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Lietuvybės Misija Žemaičiu 
Dvare

Jau dvidešimt metų, kai nete
kome šviesiausios lietuvės rašyto
jos Marijos Pečkauskaitęs-Šat ri
jos Raganos (gim. 1878. JI. 24). 
Tai jautrios širdies, laikinus he
roizmo, aukštos kultūros moteris, 
kuriai 
mūsų 
dvaro 
timas
gausių ir garsių žemaičių bajorų 
luomo naiys, bajorų, kurie, 
kraštą

teko dvi ypatingos misijos 
tautinio atgimimo metais: 
lietuvinimas ir tautos švie- 
— auklėjimas. Ji buvo

sudarė jaunosios, 
kartos ryškesnis 
lietuvybei ir de- 
iš to pasireiškęs 
senosiomis pažiū- 

. atstovavo anaip- 
senoji, bet žymi

y

savo 
nors ir labai mylėjo, jį 

garsino ir juo garsėjo, žemaitiš
kumu, net ir žemaitiška kalba di
džiavosi, tačiau lygia dalimi bu
vo pasisavinę lenkiškosios kultū
ros viršinį požymį, tikriau sa
kant lietuviškai lenkišką kalbą, 
kuri jiems savo, bajorlt). šeimos 
tarpe buvo nerašyta oficialioji j 
kalba.

XIX šmt. pabaigoj ir XX 
pradžioj Žemaičių dvaras pergy
veno lūžį, kurį 
išmokslintos jo 
apsisprendimas 
mokratijai ir 
susikirtimas su 
romis, kurioms 
tol ne vien tik
dalis ir jaunosios kartos. Būdin
gas tų laikų veikėjo tipas Vladas 
Putvinskis, žinomas Kelmės bajo
ras dvarininkas, garsus savo ku
mečių ir jų vaiki] švietėjas, drau
džiamos spaudos bendradarbis, 
revoliucijopierius, vėliau Šaulių 
Sąjungos kūrėjas ir jos pirmi
ninkas.

Šitokia lietuvybės misija Že
maičių dvare yra tekusi ir Mari
jai Pečkauskaitei, kurią, kaip ir 
Intas dvi- iš žemaičių bajorų ki
lusias rašytojas (Žemaitę ir Laz
dynų Pelėdą), ta linkme paskati
no žinomas veikėjas Povilas Vi
šinskis, kurio didysis nuopelnas 
kaip tik ir yra Uų trijų mūsų 
moterų rašytojų laimėjimas lie
tuvių literatūrai. Šiuo metu 
mums, aišku, ne tiek svarbi toji 
tiesioginė Marijos veikla dvare 
ir jo aplinkoj,, kiek literatūrinis 
to gyvenimo atvaizdavimas, tei
singiau pasakius, jo įamžinimas. 
Tai padarė garsioji Marijos Peč
kauskaitės apysakų apysaka. “Se
name dvare”, parašyta jau Ne- 
priklausomoje Lietuvoje, išspaus
dinta 1922.

Gražiausiom Pečkauskaitės
Kūrinys

“Sename dvare”

gražiausias ir originaliausias 
rijos Pečkauskaitės kūrinys, 
ir visoje mūsų , literatūroje 
skiria, tiek 
cija. tiek originaliais veikėjais.. 
Vienu kitu atžvilgiu savotiškai 
panašūs būtų Vaižganto “Pra
giedruliai”. Vaižgantas tačiau 
pagrindiniu svoriu suka kaimo 
filmą, o Pcčkauskaitė — dvaro. 
Tam tikra prasme “Sename dva
re” nusipelnytų sau atskirą, vietą 
ir pasaulinėje literatūroje. Ne 
be reikalo prieš porą metų Pa
ryžiuje tarptautinėje moterų- 
konferencijoje mūsų atstovų pa- 

I stangomis šis veikalas, kaip gra- 
žiausia. motinos apoteozė, laimėjo 

Į išskirtinę, žinoma, moralinę pre- 
l miją.. Deja, čia reikia pažymėti, 
kad “Sename dvare” beveik ne
įmanoma isvėrsti į kitas kalbas, 
jei bent tik į lenkų. Net ir lietu
vis skaitytojas ne kiekvienas pa
gaus visą 100%. Tai teigdamas, 
turiu galvoje gausybę žemaitiš
kųjų ąrba “aplietuvintos” len
kų kalbos dialogų, kurie tegali 
sudaryti tikrąjį tom “kalbom”- 
kalbančiojo veikėjo vaizdą tam, 
kuris pats supranta: tos žemaičių 
tarmės, o taip pat anos žemaičių 
‘ ‘lenkiškosios ’ ’ kalbos plonybes.

Prašynatniausiflc Tipų Galerija
Aišku, ne tas specifinis kalbos 

koloritas sudaro kūrinio origina
lumą, 
rašyta 
lūs tie risi nykstančio dvaro per
sonažai, 
sudarą 
Praeini 
tave vis 
riu stebina.

