froni tlie  phinibing  
fivtures, dovvnapouLs, ete., a llow - 
lug ūse o f  all plum bing fivtures 
dtirlng a lieavy rainstonn. 
TELEFONUOKIT. PARAŠYKIT

ARBA SIŲSKITE KUPONĄ

Basement Flocd Control . 
Eąuip. Co.

I 745 W. 77th s t. |
i Chicago 20, III.
I Prašau prisiųsti inform acijų: .

| Vardas ............................................  Į
Adresas ............................................  Į

Miestas

ALUMINUM
STAIR RAIL, CANOPY 

and AWNING
Pašaukite dėl 
NEMOKAMO 
Apskaičiavim o  
JORIS DARBAS  
MUMS NftRA  
PERDI DEIXS 
AR I’ERMAŽAS

25%
NUOLAIDA  

už
VISAS ALIUMINIJAUS 
VISAM GYVENIMUI

PADANGSTES, UŽUOLAIDAS

Call ESsex 5-4083
9506 Commercial
8:00 A. M. iki 5:00 P.M. 6 dienas *

GERIAUSIA L'IRKTI 
NAMAMS U-ALDUS 

— iš —
LIETUVIŲ BENDROVES

P R O G R E S S
K R A U T U V IŲ

protestantizmo
katalikybėn.

M ū s ų  S u n k v e ž im is  P r ie  

J Ū S Ų  D u r ų
Reiškia, kad Jūs Gaunate VERTYBĘ

e  L l .MKKR •  LENTPJŪVIŲ MEPMAGA
•  STATYBAI MEDŽIAGA •  INSULIACMAI MEDŽIAGA
•  STOGUI MEDŽIAGA e  SIENOMS LENTOS

NELSON-SCNMIT LUMBER C0.
Tel, ONTARIO 6302 Grand Avė., GURNEE, ILL.

AIR— OON DITION ED

CHINA CLIPPER
COCRTAIL 

LOUNGE A 
r e s t a u r a n a s

LAW  SEIMĄ —  Sunnj4, O tto ir Lillian 
Kviečia Jus į

Didį Atidarymą Šeši., Birž. 3 d. 8 v. v. iki I v, ryto
NAUJO IR DAPICIP RAAM Čikagos Naujausias
GRAŽAUS r  M U I r lV  VtUUIvl jr Gražiausias Lounge

Bank iety kam bariai 
Privatiem s parengim am s 

Sutalpina 125 asm enis.

654 West 63rd Street 
WEntworth 6-9292

CEMENTO DARBAS  
.Milygatviai. Privažiavim ai, la ip ta i, 

Garažų Grindis. Rūsiai.
Geros rūšies darbas namų Savi
ninkui. Visas darbus pilnai garan
tuotas. 20 metų prityrimas.

.MESICH OEM EN'TERS 
RKonkfleld 9164-M

DĖMESIO, NUOSAVYBIŲ 
SAVININKAI!

šaukite mus Šiandien dėl nem oka
mo apskaičiavim o Stogų —  “sid- 
ings'* ir izoliacijos darbams. Mes 
vykstam e bet kur — m ieste ar 
priem iesčiuose. Žemos kainos ir 
geras darbas.

GABRIEL CONSTUCTION 
COMPANY

5240 S. Lotus Avenue 
'p ortsm ou th  7-5245

LAKE INN KURORTAS
Kai jūs aplankysite mūsų kuror
tą. Jūs užmirkite visus savo rūpes
čius. Pekiška-A tnerikoniška v irtu 
vė. šeim iniškai gam inam a. Life 
guards ant privačių pliažų. P u i
kus žuvavim as Ir lrstym asis. Arti 
visų patogumų. Pasilinksm inim ų  
įvairum as. 325.00 savaitei už vis
ką. vienam asm eniui. Rašykite 
dabar dėl inform acijų

BOB KETTNER
SOUTH HAVEN, M1CHIGAN 

Bos S 7 —  lln u tc  1.
Tel. South Haven 5F13

PETITE LARE, ILL.
šeim om s Nam eliai Išnuom uojam i 

Graži apylinkė, didelis sm ėlėtas  
papludim is i r sm ėlio krantas
1-aiveliai. geras žuvavim as. Mo
derni valgykla Ir baras pagrindi
niam e name.

MAT NOLAN’S RFaSORT 
P etite la k e , Antloeh, III. 

Telei. Antioeh 259AM2 arba 722

SKAITYKITE "DRAUGI"!
U žs is a k y k ite  ‘D ra u g ą

NAUJA DAŽŲ KRAUTUVE JCSŲ APYLINKĖJE 
PAINT &
WALLPAPER CO.

5G42 S. Halsted
Turim e įvairiausia Paairtnklma 

DAŽŲ —  PO IJTftRV —  TAPETŲ

“BILJL SMITH
Savininkas

Ankščiau dirbęs prie 59th ir Halsted
Atidarą Sekm adieninis k vai. ryto iki 1 vai. po piet 

K iekvieną vakarą iki 9 vai.
MES PRISTATOM E W ENTW ORTH 6-8690

COURTESY

skyrė jį viršininku tėvų benedik 
tinų tame pat Bruges vienuoly
ne.

Didžioji Auka Tėvynei

Dar prieš atsivertimą katali-

tų, kurie studijuodavo užsieny. 
Šie jaunuoliai lengvai atsikraty
davo Konfucijaus moralės ir 
persiimdavo laisvamaniška dva
sia Vakaruose.

Studijuojantis kiniečių jauni-

mokslininkus ir valstybininkus 
Rytuose ir Vakaruose, kad išti
kimai darbuotųsi šiam suartėji
mui abiejų civilizacijų naudai.

— J. V.

Atsiųsti Kuriniai
vūto “ Draugo" literatūrom 

konkurso komisija gavo 37 kūri
nius. Kaikurie komisijos nariai 
jau juos visus perskaitė, kiti dar
tebeskaito. Norima neužilgo pa- 

mas Amerikoj ar Europoj ne- J skelbti rezultatus, 
siekdavo Vakarų gyvenimo gel
mių, neįžvelgdavo į Vakarų šir
dį. £mė godžiai vien paviršuti
nius gyvenimo reiškinius ir sek
davo išorinius laisvės pasireis-

Danguje gyvenama ir džiau
giamasi tuo turtu, kuris verkiant 
surenkamas žemės ištrėmime.

VIEMNTELfi LIETUVIŠKA ĮSTAIGA SO. SIDEJE, 
kuri patarnauja visokių rflfchj apdraudose

Mes atstovaujam e ntsakdM tngas apdrAudra kom panijas, todėl k iek
vienas mūsų klijentas visados yra apsnugotns, jeigu kam  {vyksta 

kokia u e laimė.
FIRE— LIABILITY 
AUTOMOBILE 
DRAM SHOP

COMPENSATION
HOUSEHOLD
ACCIDENTS

Oąĝ Vopldjąsupaiicĝ ciyjy

6322 South Westem Avenue Tel. PRospeet 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. K AL Priežiūroje

J

ŠALTYTI^ V AI, TELEVIZIJOS A- 
PARATAI. SKALBIAMOS MA
ŠINOS. BALDAI, MATRACAI. 
KILIMAI, RA 1)10  APARATAI. 
r’FMAT. LOVOS Ii Talku  
BALDAI.

Dlfiyiauslfts Pasirinkim as

MAŽIAUSIOS KAINOS
Baldai Padaromi 
^ a g a l  U ž s a k y m ą  

lx*ng\ įaustos Išm okėjim o Sulygo*

3224 S. HALSTED ST. 
Tel VIctory 2-4226 

4133 ARCHER AVĖ
CHICAGO, ILL.

Tel LAfayette 3-3171
•' «>msoss»e

A ntradieniais 7:S0 vai. 
iš stoties 4VGES-1490

>eidžiajne Lietuviškas 
programas

vakare
, K6. 
radio

! TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ:

DEIMANTU.
LAIKRODŽIU.

BRANGENYBD
SIDABRINIU

INDŲ.
SiENINTŲ

LAIKROLŽIU.
RAD1O IR 

TELEVIZIJO8 
APARATU.

K K T. F  K E K IŲ

Jolui K A S -
( Kaoakauskaa)

Laikrodžiai
pataisom i

S p < x J a lts to .

Duodama 1 metų
Garantija.

JOHN A. KASS
4102 Archer Avenue

(p rie  Mozart Street)
Tel. LAfayette 3-8617

Seninusia Lietuvių Jeveelry 
Krautuvė Brighton Parke 

Įste ig ta , 1015 m etais

U žsisakykite ‘D raugą’

K o d ė l  C H I C A G O  S A V I N G S  & L O A N  A S S 'N
o» vou*

V* »O «•«
co?

T A IP SM ARKIAI AUGA TURTU IR  TAUPYTOJAIS? Todėl, kad pas mus k iek 
vieno taupytojo indėliai yra pilnai apdrausti Iki $5,000 by an agency o f tlie United 
Statas G o v e r n m e n t... Todėl, kad pas mus valdyba ir direktoriai darbšėini ir ka
biai veda hixn{ ir išm oka aukštą dividendą savo tatąyvtojunis. . .  Todėl, kad Th»* 
mus patarnavim as yra mnndajcus ir teisingas. P er 1040 m etus pas mus pradėjo 
naujus tatąiym o a<xv>ui»ts virš 1,200 ypatų, o  turtas per tą laiką paaugo virš 
1.000.000 doleriu. Dabar niūsu turtas siekia arti 5,000,000 dolerių.

Mes kvieėlam e kaip vietinius, taip  Ir tolim esnius lietuvius: padėkite savo p in i
gus Šioj tvirtai ap<lraustoj finansinėj įs ta ig o j. . .  Pas m us galite taupyti ir per 
lahJcns. ( K lau sk ite ).

C H IC A G O  SAVINGS & LO AN  ASSO CIATIO N
6254 SO WESTERN AVĖ. Tel. — GBovehUl 8-7675 J. PAKEL, Presideat.

- SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Visus m okesčius eta sun»okėjia>

•
100% apdrausta

e
DRABUŽIAI, GYDUOLfcS |r t  t

•
Jūsų gim inės gauna be Jokiu jiem s išlaidų

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 SO. STATE ST. CHICAGO. Tel. H'Abash 29354 

Atdara šeštadieniais iki 1:SO popiet.
4*

DĖMESIO, NIJOSAVYBftl TURĖTOJAI
Dėl stogo nepraleidžiančio v a n d e n į atsparaus oro atm ainom s ir netrflks- 

tančio naudokite nuolatos m ineralinę gumą stogo dengim ui.
I>ėl bet kurios rūšies namų —  rezidencinių ar pramonės, yra 

garantuota b<'sąlyginiai.

Nem okam i apskiačiavim ai

Pašaukite ELMHURST 205 arba 5073

'J
Pilgrimages to Ste. Anne de Beaupre and

Companion Shrines
ALSO One Week-Vacation Pilgrimages Featuring a Lake-Sail, 

Niagara Falls, (The General Brock Hotel) and the Shrine 
of North American Martyr Saints

Also The Annual “Escort” PUgrimage to California 
Returning ū a  Victoria, Jasper, and the 

FAMED CANAD1AN KOCKIES
F\*r Descrlptive Folder Address

CONFRATERNITY OF PILGRIMS
109 N. Dearborn SL P Kone: FRanklin 2-3754. Chicago 2. BI.

%

Paskolos ant Pirmųjų Morgiėių 
Už Žemą Nuošimtį, -

Mažais M ėnesiniais A tino dėjim ais

MUTUAl FFDERAL SAVINOS
and Loan Association

dutrUred oad Supervloed by the U. 8. Government

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois
JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea TEL.—VTrginia 7-7747

INSURED

^1

'A

K la u s y k ite  k ą  sako

fnARCUTLf
Si

YIENINTBI.E LIETUVIU

RADIO PROGRAMA 
Įsteigė komp. Antanas 

Vanagaitis. Jo darbą
tęsia L. Vanagaitienė

TnuuUnojam* KASDIEN 18 m.

8 PROGRAMOS SAVAITĖJE:
Kiekvieną vakarą . . .  .$:S0 vai. 
Sekmadieniais . . . . l : $ o  vai. p.p.

Ketvirtadieniais 
E itra  Program a . .  7 Iki t  v.v.

Kasdien pasaulinės Ir v ietinės tin tos.— {vairūs {vykiai lietuvjftkame 
gyvenim e.— Blsnlo firm ų pranešim ai.— Lietu vlAka m uaika— dainos.—  
Paskaitos. Visais reikalais kreipki 15a:

6755 SO. tVESTERN AVĖ., CHICAGO, M .  
Telefonas — GBovehiU 6-2242



5DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICa GO, H Z3N0IS

Studija Apie Komunizmą
Britų rašytojas R. N. Carew 

Hunt parašė, o New Yorko Mac- 
millan Co. išleido knygą “The 
Theory and Practice ęf Commu- 
nisra”. Nuodugniai išnagrinėja
mas komunizmo “pranašų” mok 
slas, pradedant Marksu ir bai
giant Stalinu, ir parodomas jų 
nelogiškumas.

Parūko Parama
Katalikų Mokykloms

Egipto karalius Farukas I ir 
šiais metais suteikė 50 svarų au
ką katalikų organizacijai, kuri 
rūpinasi mokyklomis Egipte ir 
kuri neseniai turėjo savo metinį 
susirinkimą. 10 svarų auką šiai 
organizacijai atsiuntė taip pat 
Saudi Arabijos princas Feizal.

Londone yra baigiama gamin
ti filmą, kurioje vaizduojami 
svarbiausieji religinio gyvenimo 
j vykiai pirmoje pusėje šių šv. 
Metų. Filmoje yra nemaža vaiz
dų iŠ šv. vietų. Filmą baigiama 
popiežiaus kalba, raginančia ap
saugoti ir išlaikyti šeimose ir 
pasaulyje taiką.

J. MAČERNIS, Argentina

Neseniai girdėjau universite
te vieną filosofijos profesorių 
lyginant) gyvulį (beždžionę) su 
keturių metų vaiku. Kuriuo pa
grindu galima juos palyginti? 
Aišku, jog tik biologiniu, nes ki
tokių interesų gyvulys neturi. 
Sudėkime prieš šunį jo pasiekia
moj aukštumoj žmogaus verty
bes: aukso krūvą, įdomiausių 
knygų, gražiausią paveikslą ar 
skulptūrą, gudriausią aparatą — 
radijo ar televizijos ar kitą ko
kią mūsų vertybę, šuo šunišku 
būdu parodys, jog visa tai neturi 
jam nė mažiausios vertės: jis 
aukso krūvą apterš. knygas, 
paveikslus, aparatus apšlapins 
prabėgdamas. Lyginant gi gyvu
lį biologiniu žvilgsniu ne tik su 
keturių metų vaiku, bet ir su 
mikliausiu 40 metų sportininku 
gyvulys turi pasijusti įžeistu, 
kaip teisėtai įsižeistų jautis, jei
gu fizinės jėgos atžvilgiu norė
tų kas jį palyginti kad ir su tuo 
pačiu 70 metų filosofijos profe
sorium.

Apie Arklius Ir Balandžius ♦I II
Kas nežino, jog daugelis gy- ' 

vių turi daug geresnius negu |1 
žmogus jutimo organus ir gali i 
pajusti net tokius dalykus, ku- i 
rie žmogui visai neprieinami, 1 
kaip, pavyzdžiui, besiartinantį 1 
oro pasikeitimą ar įvyksiantį že- 1 
mės drebėjimą. Gyvių sugebėji- I 
mas susiorientuoti, atrasti savo s

IŠNYKSTANTI ROMANTIŠKOJI SENOVE
(Iš A. Viiainio knygos “Žmogus, kuris amžinai keliavo”) DUOSNUS ATSKAITYMAS 

už .w*ną šaldytuvų.

PHILCO 7 0 4

K. PATALAVIČIUS, Ispanija
T A IP ... čia yra tikras pa obu- 
linto iSp'anavlmo, liuksusinės 
kokybės 7.2 kub. pd. Phileo 
šaldyiuvas už nuostabiai žemą 
kainą! Tik pažiūrėkite j ankš- 
čan  ią kokybę moderniškų įtai
sym u  —

šalis kibo prie ginklo svetimam 
ir nelauktam raugui išguiti iš 
mūsų krašto”.

Pasakoja
bazilikos rekto- 

' riaus užkviesti visi lankytojai 
’ mielai sutiko tos dienos šv. mi- I 

šiose prie didžiojo bazilikos al
toriaus prisiminti kenčiančią ka 
talikiškąją lietuvių tautą ir ten 
persekiojamą katalikų Bažny- 

’ čią.
Užklausus apie ispanų pamal

dumą ir gerbimą savo šventųjų, 
malonusis kunigas rektorius, 
kad ir trumpai, aiškino:

— Ispanų tautoje ši šventoji 
yra suvaidinusi net dvejopą 
vaidmenį. Pirmiausia religinį, 
nes ji, tiek savo raštais, tiek sa 
vo įtaka pas tų laikų Ispanijos 
karalius ir galiūnus, regimai pa
kreipė gerojon pusėn išorinį ir 
vidinį tų laikų mūsų krašto gy
venimą. O jos populiarumas dar 
bininkų ir biednuomenės tarpe 
irgi paliko gilius pėdsakus. Ta
čiau didžiausiafe dvasinis jos nuo 
pelnas ispanų tautai ir žmonėms 
— karmelitų vienuolijos atnau
jinimas. Tiesa, prie šio nepapras 
tai sunkaus ir svarbaus darbo 
daug prisidėjo ir šv. Jonas nuo 
Kryžiaus, gyvenęs tuo pačiu lai
ku. Be to, tautiniame tų laiku 
Ispanijos gyvenime irgi suvaidi
no svarbią rolę šventoji: antai 
ir patys ispanų karaliai, politi
kai ir Naujojo pasaulio atradė
jai bei jojo civilizuotojai ją ture 
davę savo nepamainoma patarė
ja, savo dešiniąja ranka. Mūsų 
žmonės ir po šiai dienai šventą
ją laiko didžiausia savo šalies 
globėja ir užtarėja.

Jos garbei visoje Ispanijoje 
yra apie 20 bažnyčių ir pora ba
zilikų. Garsusis Salamankos uni
versitetas irgi jos vardu pava- 
dintas ir net yra šventąją pa
skelbęs Garbės Daktare. $

Už viską padėkoję, apleidome 
kuklųjį šventosios Teresės mies-

R ektorius

TIKRA ZERO ZONOS 
FR I.E Z E H ’IO SPINTELE  

lstix>— pločio; " visiškai uždara. 
Užlaiko dargi ir Ice O e a m  kietai 
suAaldyty. Talptas 28 sv. m aisto

Greit prieina jos prie tokios vie
tos, kur vandeny auga daug žo
lių. Tada viena skruzdėlė įsikim
ba į tokios žolės viršūnę, kita 
skruzdėlė įsikimba šiai į pasku
tines kojas, trečia kimba į an
trąją ir taip toliau ir tuo būdu 
sudaro grandinę, kurią vėjas 
supdamas užmeta ant sekančios 

, žolės. Tada galutinė skruzdėlė 
įsikimba į aną kitą žolę, ir ka
bantis tiltas užbaigtas. Juo pe
reina visas būrys. Panašiai lau
kiniai žmonės pasinaudoja lija- 
nomis, kad pereitų per nepla- 
čius upelius. Kas pasimokino iš 
ko: žmogus iš skruzdėlės ar ši 
iš žmogaus? Kaip ten bebūtų, 
tik jau Sultono “genijus” nedi
desnis už anų skruzdėlių. Arba 
buvo įstatoma deganti žvakė į 
skruzdėlyną. Subėgusios skruz
dėlės švirkštė į liepsną savo nuo
dus ir žvakę užgesino. Beždžionė 
pavartojo įrankį — lazdą bana
nui pasiekti, bet juk kiekvienas 
paukštelis pavartoja daugybę 
šakelių ir kitokių medžiagų liz
deliui daryti arba Amophia vap
sva pavartoja akmenukus, kad 
suplaktų žemę virš savo padėtų 
kiaušinėlių. Kaikurie vabzdžiai 
lizdeliui sukti išpiauna lapus to
kiomis kreivėmis, kurias nagri
nėja tik aukštoji matematika. 
Ar vis tai “genijai” ?

Gyvulių “Psichologija”
Psichologijos teko man mo

kintis pas prof. Claparede Žene
voje. gis profesorius buvo vienu 
iš gyvulių psichologijos mokslo 
tėvų. Kartą jis papasakojo 
mums tokį atsitikimą: nuo vie
no iš Ženevos tiltų kartą nukrito 
į upę maža mergytė. Šalia jos 
atsidūrė vandeny ir jos skrybė
lė. Pasitaikė ant tilto didelis šuo, 
kurs buvo išmokintas atnešti iš 
vandens įmestus tenai daiktus. 
Pamatęs krintančią mergytę 
šuo irgi tuojau šoko į vandenį ir 
plaukė jos kryptimi. Ne vienas 
iš žiūrovų kalbėjo, koks, girdi, 
protingas gyvulys. Bet štai pa
siekęs abu plūduruojančius van
deny daiktus šuo negriebia gel
bėti mergaitę, bet griebia skry
bėlę, ją išneša į krantą ir viz
gindamas uodegą patenkintas 
vaikšto su ja. Aišku, jog verty
bių pasaulis šuniui, kaip ir bet 
kokiam kitam gyvuliui, yra vi
sai nežinomas. O protas yra ta 
sielos galia, kuri pagauna loginę 
vertybę.

Minėtą Sultono, skruzdėlių ar 
paukščių susiorientavimą tam 
tikroje situacijoje psichologai 
vadina “Felderfassung” — “lau-

I ŠIT S O— PLOČIO SKUBUS 
ŠALDYTUVAS

Su ta' pina m ėsas —  greitai atšaldo  
gėrim us, desertus ir salotas.kelią namo; tikrai arklys dažnai 

parveža namo paklydusį keleivį. 
Arba štai žmogus gyvena me
tus - kitus naujame mieste ar 
vaikšto jo apylinkėse, bet nežiū
rint į tai kaip dažnai turi jis ki
tų klausti kelio! O kas pasako 
paukšteliui, kur yra jo lizdelis 
kur nors šakų tankumyne, paukš 
teliui, kurs daro keliones veik 
nuo polio iki polio ir tai be jokių 
žemėlapių, kompasų ir sekstan
tų? Su balandžiais buvo daromi 
tokie bandymai: Paryžiuj paėmė 
keletą balandžių, sudėjo juos į 
narvelį gerai aprištą, kad nieko 
jie nematytų, labai vingiuotomis 
geležinkelio linijomis atvežė į 
Savojos kalnus ir čia juos palei
do. Balandžiai pakilo aukštyn, 
padarė vietoje kelis ratus ir pas
kui tiesių tiesiausiai paėmė kryp 
tį į Paryžių ir parlėkė namo. Ar
ba štai Alpių kalnuose geras al
pinistas — medžiotojas, turįs ge 
rai pakaustytus batus ir lazdą 
— kirvuką bei dvi patogias ir 
miklias rankas, o jose šautuvą, 
stengiasi atimti gyvybę kalnų 
ožkai. Ir dažnai pasirodo, jog šis 
gyvūnėlis yra miklesnis ir “su
manesnis” laipioti uolomis ir le
dynais negu anas alpinistas.

Arba paimkime gyvulių staty
bas. Be mokymosi teorijos ir 
praktikos, be matematinių for
mulių, be rankų, o vien su sna
pu ir kojytėmis sugeba jie taip 
meistriškai padaryti korius, liz
dus. kaip žmogus ir su rankomis 
nesugebės padaryti.

Žmogus Gimsta Peranksti

Kaip mizemas atrodo ką tik 
gimęs žmogaus vaikas palyginus 
jį kad ir su viščiuku ar kume
liuku! Šveicarų biologas — gy
dytojas A. Portmann atkreipia 
dėmesį į tai, jog kiekvienas žmo
gus yra peranksti gimęs; tikru 
moję jo embrioninis gyvenimas | 
turėtų tęstis ne 9, o 21 mėnesį. 
Lopšyje vaikas tęsia tą gyveni
mą, kurį tikrumoje jis turėjo 
tęsti dar motinos kūne. Tik po 
metų vaikas tėra tame stovyje, 
kuriame gimsta maždaug atatin- 
kančio laipsnio žinduoliai; gali 
vaikščioti, gali valgyti ir kitą, o 
ne tik pieno maistą. Bet tada 
žmogus jau yra tikrai žmogus: 
jis mintija, ką parodo savo kal
ba, veiksmais, atvaizdavimu.

Neįsileidžiant į šį dalyką pla
čiau čia reikia tik konstatuoti, 
jog biologiniai žmogus stovi žy
miai žemiau negu gyvuliai, ir jei-

ISTISO PLOČIO C R ISPER  
. STALČIUM

Stiklu uždengtas. I ZUukA vaisius, 
risržnvet. ir ialitunynus šviežiais, 
trapiais Ir skaniais dnėgnsm e ša l
tybe.

PILNAI LENTYNOS 
SlTV A R R O M O S

P atrarkvkite Jas taip, kad tikrų 
jūsų n teistu i bet kokio didum o ar 
form os.

DUOSNUS ATSKAITYMAS 
už jūsų senę šaldytuvą!

louin °T LflKg Furniture *

1800-02 WEST 47th STREET,
Comer Wood S t

L A fayette 3-7771-2 
CASH OR CREDIT

Open Mondays and Tbursdays 
Irom 9 A. M, to 9 P. M.

SOTUS ALKANAM PADĖKI 
Per AID OVERSEAS, Ine.

Siuntiny* Ar. 89 48JM)
s av. « uas nAkytų lašinių  
I dėžutė (ZZ6 g r .j  sviesto  
1 dėk (410 gr.) kiauaeuos m  
Z sv. 2 osa  cukraus 
>» av. šokolado  
4 oaa. arbatos
<. sv. degintos kavos

2244 West 23rd Place Vlrginia 7-8711
Aid Overseaa, Ine. siunčia maisto siuntinius 1 visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

M aisto slutin lal pakuojam i Europos sandėliuose, o  užsakym ai Iš 
Clticagus sliuičianu A1K MAIL. Užsakant didesnius k iekius u imda
ma nuolaida. R EIK A LA UKITE PILA O S1LAT1ATV SURAŠO:

Nauji Laikraščiai
Liet. Riblgr. Tarnybos žinio

mis iki š. m. gegužės 1 d. Š. 
Amerikoje pasirodė 7 nauji laik
raščiai ir žurnalai bei 2 perkelti 
iš Europos, Europoje išėjo 6 
nauji laikraščiai, P. Amerikoje 
— 2 ir Zelandijoje — 1.

SMMiUUje Ar. 78 — S4.se 
x uS»ute tl»w  gr.) u u r p u iu  
i  sv. negintus aavoa 
z oaa (xvu g r ./  šokolado  
o o sa  1IAU gr.) saldainių 
Z sv. Z oaa avižinių dribsiu^ 
Iki av. kondensuoto pieno 
i  av. biėių medaus
A dėžutė (Z ss s r .j  kakavos 
A dėžute sardinkų

Siuntinys Ar. 94 
E. 10 av. gryn. 

kų —  14.25
C. 16 sv. gryn.

ky —  |5 .4 0
D. 17 s v. gryn.

ku — 18.86

Siuntinys No. 1 —- 48.40 
1 av. kiauliniu tauku  
1 sv. rūkytu lašiniu  
f  sv. aalaml dešros 
1 sv. (b e  1 o a a ) kenuoto bekono 
x dfižutfi (400) gr.) margarino

kiauliniu

kiauliniu

Sluatlaya Nr. 74 —  44>34 
Z av. t be 1 o s a )  nu tylu  įasuuę  
2 av. (b e  1 o sa )  kiauliniu tauaų 
A USA. (400 gr.) kondena. pien« 
1 d 64 u te <4UU g t . /  margarm.
Z sv. ryšių
1 sv. degintos kavos 
S sv. šokolado  
A dėžutė (ZZ8 g r .)  kakavos

kiauliniųM ED ARD AS K A V A R SK A S
Siuntinys Nr. 8 —  88.60 
4 sv. rūkytų lašinių  
2 sv. kiaulinių taukų  
2 sv. m argarino 
l sv. kiaulienos mūsos

Siuntinys Nr. 80
A. 6 sv. degintos k&voa
B. 6 sv. deg. kavos —

nėse dėžutėse —  I
SA U LĖTA  D IE N A  JŪROJE

Kaip vietos nebeturinti žuvėdra 
Nuolat klajodamas tarp vandenynų r 
Prisiminiau šinndien aš vieną dieną j 
Iš toli t nh į  prabėgusio pavasario dienų,

Siuntinys No. S
A. 10 svaru cukraus 62.10
B. 20 svarų cukraus 63.20

Siuntinys Nr. 84 —  45.80 
2 sv. 6 oaa rūkytų lašinių  
1 sv. 2 oaa degintos kavos 
1 sv. 2 oss. šokolado  
1 sv. 2 oaa cukraus
1 dėžutė apelsinų m arm elado
2 sv. (b e  2 oaa.) jautienos mėsos

Siuntinys No. 7
A. 10 sv. baltu kviet. m iltu 62.60
B. 20 sv. kvietinių m iltų  63.20

Siuntinys Nr. 10 —
2 av. rūkytų lašinių  
S sv. kiaulinių taukų  
2 sv. margarino 
S sv. degintos kavos 
1 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 48 —  48.96
8 sv. (b e  2 oss.) sviesto  
8 sv. S osa  kiaulinių taukų  
2 sv. 8 oaa. rūkytų lašinių
1 sv. 2 osa šokolado
1 sv. 2 oaa. cukraus
1 sv. 2 osa  degintos kavos.

Ir  apie ją mąstau dabar. Čionai aplinkui 
Gražu be galo tarp liūliuojančių bangų. 
Kaip tamsiai mėlynos viržūnės jų  nulinksta, 
Matau. O spindulių, begalės spindulių!

rūkytu lašiniu
. 40 —  44.00 

kiauliniu tauku 
rūkytų lašiniq 
dešros

Siuntinys Nr. 13 —
I sv. rūkytų lašinių 
t sv. kiauliniu taukų 
I sv. degintos kavos 
t sv. cukraus

8 oaa degintos kavos 
2 oss. ry»ųSiuntinys Nr. 83 —  40.95 •

2 sv. 8 oss. rūkytų lašiniu  
2 sv. S ozą pilno riebum o sūrio  
2 sv. S osa  cukraus 
2 sv. 6 0x8. ryžių 
2 sv. (b e S o ss.) kiauliniu tauku  
2 sv. (b e  2 osa.) m argarino  
1 sv. kakavos
1 dėžutė (400 gr.) grietinės
1 sv. plero miltelių
2 gv. degintos kavos 
4 oxs arbatos
U av. šokolado

Bet tai ir viskas. Nebėra jau, 
Ką širdyje turėjau aš tada... 
Tiesa, gražu čia, lyg kad rojuj,

Siuntinys Nr. 19 —  49.95 
4 sv. rūkytų lašinių  
2 sv. kiaulinių taukų 
f  sv. m argarino 
I  av. marmelado 
4 sv. degintos kavos 

sv. su kraus 
8 gabalai tualet molis

Siuntinys Nr. 94
A. 6.6 sv. šokolado — 48.49
B. 8 sv. blJlų medaus — 
C I  av. kakavos — 61.48 
n  19 av. ryšių —  48.10
E. 10 sv. džiovintų slyvų —  
L 1,1 sv. margarino —

Kai bangos supas tr liūliuoja.
Tik meilės manyje daugiau jau nebėra, 
Nebežinau, dėl ką kovojau,..

Atlantas, 1950, 5» 11

.

N O W .. .G E N U IN E



DIENUASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, birž. 10f 1950

Šeštadienį ir Sekmadieni, Birž. 19 ir 11 d.d.Tremtiniu Šokiai Pradžia 8 valandą vakare...................... įėjimas -  50 centu

GROS SMAGUS TREMTINIŲ  
O R K E S T R A S Rengiami TREMTINIŲ NAMUOSE, H «  West 23rd Place, Chicago

Visi - seni ir jauni -  nuoširdžiai kviečiami atvykti ir smagiai praleisti laiką

GROS SMAGUS TREMTINIŲ 
O R K E S T R A S  

. . . RENGĖJAI

AMI.IJOS KAKALIUS -  FIIATELISTAS JO N A S RŪ TENIS

TREMTINIO VIZITAI
Didžiausiu pasaulyje pašto ženklu kolekcija. — Ruošiamasi išleis
ti knygą, kurioje bus atspausdintos 214,500 pašto ženkli; repro- Nuklysta šiandie mano žvilgsniai nuo išpuoštu vitrinų ir namą —  
dukcijų originalioj spaKoj. — Kitos įdomybes iš karališkosios Kažkur tolybėj vandenyno ir minty ten alkdams gyvenu.

ženklų kolekcijos. į .
__________________ _ Zr atsiveria man ten platūs sodai ir žydinti laukai,

PRANYS ALšF.NAS f  r Tu tada tiiune, gimtinės vizija nuliūdusi, lankai.

Toronto savaitraštis “The chante" atsirasdavo visos im- t r klaidžiojam abu tada mes Nemuno smėlėtaisiais krantais,
Star" paduoda Įdomių žinių apie perijos dominijų ir kolonijų uos Tartum piligrimai, su sopuliu kr itin ė j ir Žydinčiais vargais.
Didž. Britanijos karališkųjų ru- tuose, ir kiekviename iš jų ka
rnų milžinišką pašto ženklų ko- , Talaitis vis pirkdavo pašto žen- Tu pageltusi, lyg istorijos lapas senus, pakrantėmis vedi,
lekciją. _ |klus... , O  aš beržu išbalęs tą rū p e s tį jautriai nešiojuos širdy.

Apie šių metų. pabaigą ar ki- Kai jau buvo karališkoji pas- ,  , ■ ,  , , , ,
... . , ... . . to ženklu kolekcna nemažos su- Zr einam mudu po kruvinu dangum, tartum legenda per pasauli,tų metų pradžioje bus išleista , ,  ,• m-,-, . -  t j  -> -  /reto įdomumo knvga kuri va- deties» užsikrėtė ženklų rinkimo Tikėdami tsvysl tamsioj akloj nakty vėl patekančią saulę.

dinsis -The Ro'val Philatelič "liga" ne tik Jaunasis so s to -------------------------------------------------------------------------------
Collection”. Knygoje rasis visos iždinis, bet ir jo tėvai. Vėliau 
karališkosios kolekcijos pašto ~  ‘_r kiti karaliaus sosto pa- 
ženklų reprodukcijos, informaci- veldėtojai.
ja apie ženklus ir jų katalogas. Karalius Jurgis V-tasis buvo 
Knyga būsianti atspausta labai Pridaręs toks aistringas filate- 
gerame popieriuje, reprodukci- ^stas- kad skirdavo kas savai- 
jos būsiančios originalios pašto tę vien4 dieną pašto žen ų 
ženklų spalvos ir knyga ture- tvarkymui. Dar prie jo Buckin- 
sianti 500 puslapių. Karališkoje gbamo rūmuose atsirado ir spe-

Į V A I R I O S  Ž IN IO S

CONCRETE
PARUOSTAI

SUMAIŠYTAS
KADA JUMS JO REIKIA

•  Grindims •  Pam atam s
•  f važiu* Intams •  ftalygatvlams

Parinkti; Medžiagy
Tinkamai Sumaišytas

•  PRISTATO*! SFfifTADIEMAlS

Transit-Mix fo.
9050 SO. GREEN ST.

HUDSON 3-6099

Pirk tiesiai iš savininko. JO akerių vištų 
ūkis su moderniu namu.

Ištisas rūsis (skiepas), alyvos 
Šiluma ir karštas vanduo. Venetian 
užuolaidos, kilimai, geležinė spinta, vir
tuvė. Hot Point pečius. Vaisiniai me
džiai, narnai, išplanuotas gamtovaizdi*.

Kaina $16,501). Išmokėjimo terminai. 
Dėl Informacijų Pašaukite Orland Park 

I84-J-2

DEVORATIONS Artifieial Flosser*.
Mad»- in mv hunu- of Velour fiber. 
t ’repu. Reaaonably priee<j. h»ok likę 
real flowers. Call: Al stim- 7-M77I

Tomistų Kongresas
Pontifikalinė Šventojo Tomo 

Akviniečio Akademija Romoje 
rengiasi tarptautiniam tomistų 
kongresui rugsėjo 11—17 dieno- 

kolekcijoje yra ženklų rinkinys ciaIi dido.ka PatalPa ~  kamba* mis. Kongreso tema: filosofija ir 
nuo karaliaus Jurgio V-tojo iki
šių dienų Anglijos valdovo. Joje

rys vien ženklų rinkimui, jų rū- religija. Į kongresą kviečiami
šlavimui, na. ir laikymui.

gražiai sugrupuota net 214,500 Laike 2-rojo pasaulinio karo
visi tomistinės filosofijos gerbė
jai ir mokslininkai. Norinčius
kongrese daryti pranešimus kon 
greso komisija prašo ligi liepos 
15 d. prisiųsti pranešimų kons-

D.inu*-, 5iunsa*yb*u Turėtojam -!
Pam atykite mus dabar, jeigu no
rite pakeisti ap&ildynią anglim is 
j apšildym ą aliejum i a r  guzu. Ge
riausias darbas už mažesnę kai 
nų pas vi*tos apėildymo specia
listą. Užsisakykite iftvalyti jūsų 
pečių anksčiau už žem esnę kainą. 
SUAtil.EV IIE V n \G  SI.RMCI

I>ėl apskaičiavim o Šaukite 
E Sses 5-0575

Sį Metą Sodinkite 
CREEPING BENT ŽOLĘ

Lengva sodinti — greit plečiasi
Kaina tokia pat kaip ir sėklos 

VARTOKITE
Flossmoore Creeping

Bent Stolons
(Sm ulkiu sekcijų Creeping Bent 
kilim ėliai.) Vienas maiftas užden
gia 200 k v. pėdų.

2 Maišai už $5.00

Flossmoor Grass Co.
Flossmore Road 

(191st.) and Crauford 
Phone: Hometvood 1303

MODERNIZUOKITE! 
BUTAI ĮTAISOMI J .IfSI  

PASTOGE AR R f  S,

stogai ‘•siding", prieangiai (a t 
statom i ar atidirbam i), virtuvė^, 
maudynės, garažai ir vtsoki dar
bai. Ahim iniun žiem iniai langai 
padaromi pagal užsakymą.
Jokių pinigų (m okėjim ui. Žemi 
m ėnesiniai Išslniokėjim ai —  KMlęį 
ffnansojanie.

DUNES CONSTRUCTION
875 Clark K d, Gary. Ind. 

felelonas Gary 2-0011 
Mi«*ste ir užm iesčiuose  

patarnavim ai

LEARN
BEAUTY
CULTURE

F ascinsting

Profession

KAIP ILGAI?
Be miego žmogus gali išgy

venti ilgiausia 115 valandų.
Be gėrimo — 22 dienas.
Be tinkamo valgio — 75 die

nas.
Alsavimą galima užlaikyti tik 

20 min. 5 sek.
Po vandeniu išsilaikoma — 

6 min. 29 sek.
Karštį galima išlaikyti iki 

120-C. arba 248'F.
Šaltį galima atlaikyti iki — 

75"C arba — 149'F.
Be deguonies aparato galima 

pakilti iki 8.600 metrų, atsieit 
virš 5 mylių.

Vandenin galima panerti iki 
152,5 metrų, arba 175 jardų.

Moteris savo amžiuje gali pa

pašto ženklų. Knygos išleidi- visa pašto ženklų kolekcija bu
mui sąmata yra numatyta $33.- vo iš karališkųjų rūmų išvežta 

ir laikoma kartu su Didžiosios
Britanijos aukso atsargomis pektus. Kongreso metu bus fi- 
“The Bank of England" žinioje, i losofijos profesorių sueiga, ku-

Tikslas kaip paprastai_do- di tegrįžo i karališkuosius rū- < rioje bus nagrinėjami tomistinės
leriiĮ medžioklė Didž. Britanija mus tik 1945 m- t - Y- tuomet, filosofijos dėstymo metodai še
šiais laikais serga dolerine “ma- kada nebegrėsė sunaikinimas iš minarijose ir kiti artimi klausi- 
žakraujyste”. Dėl. tos priežas-'hitleriškų bombų pusės. Buvo ką mai.
ties jie ir stengiasi dolerius me- *r saugoti, nes toji pašto žen- »
džioti užsienyje Įvairiausiais bū- klų kolekcija šiandieną esanti Katalikų Vienuole
dai.-. Juk žinome, kad senutė ka- verta $1200,000. Muzulmonu Universitete gimdyti 44 kūdikius.

Knvgos Išleidimo Tikslas

Beeom e a Beauty Operator thru 
our proven teark ing m ethods. 
Jobs with high earningg open in 
this excellent field. In tlm e you 
ean open your own shop and go 
i n business for yourself.
Day and Night Ciasses Now Form - 
Ing. Pom e lą. write or phone for 
detalia. lz»w rates— Easy terms.

Chicago School of 
Beauty Culture
3948 W. 26th St. 
LAwnd»le 2-9732

ralisus motina, net aštuonerius .....................
metus prasėdėjusi prie audžiamo ‘ . Plrmą kartą E$'Pt0 '^ n jo je
kilimo taip pat sugalvojo jj par- Šiandieninis karalius pats sa- į Faruko 1 universitetą Aleksan-
ducti. kad tik gautų tų-išganin. vo ženklų kolekciJos nebe-1 drijoje įstojo viena sesuo vie- 

: tvarko. Tam reikalui yra pa-: nuolė. Egipte, kaip ir kituose 
skirtas specialus kuratorius. To- muzulmoniškuose kraštuose, mo 

Karališkosios Filatelistų Sąjun kiu pareigūnu yra Sir John Wil terų labai maža teužtinkama vie 
gos sekretorius, duodamas pasi-json, kuris karališkuosius pašto šose funkcijose, o taip pat ir mo- 
kalbėjimą spaudai, pats šį t i l s - ! ženklus prižiūri tarytum savo kyklose. ypač aukštosiose. Kata-
lą patvirtino. Jis teigia, kad to- akis ir pavyzdingiausiai juos likęs ir dar vienuolės Įstojimas j Prof. V. Juodeikos

kas Tvarko Ženklus

gųjų" dolerių.

Parašiutininkų rekordas išne
ša 9.394 metrų, atsieit — apie 
6 mylias.

Šiuos rekordus skelbė anglų 
laikraštis "Liliput”. Kas turi 
noro, tepamėgina pralenkti ir 
laimėti naują rekordą.

Dėm esio, Nuosavybių Salin inkai!

Saukite KILLIAN Dabar!
ir užmirškit ap .e anglių tzūkiinm - 
GOODKVE! VeviemMla šilum a —  
pelenai —  “clinkers"’ —  dulkės 
— ANT VISADOS

MES PILNAI ĮTAISOME 
UTĖLIAMS

OIL-O-MATIC
OIL BURNER

ę o n c  įskaitant vieną
ų>OuO« 275 gal. kubilą

Flftjr Ten Žemas spaudim as. (Tik  
l iki 2 svarų atnmdzojantb, spau
dim as)
TIKTAI GIL-O-MATR' JJ TI RI!

Garantuotas Kuro Pristatym as. 
Jokio  Įmokėjimo.

Jokių m okesčių iki rudens

Thos. J. Killian & Son
105 X. SPRING , \Vaukegan, m . 

M ajestlc ©IM)

SPECIALIAI dėl 
PERTVARKYMO

ir

TAISYMU
F  H A

išiiutkėjiniai

kios knygos išleidimas Anglijai 
duos nemaža tūkstančių dole
rių vien tik iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių filatelistų sluogs- 
nių. Taigi, ruošiama meškerė do 
leriams gaudyti...

Karališkosios Ženklų 
Kolekcijos Istorija

tvarko. Dalis pašto ženklų jau universitetą užtat Egipte šian- 
yra buvę išstatyti filatelijos pa- dien yra dar sensacija. Minimo- 
rodose Londone, New Yorke ir ji sesuo yra egiptietė. Ji priklau- 
kitur. Visur juos lydėdavo mi-1 so Dievo Motinos Seserų Kon- 
nimas kuratorius. gregacijai. Savo studijoms pasi-

Karališkajam pašto ženklų rinko arabų literatūrą. Baigusi 
rinkinyje yra labai retų ženklų, studijas galės būti autorizuota 
kuriuos galima pavadinti tikrais mokytoja. Dievo Motinos Sese- 
filateliniais unikumais. Tai, pav., rys Aleksandrijoje turi dvi mo-

Intensyvų pašto ženklų rin- tarpe jų yra originalas vandens kyklas, kurias lanko daugumoje 
kimą, esą, pradėjęs karalius spalvos ženklo, kuris išleistas aristokratijos vaikai.
Jurgis V-tasis, kada dar soste 
sėdėjo jo tėvas, o jis, kaip že- Lietuvis Amerikiečius

Moko Šokių Meno

Studija Apie Rusiją
“ The T’niversity of Portland 

Reviev” Vol. III, Nr. 1 pirmuo
ju  straipsniu įsidėjo Vlado Juo 
deikos studiją “  Pnderstanding 
and Confronting Russia” . Stu
dija gerai dokumentuota, liudija 
apie autoriaus platų apsiskaity
mą. Supažindinęs su rusų tautos 
dvasia ir komunistų metodais, 
autorius skatina amerikiečius sto
ti i ryžtingą vadovavimą, siekiant 
demokratijos laimėjimo pasauly.

PRANEŠAME 
NAUJA 
VIETĄ

SURGEON’S 
ORTHOPEDIC 

SUPPLIES 
2929 Lincoln Avė.

ankščiau buvo 2952 J.ineoln Avė.
Pilnas pasirinkim as ortopedinių  

prietaisų. ‘•Abdominal supporters"  
••'Prusses’', E lastinės kojinės, etc.
GAMINTOJAI IR  PARDAVĖJAI 

A tsilankykite Į mūsų naują, 
modernią, gražią Įstaigą

DABAR —  Patogūs pasim icravt- 
mui kam liarėliai vyram s bei m o
terims. -

Telefonas LAkeview 5-0537
Įsteigta 1918

Hi GO KAVGH. Savininkas 
Atidaryta Pirm adienio ir K etvir
tadienio Vakarais.

PERFECT GIFT FOR MOTHER
THE NEW

PARAVOX

HEARING AID 
J *
LIGHTER

Perfeei Hearing for Churche* 
and Thealers

Easy ierms. Year to pay 
Write or phone for

FREE DEMONSTRATION 
. B. Clayion 1153 Pine Streež

Tel. Winnetka 6-0320 
Winnelka. Illinois

4" R ock \VooI Batts 7c. kO . ped. 
Va” Insuliavim o lioard Re. ktx. p. 
12x12’* hitai p lytos . . . .

S'A c. ūtv. j»čda
%” Plastinė h-nta 4c. ktx. jieda 
Kom binuotos durys *13,50 ir auk.

INSULIUOTAS 
APKALIMAS tiktai

Dėmesio,
Busimosios
Nuotakos

$6.49
K v a d ra ta s

rl
1839 m. (vienerius metus anks
čiau už pašto ženklų naudojimo

mesnio rango karininkas, tar- pradžią). Pora ženklų randasi^ 
navo laivyne. Karalaitis tuomet iš karaliaus Maurikijaus laikų 
plaukiojo iš uosto Į uostą visos (1847 m.) ir kitų istoriškų re- Vytautas Beliajus, tautinių
imperijos vandenyse ir ten su- tenybių. šokių specialistas, keturiems mė
pirkinėdavo pašto ženklus, ku- Sir John Wilson prižiūri tą nes*ams išvyko i Įvairias JAV
riuos siųsdavo tėvams kaip suve rinkinį ir šiuo metu rūpinasi kny v’e âs duoti tautinių šokių pa-
nyrus. Jo senas kreiseris "Bac-_gos išleidimu._______________ mokas. Jis aplankys Ft. Madi
ni___________________________  ________________________  son, Iowa; Denver, Colorado;

tris savaites dėstys Mormonų 
kolegijoj “Brigham Young Uni- 
versity”, Provo, Utah; Boise,

BENDROS ŽINIOS APIE LIETUVA
1937 m. sausio įnėn. 1 d. viso- 

»• Lietuvoje buvo 2.526.535 gy- 
entojų : 1.216.779 vyrai ir 1 mik 
09.756 moterys.

Lietuvių — 80.6r r, žydų — 
’. 1 c‘r , vokiečiu—4.1 c'r, lenkų— 
.0*7, rusų — 2.4*7, latvių — 
.7*7. balt gūdžių—0.2*7, kitų 
antybių—0.1*7 ir nenurodytų 
antybių— 1.8*7. J

Katalikų — 80.5*7, ev. liute- 
>nų — 9.5*7 ir kitų tikybų — 
0.0*7.

Miestu, turinčiu daugiau kaip 
.000 gyventojų. Lietuvoje buvo 
5. J ų  gyventojai visame valsty- 
ės gyventojų skaičiuje sudarė

Aukščiausios Lietuvoje vietos Idaho; tris savaites važinės po
* . . . . .  ai i , r  visą Washington valstybę, busvra Žemaičiu kalvos: Medvėgalio j _ i ,  . ~Portland, Oregon; dešimtį die

nų — College of the Pacific, po 
to dar šešias savaites — po visą 
Kaliforniją. Visur mokys tauti- 

Didesnės Lietuvos upės ir jų nių šokių Įvairių tautų, žinoma, 
ilgis: Nemunas—936 km. Neris ir lietuvių. Kai kurios grupės tu 
—510 km, V enta— 352 km. šešu- i rėš viešus parengimus, kitur bus 
pė^_308. Mūša—280 km, švento- tik pamokos mokytojams arba 
ji—244, Nevėžis—214 km. Mini-; kūno kultūros dėstytojams uni
ja—198 km. Merkys—198 km,, versitetuose.
Nemunėlis— 190 km. Jū ra—180
km. Beržūna—155 km, Dubysa— Kiek Ir Kur 
H4 km. Išleista Knygų

kalnas—234 metrų. Šatrijos kal
nas — 227 metrų ir Girgždutos 
kalnas — 211 metrų.

COLONIAL 
HOTEL RESORT
PINE LAKE, IND.

(Tu m iles froin Chleuffo)
•  SU'IMMING

•  KOATTNG
•  PISHING 

Spėriai Rates to Large Groups
on ueekends 

For Information Call

MRS. J. CLOEGHER 
Mlchlgan 2-7150

Moitdnv to Fridąjr, S a.m - 4 p.m.

VELTUI NUOTAKU KNYGA  
SU K IEK VIEN U  UŽSAKYMU 

V ESTI V EMS P A K U E T IM A I  
Spausdinti ir graviruoti

$10.50 už 100 ir aukščiau
PUIKUS DARBAS

M A Y F A I R 
P R I N T I N  G

K ome tvdnis—̂Profesinis—SociMinJa 
4351 N. Cicero, PAlisade 5-5277

Atidarą Pirmad. ir Ketvirtad. 
V akarais iki 9:30

^U žsisakykite  ‘D ra u g ę ’

SAM RISSMAN 
LUMBER COMPANY

5500 NOKTHIVEST HVVY 
At Austin KOdney 3-4300
A T11 > A R YT A SEKM ADIENIAIS  

IKI l ’IETU

-Petr. Žemartas

ir7.
Lietuvoje yra 1.305 ežerai, ku

li plotas didesnis kaip 2 ha. Di- 
Siausias yra Lietuvoje Naručio 
ieras.

Lietuvių B ibliografinės T arn y 
bos (606 N. Bonrman Avė., Dan- 

Žmogus, kurs neįstengia ginti ville, Illinois) žiniomis per pir- 
savo principų ir kurs gėdijasi mus š. m. 4 mėnesius Š. Ameri-
p ra vest i gyvenime tą,
yra silpnuolis.

ką tiki,

^-Pascalis

koje (JAV ir Kanadoje) išleista 
25 lietuviškos knygos, Europoje 
— 14, Pietų Amerikoje — 4.

D Ė M E S IO !
NUOSAVYBIŲ SAVININKAI!
Pereikite dabar prie pigeanlo, pa
togesnio Ir pilnai automatiSko pa
žo ar aliejaus apšildym o.

MVELLF.R CI4.UATROL
ALIEJINIS PEČIUS

Pilnas Įrengimas už $295.00 
Mueller Climatrol gazinis pečius 
Pilnas Įrengimas už 1255.00.

Lengvos išm okėjim o sąlygos. 
Dykai apskaičiuojam e

REEDER SHEET
METAL WORKS

4518 VVest 63rd Street 
POrtamoutli T-9100

V E N E T I A N

MONUMENT CO.
Designers —  M anufactnrers

MONT’MENTS •  MAUSOLEUAIS 
Q l’AI.ITY PRICED RIGHT 

Autorlzed Deale^ in 
Ali I.cnding Granltes

•  Barre Guild 
M emorlals

•  Ralnbow Eina,
Cold Spring 
Monumentą

•  Guardian 
M emorials

•  Ruby Red and 
Many others

2 BEAUTTFUE DI8PEAYS  
O ffice & Factory  

52" N. W ESTERN AVĖ. 
SEeley 3-6103

Also — Opposite Main Entrance 
5IT. CARMEL C EMET AR Y 

Dial. Opr. H lllsld e  5230

SKAITYKITE “DRAUGĄ ”! | %

Pakeiskite savo seną šaldytuvą, už kurį mes 

sumokėsime nu $25.00 iki $100.00 žiųrint vertės.

F R I G I D A 1 H
Š A L D Y T U V A I

Frigidare turi modelių, pasirinkimą Įvai
riomis kainomis, kurios patenkins jūs; 
reikalavimus!
•  Naujas stilius viduje ir išorėje
•  Nauji pritaikinti aliumini jaus stalčiai

i  • Naujas dvigubas s indėlis džiovimam*
• Naujas mėsai pasidėti (Tray) padėklas
•  Naujas pagerintas energijos 

tanpytojaa
Apžiūrėkite jį iš viršaus! 
Apžiūrėkite jį iš vidaus!
Jūs negalite pralenkti Frigidare!

$309.95 kiti nuo SI M), ir aukšč.

ATLAS FURNITURE CORP.
4721-23 Indianapolis Blvd.

EAST CHICAGO, INDIANA, Tel. E. Chicago 224
C. BUDRIK, savininkas
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KAIP GERIAU PIRKTI NUOSAVYBE
ADV. C H A R LES P. K AL

Kiekvienas nuosavybės pirkę- nesinio mokesčio, namo savinin- 
jas arba pardavėjas tankiausiai kas turi teisę panaikinti sutartį 
žino. ką reiškia “VVarranty po trisdešimt dienų ir išvaryti 
Deed”. Tai vra dokumentas, ku- i pirkėją iš buto.
ri pardavėjas, parduodamas sa- Negana to, pirkėjas gali pra- 
vo nuosavybę, pasirašo ir per- raSįį visus įmokėtus pinigus, 
duoda nekilnojamą turtą pirkę- su ârtjes (kontrakto) pa
jui su visišku užtikrinimu ir ga- naikinimas ir pirkėjo išmetimas 
rantija. Pirkėjas, gavęs t.4 “War iapaj mažai tekainuoja tikrajam 
ranty Deed autoritetą, yra už- savininkui. Todėl pirkėjas turi 
tikrintas, kad jis yra tikras na- jįūrėti, kad į sutartį būtinai bu
mo savininkas. Pne to dar Chi- įrašyta, kad, pirkėją ištikus 
cago Title and Trust Company nelaimei, jis galėtų iki 5 ar 6 
išduoda vadinamą Owners Tit- mėnesių gyventi ir neįmokėda 
le Guarantee Policy . mas pinigų.

GRAŽIOJE VIETOJE 
Aprubežiuotame distrikte.
2 AKER1A1 REZIDENCINIAM E-

aprubežiuotam e distrikte; netll North 
Avė., autom obilių stovėjim o ir ark
liu jojim o takas: m edžiais apsodin
tas Mortlon £ « lia s .

TIKRAS BA RG EN A s 
Pasiteiraukite ar parašykite j: 
OORDON ZETHM AYER .MAUDOM 
Avrrs Nursery, R te I, \Vest Chicago. 
Tel. 8005 M -l. Grand Dctmir R<1.. 
1% m ylios j ta k a m s nuo Gary Avė., 
U heaton Itd .; 1-mas nam as j šiaurę  
nuo Kt. 6 4 (N orth A vė.)

Šiomis dienomis, kuomet na
mų yra nepaprastas trūkumas ir 
brangumas, dalis pirkėjų neturi

Geriau U žtraukti Paskolą

Jeigu žmogus yra pirkęs ne-uztektinai pinigų įmokėti uz nuo , x t, . kilnojamą turtą ir gavęs War-
ą jivvhp  riaucnau  k a m  n n se  k a i-savybę daugiau kaip pusę kai
nos. Žinoma, kitai pusei jau būtų 7/, ’/  , . paskolos ant tos nuosavybes ir

ranty Deed”, bet dar turi dalį

galima gauti paskolą (mortga- , .. - ..° , , _ , - . . - dėl vienos ar kitos priežastiesge>. Tokie žmones dažnai būna nepajėgia užmokėti nuošimčių ir
pagrindinių mokesčių, “mortga-,

, . . * * . ge” savininkas turi teisę, kaiples of Agreement for VVarranty ,,, .rA j ., i -i.- . j  - - mes vadinam, foreclose a mor-

priversti pirkti nuosavybę pa
gal. kaip mes vadiname, “Artic-

GAIVINANČIAI 
V ft S U S 

R O M A ’ S
llankirtii salė. 
Krstuuranas ir 

Taverna

Visi trys Air 
CoiuUtioncd

Aptarnaujam e 175 iki 2OO asinonų  
Pristatom e Valgius

VESTCVftMS —  BANKIETAM S, 
SHOAVEKS —  GIMTADIENIO 4r 

RITOMS VAIŠĖMS, 
m odernioje m ūsų buuklctų salėje  

su daugiaspalvių apšvtctinui.

ROMA RESTAURANT
9 2 rd R D  C O M M E R C I A L  AVĖ. 
KEGENT 4-9205 R EG EN T 4-9549
"Italian S p ed a ltles Onr Fride” 

Pizza IMe Our Spccialty

Deed”, kas reiškia, kad žmonės 
pasirašo šį dokumentą ir moka 
mėnesinį mokestį pagal sutartį.

tgage”, bet tas užima ilgą laiką
ir "raortgage” turėtojui kainuo-

. ja daug pinigų. Be to, naujasisŽinoma, tai vra gana gera pa- x ,,, . , 7 - 1  namo savminkas turi tam tikrasgalba žmonėms, kurie turi ma
žai pinigų, nes jie užperka sau 
nuosavybę ir tikrasis namo savi
ninkas įleidžia juos gyventi. Taip 
pat jie turi mokėti mokesčius,

teises gintis arba užvilkinti tą 
“forklozavimą”, kitais žodžiais 
sakant, jam nėra pavojaus pra
rasti nuosavybę taip greitai, 
kaip kad perkant pagal “Artic-draudimą ir nuošimti pardavė- , , A t .

. ; .. . . j  i j  i • les of Agreement for VVarranty
ju i. Apskritai, atrodo, kad tai Deed”. Tankiai mums prisieina 

susitikti su panašiais įvykiais ii 
tankiausiai yra apgailestaujama,

yra vienas iš geriausių dalykų 
pirkėjui, kuomet jis, Įnešęs pen
kis šimtus arba tūkstantį dole-,, . , .. ,. - i .. kad sutarties laikytojams pagairių uz namą, vertą gal dešimties _ J r  °bos nėra.

Kuomet planuojate pirkti nuo
savybę, būkite labai atsargūs. 
Kuo labiau atsargūs būsime, tuo 
mažiau bėdų ateityje turėsime.

tūkstančių arba ir daugiau, gali 
jame gyventi su savo šeima, mo
kėdamas tuos visus mokesčius, 
kurie sutartyje yra įrašyti.

Pirkimo Pavojai
Tačiau toks pirkimas yra su- Rašytojas Mauclere 

rištas ir su pavojais. Joks advo- Apie Lietuvą
katas nepataria pirkti nuosavy- Prancūzijos katalikų dienraš- 
bę pagal vadinamus “Articles tis “La Croix" pradėjo spausdin- 
of Agreement for VVarranty ti eilę straipsnių apie Katalikų 
Deed' dėl sekančių priežasčių. Bažnyčios .padėtį Lietuvoje.

, VT , . , , Straipsnių autorius yra žinomas1. Nuosavybes pardavėjas vai ..f A lietuvių ir Lietuvos drangas,do vadinamą Title of Owner- . . .  . ®., . „ . . .  , , . . . .  garsus Prancūzijos rašytojas
P P Jean Mauclere-

o . j  • , - ■ • Straipsnio pradžioje autorius2. Pasitaiko, kad pirkėjas įmo x x .. , . T ; supažindina skaitytoją su pnes-ka pagal sutarti penkis tukstan- , . . - . ... '  - .., . .. karine Katalikų Bažnyčios pade-
. . .  „ , , , . . timi Lietuvoje, patiekdamas vi-sykiu kas nors užveda bylą prieš 

tikrąjį namo savininką arba ji
sai nuteisiamas sumokėti kelio
lika tūkstančių dolerių. Tuomet 
pirkėjas pasilieka labai prastoje 
padėtyje.

3. Pasitaiko, kad nuosavybės

są eilę tikslių statistinių duome
nų.

Autorius savo teigimus pai
liustruoja ir patvirtina kai ku
riais dokumentais. Tarp kitų ci
tuoja vieną Lietuvos vyskupų

, . .  . . ,........................ raštą, kurį 1940 m. liepos 24 d.
pardavėjas js.veha . se.mymn) švietimo komisarul Venciovai
nesusipratimą su savo žmona ar- įteikė J. E. vyskupas V. Brizgys
ba vyru. Tas irgi pastato pirkė-, mokyklų reikalu Cituoja taip

4. Kai kada pasitaiko, kad tik 
rasis nuosavybės savininkas nu
miršta arba kokia tragedija 
įvyksta jo gyvenime. Tada toks 
pirkėjas vėl įsivelia į sunkumus.

pat Jo Eksc. Kauno Arkivysku
po raštą. įteiktą 1940 m. rugsėjo 
4 d. ir adresuotą J. Paleckiui ir 
Komisarų Tarybos pirmininkui 
Gedvilai, kuriuo Ganytojas pra-1 
šo, kad būtų paleisti politiniai

Tankiausia, jam gresia pavojus kaIiniai Autorius paduoda tajp 
prarast. Įmokėtus penkis arba vidaus reikalų ir saugumo 
ses.s tūkstančius dolerių dėl tų komisaro Gladkovo instrukciją
paminėtų priežasčių.

Jeigu kam nors pasitaiko pirk
ti nuosavybę pagal vadinamus 
“A rticles of Agreement for 
VVarranty Deed”, jis turi būti

slaptosios policijos organams.

Darbštus Kompozitorius
Memmingeno DP stovykloje

laba. atsargus. J jo sutartį spe- tebegyvena žinomas muzikas ir 
cialiai turi būti įrašyta, kad jis kompozitorius Juozas Baubas,
mokės paskirtą mėnesinį mokes
tį. bet. jeigu jis matytų reikalą 
ir aplinkybės jam leistų, jis turi 
teisę atmokėt nuosavybės savi
ninkui visus pinigus ir iš jo gau
ti tikrą nuosavybės galią (VVar
ranty Deed).^Pavyzdžiui, suži
nojęs, kad nuosavybės savinin
ko šeimyniškas gyvenimas da
rosi nepastovus arba kad prieš 
jį gali kas nors užvesti bylą. pir
kėjas gali kuo greičiausiai ati
duoti visus pinigus ir gauti tikrą 
teisę valdyti nuosavybę.

Taip P irkti N epatartina  

Pirkti pagal minėtą sutartį

kuris, nežiūrėdamas blogų gyve
nimo sąlygų, be atvangos kuria, 
turtindamas labai negausią mū
sų muzikinę literatūrą. Be jau 
anksčiau išspausdintų jo Lietu
viškų Mišių, Liaudies dainų ir 
kt. kompozicijų, gegužės pabai
goje J. K reivėno pastangom is  
bei rūpesčiu rotatoriumi buvo 
atspausdintas jo naujas leidinė
lis — Liaudies Dainos, solo su 
fortepionu, II dalis. Čia randame 
šias Gaubo harmonizuotas liau
dies dainas: Oi liūdnas žalias 
berželis. Vieversėlis, Lopšinė, 
Žaliojoj girelėj, Sušvilpino kazo
kėlis, Dyvai. Viso 16 pusi. gaidų 
ir teksto. Tenka pažymėti, kad

nepatartina dar ir dėl kitų prie- KrejVėnas, didelis lietuviškosios 
žasčių. Pavyzdžiui, pirkėjui įmo- mylėtojas, šį leidinėlį at-
kėjus penkis ar šešis tūkstančius SpausjįnO Augsburgo pereina- 
dolerių, jo šeimoje gali pasitai- | mojoje stovykloje.
kyti sunki liga arba nelaimė. į ___________________
Toks įvykis žmogų finansiškai Tikras savęs pažinimas yra Die- 
labai sunaikina. Vieną ar du mė vo nujautimas.
nesiūs nepajėgiant užmokėt mė- — R yty  išmintis

cemento darbai
la ip ta i. Prieangiai. Takai, Grin
dys, {važiavim ai, Krantinės. Iši
mame seną cem entą. Nem okam i 
apskaičiavim ai.

BERT KELDERM AN  
-1522 IndiajiaipoUk Blvd.

Pašaukite:; —
AVldtlng 1268

DOMIS,
NVOSAVYR1V TL'RfiTOJAI 

Pašaukite mus Šiandien d81 pilno 
išplaateriavinio. plaaterio pataisy
tu u —  pertaisymų naujo ar se
no darbo —  m aio ar didelio dar
bo už nebrangias kainas.

Telefonas: -r-
MOliavvk 4-1990

R IS K IT  
PBINTING  CO.

8013 t'ottagc Gr.
TK ialigle 4-1230

VESTI VINIAI 
PAKVIETIMAI

m o s v  s p b c i a JjYb e  
jūsų  pasirinkim as visokių stilių.
Atidarą: Pirm., Treč., Penkt. vtbk.

JJ’s PIKNIKAMS DARŽAS
Dabar registruojam e norinčius 

piknikauti J labai pulku DARŽĄ 
su valgykla, šoklų aikšte ir baru. 
Randasi 1 *4 m ylios j vakarus nuo 
W olf Road ant 159 St. (R o u te7 )

Orland Pk. 97RI
Jos. F. Jainrovvski, Savin.

NUUODIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PRUS

A N T H O N Y  B.

PETK U S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

t 1410 So. 50th Avė.. Cicero, I1L
Telefonas TOWNHALL S-2109

GEGUTES LAIKRODŽIAI
•  Im portuoti Iš 

J imsiu j y Girių 
Jųsų 

Namai 
Nėra 
Pilni 

Iš Jų

7 Įvairių 
Gražiai 

Išdrožinėtų 
Modelių,

$12.95 iki
$200.00

Vienas palipėjim as —
Sutaupym as pinigų.

CASPER’S JEWELRY
1125 Lake S t- Oak P ar k. III. 

VRlage 8-6377

DĖMESIO, NUOSAVYBIŲ 
SAVININKAMS!

šauk ite m us šiandien dėl nem o
kamo apskaičiavim o. Specialistai 
”Crane" įrengim am s. It a d i a n t 
Baseboard Apšildym as, senas ar 
naujas darbas. K-omercinis ar re
zidencinis. Mes vykstam e bet kur 

m ieste ar priem iesčiuose. 
Elm hurst 6410 R

COMBINO ENGINEERING CO.
H eating Engineers

«UI Br>an St. E lm hurst, III.

DŽIAUGKITĖS 
GERESNIU GYVENIMU

su

General 
Motors
D E] 

A P Š lfJD Y M U

ULUIS
EÎ

SPECIALUS PAVASARIO 
PASIŪLYMAS 

G M DEI.CO APŠILDYMO  
PAKEISTAS DE4 ilN  TL V AS

$275.00 i
jtnokėjlm ai liek maži kXip $8.79 

per menes} \
Tel. SHi-rrield 4740-M arba) 1351-11

CALUMET SHEET 
METAL WORKS 

4548 Hohman, Hanmiond, Ind. 
sUviridd 3023 — Ben Floek, ved.

STREPTOMYCYN'AS
SIUNČIAMAS LIETUVON

5 0  g r a m ų  $9 9 .5 0
Speciali kaina 0 9

plūs persiuntim o išlaidos.
Mes esam e apsirūpinę supakuoti 
ir pasiųsti. Mes taip  pat garan- 
tojam e saugų pristatym ą apdraus
tu oro pašto ekspresu. Prekės bus 
pasiųstos užsakym o dienoje.

Užsienio Receptai 
ir Kiti Vaistai

Receptai 1 detiivon . yra išpildom i 
ir pasiunčiam i su garantuotu pri
statym u.

Atsilankykite arba rašykite dėl 
tolim esnių inform acijų.

KAZIMIERZ CABANSKI
PRESCRIPTION PHARMACY

957 N. ASHLAND AVĖ. 
kam pus Augusta Blvd. 
Chicago 22, Illinois

Telefonas A ltrnitage 6-8429

TftVV DfcMESU 1!
VASAROJIMAS —  B erniukam s ir 
m ergaitėm s didžiuose N o r t h 
Woods, W isc, m iškuose. Tėvai 
prižiūrėkite savo vaikus šią vasa
rą. Pašaukite ar parašykite pas 
Ed. Pedosiky, Ar., 126— 156 Place. 
(a h iin e t City, III. Tel. TOrrenee 
2-4294, Jei neatsiliepia šaukit TO- 
rreiM'e 2-4770.

Užsisakykite ‘Draugą’

© U U i i c t
SAUGI IR 
PELNINGA 
V IE T A  
Taupymui

.bAv:- <
Įe e e
I iI

V aidžia Apdraudžia
T a u p y m o  Sąskaitas

Kiekviena taupym o sąskaita  
y ra  U. S. Valdžios agentūros 
apdrausta  iki $5,000.00. Tau
pyti galite kiek tik  norite ir  
kada norite.

PELNINGAS DIVIDENDAS
Jūsų doleriai čia pakinkomi 
į darbą ir neša jum s pelnin
gą dividendą, kuris išmoka
m as kas šeši mėnesiai.

®Ut7uct SoVinyj
. AND LOAN ASSOCIATION °

M. Mozeris, Secretory

3236 So. Hafsted Street 
Phone: CAIumet 5-4118

Kviečiame visus atsilankyti Į Sudriko Pavasarini Išpardavimą 
gerų naujo sty liaus rakandų, karpetų, pečių, šaldytovų, skalbiamų
mašinų, dulkių valytuvų, radio, TELEVIZIJOS SETŲ, lempų, 
somų mašinėlių, auksinių plunksnų, jewelry, deimantinių žiedų, 
laikrodėlių, sidabro ir aukso papuošalų.

įvairių rekordų, pianų, akordionų, spinet planų.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
P R E K Y B O S  K A M A I, 38  M E T A I P R E K Y B O J E  

3241 So. Halsted Street 
Telefonas: CALUMET 6-7287

Žymi lietuviška ratilo program a leidžiam a 21 m etai kiekvieną Bok- 
madienį, kaip 5:30 vai. popiet Chcagoe laiku iš stotiea WCFL. 

1.000 kilocycles, 50 tūkstančių spėkos, su dideliu orkestru.

SE

rr DABAR-
STASYS LITWINAS SAKO:

TAI GERIAUSIAS LAIKAS 
PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES

NAMAMS REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS
Stogams Reikmenys — lnsuluotų Plytų-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Maleriolo — Maliavos —  
Varnišo — Enamelio —  Geležinių Namams Reikmenų— 
Harduare — Pieisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Lūšies Insuliacfjos Materiolo — Šturmo Langų — Kom- 
b i naci jos Durų — WaJlboard —  Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI

CARR MOODY LUMBER CO.
STASYS UTW1NAS, Prez.

3039 S. HALSTED ST. TEL YTCTORY 2-1272 
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak. 

Šeštad. — 8 vai. iki 3 vai. popiet.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West l l l th  S t
Vienai Blokas nuo Kapinių
Didžiausias paminklams 

planų pasirinkimas mieste

Telefonas CEdarcrest 3-6335

6812 So. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas GRovehill 6-0142 

Mūsų patarnavim as yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

LIG D ĖSIO  VALANDOJ 
bukite

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845  So. Westem Avė. 3319  Lltuonlca Avė.
P R o s p e c t  6 - 0 0 9 9  Y A r d s  7 - 1 1 3 8 ;  7 - 1 1 3 9  

Tieau lcurie gyvena kfto*e miesto dalyve gausime koplySf arBau jūsų oamg

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aiubulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus.

Mes turime koplyčias 
visame Chicagos ir 
Rosclando dalyse Ir 
tuojau patarnaujam.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 W. 23rd PLACE 
10766 S. MICHIGAN

Phone: Virgiui* 7-6673 
PUUmn* 6-1270

PETRAS P. GURSKIS
669 WEST 18th STREET Phone SEelej «-57Il

~  ALFREDASVASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero Ilk Tel. Olympis 1003

POVILAS J. RIDIKAS
3364 S. HALSTED ST. 710 W. 18th ST«EET

Telephone: YARrds 7-1911

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Phone: PUUman 5-9661

ANTANAS M. PHILLIPS
(807 H UTUAN10A AVĖ. Phone TArda 7-4M8

JUUUS LIULEVIČIUS 7
4348 So. Caiifornia Avė. Phone LAfayette 3-3572

LEONARDAS A. EZERSKIS
1646 West 46th Street YArds 7-0781

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
Laidotuvių Įstaigos

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 South Hermitage Avenue
T e l .  Y A r d s  7 - 1 7 4 1 - 7 - 1 7 4 2

4330-34 South California Avenue
T e l .  L A f a y e t t e  3 - 0 7 2 7

TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 
KOPLYČIOS

RADIO PROGRAMAI Iš  STOTIES W G E S 
(1390 kilocycles)

Leidžiama kas ŠeŠtaitienį nuo 9:15 Ud 9:30 vaL ryto



DIENRAŠTIS M U U O a S, CHICa GO, ILLINOIS Šeštadienis, birž. 10, 1950

K L A S T O J A M A  IS T O R IJ A
Amerikos geografų išleistame teritorija, 

vadovėlyje “Geograpliy of our Napoleonas buvo užėmęs be- 
world” by Frederick K. Bra- veik visą Europą, bet prancūzai 
nom. B. E., M. S., Ph. D., and tų žemių nesisavina ir niekas jų 
Helen M. Ganey, A. M. (C opy-ijiem s nepriskiria.
right, 1929, 1938. 1940, by Wil- 
liam H. Sadlier, inc.l, Edition T, 
1941, 320 puslapyje rašoma:

“ B altijos valstybės.

Antrojo pasaulinio karo metu 
vokiečiai buvo užėmę daugiau 
kaip pusę Europos ir dalį Afri
kos. bet jie tų žemių nesisavina

TYTUVĖNŲ BAŽNYČIA
(Iš A. Vilainio knygos)

ŽVEJAI, DftMESIOl 
l.nlvno išplaukta J 

GOVERNMENT PIER  
l*uukfuttltai k ieki leną valanda 

kaMlion nno
SINT A UAIUM ET RIVER .•’iiuii oi uii tdndn**

I iim j . i .h k a i iu M
• m l'f'! ir •» nikiui.

lt V l

Dčnicfdo, N u o g y b ių  Savininkai! 
Palaukite mus Aiandtan dAi ne

mokumo apskaičiavim o ant “gitt- 
— vandens nuhčgimo vam i- 

džių. M»'H spėria HziinJninAs ant
“btingulows" —  visokių rflAlų re- 
zld« nrljų Ir kom erciniam s dar
bams. Ankštos rūfties darbas Ir 
prieinama kaina. Mes vykstam e  

į l» I kur. Ali i »• sh  e. Melai Co.
i :‘ >  i < « tg j.

Prof. Biržiška Apie Ką h  
Kaip Rašyti J Laikraštį"

MES JUM PASTATYSIME 
b kai.ili plo o. uuiiiniiis natom, su • 
»r <> •• frontu 1 vidujiniai

kambariai su laiptais viduje j antra 
aukM.j ir įk irp s Apšildymo laidai 
dė) požemio ir pristatomu kambariu. 
Tiktai ui $10.500.00 ant jūsų sklypo. 
MES TAIPGI ATLIEKAME PER- 

I SI 'TYM A Krautuvių frontų, prie- 
• angių ir pristatomų kambarių. Susi- 

siekite m
ROMAN CONSTRUCTION CO. 

5850 W. .55 St. POrtsniouth 7-2418

l> E E nntl E K A N' 8

DEAUTY SALOH
( Formerly of Tho Ridge)

Visit our salon nr pitone for app. 
7013  SO. VVESTERN AVĖ. 

HEMI.OCK 4-5USO

AETNA REFRIG ERATIO N  
SERVICE

Aptarnaujami prrkybinlAi Ir na
miniai šaldytuvai. Patikim us 24 
valandų patarnavimas. Tobulai 
kruopštus darbas. Telefonu o kitę:

IR V E R S E Y  H-1540

Naujos šalys. Baltijos valsty- ir nevadina Vokietijos teritori- 
bės susideda iš Lietuvos, Latvi- ja. Tai buvo tik okupacijos lai- 
jos ir Estijos. Šios (šalys) vals- kotarpis.
tybės buvo suformuotos iš Ru- Labai įdomu, kodėl šio geo- 
sijos teritorijos tuojau po I pa- grafijos vadovėlio autoriai Lie- 
saulinio karo”. tuvos žemes pavadino Rusijos

Šio vadovėlio autoriai apsilen- teritorija, o ne prancūzų, vo
kia su tiesa ne tik kaip geogra-. kiečių ir net švedų teritorija: 
fai, bet ir iškraipo istoriją. juk ir šie buvo ją okupavę.

Lietuvos žemės niekuomet ne- Lietuviai, kaip tauta ir vals-
buvo ir nebus rusų teritorija, tybė, stipriausiai pirmieji pasi- Trumpas žurnalistikos vadovė- 
Anksčiau caras, o dabar Rusijos reiškė šiaurės - centro Europo- lis “ Ką ir kaip rašyti i laikraš-
komunistai turi tuos pačius im- je. Sakoma, kad lietuviai 2000 t į ” , parašytas dr. J. Prunskio,
perialistinius siekius. ar 1000 m. prieš Kristaus gimi- susilaukė gražaus susidomėjimo. įnterior and Exterior Painting and

Nepaslaptis, kad Lietuvos ze- mą jau gyveno prie Baltijos ju- Apie ši leidinį prof. Vael. Biržiš- work. Reusonabie Prices. veterans.
mes buvo okupavę: švedai <da- ros. ka rašo: “ Nors ir nėsu rašymo Ml 8851 ®-
lį), prancūzai, vokiečiai ir ru- Tokiais netiksliais vadovėliais naujokas, knygutę perskaičiau su -----------------------------------------
sai. kurie Lietuvos žemes ilges- klaidingai mokoma ne tik Ame- dideliu įdomumu. Šiuos nurodv-

M AKsHALI. DECORAT1N3 Servfc-e

CAR 0WNERS! BODY SHOPS!
VISIT OUR PAINT BAR

BOGERS
I.A ių iE R s ENAMO.S

AUTOMOTIVE FINISHES
Scicnt ificallv Mivcd io Mnn*h thc Color o f Your <’ar

UMIVERSAL TIRE AND AUTO SUPPLY C0.
1 0 8 4 6  M I C H K iA N  A V K M J E  W A T F .K F A l> L  8 -5 0 0 ,1

ni laiką išlaikė savo okupacijoje, rikos jaunuomenė, bet ir kitų 
Taip ir dabar Rusijos komu- kraštų žmonės, kurie tuo vado- 

nistai yra užėmę beveik vi- vėliu naudojasi, sudaroma nei- 
sos sausumos, bet tai dar ne-[giama opinija apie lietuvių tau-
reiškia, kad okupuotųjų kraštų tą ir Lietuvą.
žemės yra Rusijos komunistų — A. J.

NAVIIINGI PATARIMAI MOTERIMS

mus turėtų paskaityti visi visų 
mūsų laikraščių ne tik korespon
dentai, bet ir senieji spaudos 
vilkai — neabejoju, kad tuomet 
žymiai pakiltų mūtų amerikinės 
lietuvių spaudos lygis” .

Šis leidinys gaunamas “ Drau
go“  administracijoje, kaina 20 
centų, galima siųsti pašto ženk
lais.

PRIEŽIŪROS NAMAI
Puik ils privatlftkl namai sen e

snio am žiaus vyrui ar m oteriai: 
gera priežiūra; labai maloni, ra
mi vieta: nuo $100.00 j mCnesj 
ir aukščiau. Skam binkite: —

M llb erry  5-8422.

Paul W. Senne
FUNERAL HOME, Ine.

Įsteigta 1891 m.

* •
AIR-CON DITIONED  

KOPLYCIO8

Aptarnaujame įvairaus luomo 
žmones ir įvairiausiose 

aplinkybėse.

Lake St. prie Second Avė. 
Maywood, III.
Tel. Mayvvood 14

S P O R T L A N D
O P U E R S  E V E R Y T H IN G  F O R  T H E  IT S H E R M A N  

RODS — REELS — TACKLE — BAMBOO PO LES
M e c c u r y  O u tb o a r d  M o to r o  A l i im a -C r a f t  Boat**

NO PARKING PROBLEM

DILLING’S SPORTLAND
4089 BROADH’AY GARV, IND. PHONE 4-445'!

Opcn Evenlngs iii 9

GARAŽAI PASTATOMI ANT 
CEMENTO“ STULPŲ”

Dviejų automobilių 
garažas 18’x20*

Kiti dydžio garažai už m ažesnes kalnas.
(SKAITOMI:

•  2x4 hip$•  langai
•  i “acrvlco” durys
•  90 svam  rllioy.*. “rooflng"
•  viršuje la lė j im u i vieta

$430
•  FHt ix,>lprr*. under siding
•  4x6 <kmr header
•  6” l>nxad tn eaves

Jei nori laimėti pažįstamosios Jei esi neseniai iškepta* nuo- 
palankumą, pabrėžk jai, kad taka ir pageidauji, kad vyras 
yra už tave gabesnė, prašyda- niekad nesiliautų siūlęs savo 
ma. kad tave pamokytų, kaip paslaugos indus šluostyti, kart- 
gaminamas tūlas valgis arba kartėmis atleisk jį nuo tos “ma S. Paulo mieste gyvena viena
kaip kabinamos užuolaidos — lonios” pareigos, ir jis pats grįš | iš protinki y vingiausių vaiki) lite-
bet ką. kad tik prieš ją pasirody savaime...

Ką Veikia Lietuviai
Menininkai Brazilijoje

HOSTEHsES —  PR ID ĖS  
RECORD

pleasant memorlea. 
me record your guosta volces at

your next so d a i funetion com plete  
record of weddlng cercm ony. Com p
lete esi im atės glven w lthout obliga- 
tlon P lease call: —

UPtovrn 8-4208

j .  J. RISK A 
Sportlng Goods Co. 

BuscImiH and Softball 
t'nifornts Made to Order

A thletic Clothing of Every  
Descrlption

1807 S. Throop St. CA. 8-4524  
We're Proud of Our Comniunlty'

JOKIO IMOKFJIMO —  IKI 5 METŲ IASIMOKAJVMAI
Telefonuokite ar rašykite dėl nem okam o apskaičiavim o dabar

TRIANGLE 4-8700 — Kiekvienu metu 
Garažai pastatom i vtaur. Mea Matome t tankių raišių garažis*.

CHICAGO GARAGE BUILDERS
8326 SOUTH HALSTED STREET

tumei nesugebanti. 
Jei šnekėdama su •juo pa-

Nori gerą darbą padaryti? — 
Tai gali atlikti pagirdama mote-

stebėsi pągyvėjimą palietus mo- rį jos vyro akivaizdoje. Primesi 
teri, kurios konkurencijos pri- nejučiomis plytelę, tvirtinančią 
vengi, — nesurauk antakių ir jų šeimos židinį.
neatsargiu žodžiu neišsiduok pa- Jei nežinai, kaip pasiliuosuoti 
vydo ar susirūpinimo. Sėkmin- nuo įkyrios moters draugystės, 
giau numuši jos žavesį, jei nu- kuri savo plepėjimu iki nuobodu 
duosi slepiamą nuobodulį žio- lio kankina, pradėk kalbėti apie 
vaudama ir pakeisi kalbos temą. save, neleisdama jai pradėti pa- 

Būk atsargi pasakotis, kiek šakoti apie save.
mokėjai už naują suknelę ar Gera darydama žmonėms, ne- 
skrybėlę, nes, jei kaina būtų per norėk laimėti jų dėkingumo ir 
didelė, palaikys tave eikvotoja nelauk atlyginimo. Pasitenkink 
arba pamanys, kad perdedi, kad j tuo, kad, gera darydama, kilnes- 
jai užimponuotumei. Bet, jei ne savo sielą darai.
tikrai tau pavyko pigiau nusi- Ne|šdavinėk svetimų ,
pirkt., ta. pakaltins tave per- jr Pasirodyk
kant menkavertę prekę. .. . .... ...WT. , . . . , . esanti verta pasitikėjimo.Niekados neprimink senų ir
užmirštų nesusipratimų ar ki- Pirmiausia rūpinkis reikalais
virčų, nes visos •“dovanotos” savo šeimos, kurią tau  likim as toje. valstybiniame muziejuje, 
nuoskaudos kaip m at a tgys ir pavedė globoti. atidaryta pirmoji lietuvio daili-
prives prie naujų kivirčų.. — Kam. ninko Eugenijaus Kulviečio pa

veikslų paroda.

ATRANDAMI VIS NAl'JI VAISTAI

ratūros iliustratoriū — dail. F. 
'Stančiknitė-A braitienS, Vokietijo
je ji buvo suorganizavusi Dailės 
Mėgėjų studiją. Tame pat mieste 
gyvena ir dail. -4. Kairys. Dail. 
A. Rimkus, įsikūręs taipgi S. 
Paulo mieste, daugiau piešia re
produkcijas, bet nepamiršta ir 
originalios kūrybos. Dail. A. Na
vickas dekoruoja Šv. Antano baž
nyčią Piraeajos mieste, kur kle
bonauja lietuvis kun. Al. Armi
nas, poetas, žinomas Venaeijaus 
Ališo vardu. Birželio 13 d. dail. 
Navicko kūryba Šv. Antano baž
nyčioje užfiksuota kino filmoje.

Kulviečio Paveikslų
Paroda Kolumbijoje

Birželio mėn. pirmomis dieno
mis Kolumbijos sostinėje Bogo-

V A IST IN IN K A S V. P E T R A U SK A S

Yra žmonių, kurie labai jaut- darė bandymus antihistaminic

Ir Žydai Domisi
Ark. Skvirecko Vertimu

SAUGUMAS (161 Jums m ielų  
yra mūsų obatais.

M oterys ir Vuikal palydim i Iki Jų
durų uniform uotų m alonių vai
ruotojų. DCl skubaus patarnavim o  
ponaukite: —

C A R, Ine. 
SAcram ento 2-4321 

KEdzie 3-7070

Dažymas ir Dekoravimas
PIRMOS R fftIE S  DARBAS. 

S V A R U S .
Pasaukite po 4 vai. vak.• -— I
Whiting 2393 R.

Dėm esio, Nuosavybių Savininkai!
Sienų ir grindų *,tiling’’ už žem as 
vasaros kainas. ••Plastic” —  alu- 
m inijus — guma —  asfaltas: 30 
spalvų. Nem okam as apskaičiavi
m as m ieste ar priemiesčiuos*' —  
darbas garantuojam as.

CI STOM TILE CO. 
A rm ltagc 6-3056 Grovctižll 6-1232

DĖMESIO NUOSAVYBIŲ 
SAVININKAI!

Užsisakykite sau Oil Bumer— alie
jaus degintuvą dabar! Speciali kaina 
Biržrlio mčn. $298.50. Automatinis 
“gun-type” aliejaus degintuvas su 
dviem kubilais, pilnas aptarnavimas 
ir iivalymas. Mes vykstame visur — 
mieste ar priemiesčiuose.
J. D. Furnace Co. ARtnitage 6-0999

PIR K  TIESIAI I š  SAVININKO  
10 ak. Vištų fk ls  su  moderniu nam u.
Ištisa rūšis, a lyvos šilum a ir kaštas 
vanduo. Vcnetian užuolaidos, kilim ai, 
geležinių spintų v i r t u v ė. Hot 
Polnt pečius. Vaisiniai medžiai, na
mai. išplanuotas gam tovaizdis. Kal-

The Jewisb National and Uni-i ntt *ic..r»oo. išm o k s im o  terminai.
Dčl Inform acijų Pašaukite:versity Library paprašė atsiųsti

rūs (allergic) kokiam ners daly- vaistų su 300 ligonių. Jiedu irgi arkiv. J. Skvirecko psalmes, nes 
kui, kaip dulkėms, kokiam vai- gavo 90 proc. teigiamų rezulta- 
giui ir panašiai. Pauostęs ką su- tų (Pulse of Phrm.. Nov. - Dec. 
serga dusuliu (Asthma)arba ką 1949). Padarius dar keletą ban- 
suvalgęs gauna odos ligą (hi- dymų su šiais vaistais, 1949 m. 
ves), o dar kiti suserga šienlige rugsėjo 2 d. pirmu sykiu anti-

jiems visokios psalmės reikalin
gos.

OREAND P IR K  184-.I-2

(hay fever). histaminic vaistai buvo be re- i

Darbininkų Premija
Katalikų sindikatų u n i jo s

Dėm esio, Nuosavybių Savininkai! 
įsigykite m ūsų apskaičiavim us 

ant bent kokios rūšies 
•’sheet m etai” darbą 

Air Conditloning, Furnac^s, 
Oil Durnera.

Pašaukit Downers Grove 250 
D O U N E R S GROVE SH EET  

MĖTAU W ORKS

Prašau NEMOKAMAI prisiųsti inform acijų ir apskaičiavimą.
V A R D A S  .....................................................................  G A T V E ...............................

M IE ST A S .....................................................................  VAL.ST...................

SMAZIK KURORTAS
. Čekiška-Am crikonlSka virtuvė, . 
tiesiai ant Paw -Paw  ežero, n e
brangios kainos. R ašyk ite ar te- 
lefom iokite:
E M I L  S M A Z I K  

COLOMA, M1CH.
T E L  Coloma 121

P O D .S IO  N A M A I
GYDYMOSI NAMAS m ažame 

m iestelyje, besveikstantients. sene
liams, ligoniam s, p e n s i onieriai 
priim ami. 24 vai. slaugių aptar
navimas. Dėl palankių kainų ra
šykite :

GRAM NURSING HOME 
138 N. Jeferson Avė. Amboy, III. 
Pitone 231 —  Rašykite, te lefo-
nuokite ar atvykite šiandien.

DR. N. J. DIAMOND
O PTOMET RISTAS

Praneša atidarymų, jo kabineto  
adresu 8911 S. 1.OOM1Š ST. 

V A I-: Pirntad. ir K etvirtad. nuo 
12 iki S:3D vai. vak.; Antradienj. 
Penkta d., šeštad. nuo 9— ii: 30 v. v.

FLOOR SANDING,
v a r n is h in g .

Waxed floors refinished likę new  
Reasonable rates. free estlm ates. 

20 yeara on the W est Side

E. A. LARSON COMPANY
1330 NO. M AYFIEED,

A U stin  7 -3732

D O M Ė S,
NUOSAVYBIŲ TURĖTOJAI 

Stogo —  Apkalinio —  Insnllacljos 
darbai atliekam i už nebrangias 
kainus. Mes vykstam e bet kur. 
Gaukite mūsų apkainavim us šian 
dien i r Išvengkite sezono susi
grūdim o. P ašaukite:—

O A K U A W N  2494  J 2

..............  I
Ar T elef......................................................  ( >ryte ( )p.p. f jaekmad. ’

r

Our Kitchen is Under New Management
I.ARGE and &MAUL

P I Z Z A
Sm įsage, Cheese, Anchovies

4715 W. 63rd St.

Call for Jim ___ our NEW Chef
We notv feature. . .  Steaks —  Chop- —  
<hi«ken —  shrim ps —  A sm rtcl Sand- 
u le lie s  —  Spaglietd and RavloU.

TRIO LOUNGE POrtsmotHh 7-9830
K itchen open at 5 p.m.

N E L A U K IT E —
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies, namas, baldas, sntomobfUas, 
nr šiaip ką apdrausti, reikslanUte agento, arba brokerio, kad 
jis p a r ū p in t ų  jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturėsite joldų nem&lonnmų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underorriters’’

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 1043

Telefonas CEntraI 6*5208
GENERALINIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUBMERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE MARINE INSURANCE CO. 
M1CHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

Šiai alerginei ligai gydyti yra cepto parduodami nuo paprastos “ Quedragesimo Anno” premija 
pagaminta virš 400 įvairių eks-. slogos (Drug Progress 1950 m. buvo suteikta susisiekimo sindi

kato pirmininkui Beirne, kuris 
buvo pripažintas žmogumi dau
giausia pasidarbamsiu, kad bū
tų įvykdytos didžiųjų sočiaiinių 
enciklikų mintys.

traktų (Red Book 1947-48), ku- sausio mėn.).
riais patepus (pateh tęst) arba giandieną recept0 gaJima
įleidus po oda (scretch tęst) su- vaistinžse pirkti gekančius anti- 
randama. nuo ko žmogus suser- histaminic vaistus nuo 
ga. nors paprastai kiekvienas

Ornamentui Steel RaJIing for 
porėti und steps. Ali Aluininum  
Canoptea $40.00 and up installed, 
( ’yclone, Ptcket, and Ornamentai 
Eences. installed, or deliver m a
te riai only. Free estlm ates eheer- 
fully glven. Call Pūliniai) 5-8325  

324 W. lO lst PLACK

M U T U A L  F E D E R A L  S A V I N G S  

R E K O R D A S . . .
toks bandymas ligoniui kainuo
ja apie penkis dolerius.

Šiai procedūrai sutrumpinti 
vaistininkai - chemikai sinteti
niu būdu pagamino naujų vais
tų grupę, kurie vadinami Anti- 
Histaminic, kurie pagelbsti ser
gantiems alerginėm ligom. Šių 
vaistų skaičius jau siekia virš 
30. sekantieji sėkmingai yra var 
tojami: Pyribenzamine, Bena- 
dryl, Histadyl, Thephorin, Tri- 
meton ir kiti.

Jūrų kapitonas John M. 
Brewster pastebėjo, kad jūrinin
kai, kurie ėmė anti-histaminic 
vaistus, negaudavo slogų ir ne- 
persaldavo. Vėliau kapitonas da
rė bandymą su 572 jūrininkų, ir 
90 procentų šių bandymų buvo 
teigiami. Prieš porą metų kapi
tonas paskelbė savo bandymus 
“U. S. Navai AVfedical Buletin“ ; 
po to daktarai Arminio ir Sweet

ir šienligės: Artahist. Antamine, 
Inhiston, Kriptin, Neohetrami- 
ne, Resistab, Tabcen ir keletą 
kitų.

Nors šie vaistai pardavinėja
mi su U. S. Food and Drug Ad- 
ministration leidimu, bet AMA 
žurnalas išėjo prieš šių vaistų 
pardavinėjimą be recepto. Ma
noma, kad šįmet šių naujųjų 
vaistų bus parduota už 100 mi
lijonų dolerių.

Nauja "A teitis"
Pasirodė jau trečias ateitinin

kų žurnalo numeris, puikiai iliu
struotas ir gražiai suredaguotas. 
Rašo jame Maceina, Karvelytė, 
Žitkevičius, Katiliškis, Sušinskas, 
Kozulis, Bradūnas, .Baronas, Em- 
pakerytė, Baužinskaitė ir eilė ki
tų. Šis žurnalas puikiai pavaiz
duoja ateitininkijos gražų kūry
bingumą.

I)  t  R A R YRA LAIKAS PERTAISYTI
D  M D  f l  II P A C R A Ž I V T T  J f tK V T  V O M t O C  T OPAGRAŽINTI J fS Ų  VONIOS IR  

VIRTUVUS SIENAS SU
PLASTINĖMIS SIENOMS PLYTOMIS

GUMOS IR ASFALTO PLYTOMIS GRINDIMS 
—  PILNAS PER TA IS Y:MAS —

IK I 3 -jų  METI,; IS S IM O K X JIM A S
IS'd nem okam ų apkalnuvlm ų pašaukite

S. & S. TILE SPECIALISTUS

Įsteigta Otiicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, ekonomines de
presijas, panikas ir krizes ir savo tau py to jam s išmokėjo kiek
vieną sutaupytą dolerį.
Dividendus išmokėjo visada be perstojimo.
Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $5,000.00 per Fe- 
deral Savings and Loan Insurance Corporation %u 1935 mėty.

3300 So. Holsted Street Tel. Vlrginia 7-4244

•  r  žx lai a  ta d an tračia i. •  Be Diržų ar
Grandinių. •  GaneanU vaikščioti p as
kui Ir važinėti m odeliui.................... .. . .
•  S P M IA L IA I PLANUOTI 
DfcL 4CSŲ SODO:
•  žydinti«‘ji Krūmui •  Pavėsio medžiai
•  Vaismedžiai Ir R iešutų m edžiai
•  E vergreiiii.
•  SPEC IA IJA I JK UNUOTA.

MARDON ACRES NURSERY  
G O R D O N  Z E T H M A Y R  

R t. I— W eat C h ie a g o —T el. 8 0 0 5 -M -l  
G ran d  D eto u r  R d . I 3 /4  niyH oe Į va
k a r u i n u o  G ar y A vė . ( W h e a to n  R d .)

1-nia.s nam as 1 šiaurę >mio Rt. 64 (N orth Avenue.

Pag e  -
G a r d e n  T r a c t o r

INSURED

PLAHIHGAS TAUPYMAS VISUOMET MOKA GERUS DIVIDEHDUS

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mutual Federal Savings
and Loan Association

Chartered and Supervised by tb« United State Government

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois
JOHN J. KAZANAU8KA8, Pres. TEL.—Virgiui* 7-7747