Štai Bočelis turkišku naktjr 
siausčiu, plaukais, sušukuotais į 
kuodą, vaikščiojąs po didelį sa
loną. ir meldžiasi, kalbėdamas 
rytmetinius poterius, paeiliui iš 
kiekvienos maldaknygės, kurios 
išdėliotos ant visi] langų: po pus
ryčių, iškilmingai apsirengęs, ei
nąs “ūkio apžiūrėti”; po pietų 
atsigulęs dainuojąs, o prieš va- 

! ka.rienę čiulpiąs vaikščiodamas 
1 cukraus gabaliukus, paimdamas 

vis iš cukrinės atbulas ir užsi- 
1 merkęs, kad ne tik kiti, bet ir jis 

pats “-nematytų”- Arba teta iš 
Vilniaus, 
kad, 
daus 
stato 
kėdes,

Ma- 
ibet 

išsi- 
siužetu, tiek kompozi- 
originaliais 

atžvilgiu

juoba, kad 70—80% pa- 
bendrine kalba. Origina-

K a žiru r
Kažkur
Ak, po
Tik tavo pulso

streikuoja plienas, ge.lžkeliečiat, 
alyva, meišskleid'usi žiedu...

galais, likime, aš tave pasmaugt norėčiau! 
nerandu.

O', būdavo, klajodavo™. takeliais- pievų, 
Ir oŠet jūs, žali' beržynai. taip saldžiai. - 
Šiandien streikuoja gelžkeliečiai, plienas, 
Streikuoja ir anieji rytmečio gaidžiai...

lėkštės besikul- 
visus pa žadi n- 
į karietų, ket- 

tai, ratams kiek 
plonu balsu ir

begriūdamos ir
.damos greičiau 
tų”; o kai išėda 
vertų pakinkytą, 
pakrypus, šaukia 
grobsto dėdę už rankos; anot ve
žėjo: “ta poni kap tik butelka 
arielkos neužkimšta. Ir bijok, 
kad nepasilijtų”.

ypač senieji dvarininkai, 
Čia tikra, tipų galeriją, 
pro juos, ir kiekvienas 
prašmatnesniu charakte-

lairi taip bijo 
geležimis 
langines, 
viena ant

o viršuje uždeda 
tę, kad “vagiui įsilaužus,

prototipų galima j
Užvenčio dvare ir. 
tatai nė kiek ne- Į 

būtų 
taigi

I realybėje jų 
buvo atpažinti 
kitur. Žinoma, tatai nė kiek 
mažintų kūrinio vertės, bet 1 
tik konstatuotas tikrovinis, 
realistinis jo siužetas.

Pilnas dvaras tokių reljefingų 
tetų ir dėdžių, kuriuos papildo 
ne mažiau ryškiai nupiešti dvare 
gyveną nedvariškiai, pvz. kad ir 
toji atsiskyrėlė pasalai bobutė, Į 
dvarą ateinanti kartą per metus 
prieš Velykas garsaus žemaitiško 
kastinio sukti; arba dvaran užsu
kę svečiai, pvz. kad ir tas vaikų 
mylimiausias garsusis knygnešys 
ir dievdirbys Levanarda arba vėl 
klebonas su savo paties išdrožtu 
liepiniu dantimi, valgant kaskart 
išimamu, kad “neprarytų”. Tas 
pats klebonas, kuris yra matęs ir 
aitvarą, ir gyvatę kambaryje ore 
besiraitančią, tas pats, kuris su
manė vaiku?' -triračio pavyzdžiu 
pasidirbdinti ir sau./tokį pat, tik 

■ didesnio formato, klebonišką,
dinį,

. Jeigu 
dievis, 
ekologiškai 
jau 
dar 
tai, 
me

Kiekvieną kartą, kai tik 
lankydavau Užvenčio dvare 
skutini kartą buvau 1943 m.), jo 
savininkai Sniilgevičiai su ypa
tingu pietizmu* rodydavo parke 
vietas, kurios neabejotinai buvo 
“Sename dvare” atvaizduotosios. 
Taigi Užvenčio • dvaras (Užven
čio vis., Šiaulių aps.j, kuriame 
mūsų rašytoja praleido savo vai
kystę, tas “seno dvaro medinis 
rūmas, pilnas meilių kampelių, 
jaukus ir šiltas..., prieš ji dide
lis, miegūstas tvenkinys su pa
slaptingomis gelmėmis, vakarais 
mėnesio ir žvaigždžių auksina
mas. ir įsigiedojęs, įsikvepėjęs, 
įsisvajojęs sodas” įkvėpė Pečkaųs-j 
kaltę nemirštamam kūriniai j 
“Sename dvare”.

Švietimo Misija

me-

atsi- 
(pa-

M
ALOYZAS BARONAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

vagių, 
užsidariusi iš vi 
prieš langus su
kitės po kelias 

dar lėkš- 
kėdes

gėležim: kaustytą.
Krėvės Skerdžius.

Kušlius yra klasiški, 
šiandien
50 metų 
ekspona-

Be- 
psi-

•išlukštenti 
muziejiniai, o prieš 
gyvi senojo kaimo 
tai Šatrijos Raganos “Sena-
dvare” senosios kartos perso

nažai, jeigu ir ne tiek giliai psi
chologiškai aprėpti, už tat labai 
vaizdžiai ir ryškiai nupiešti ir, 
būdami originalūs, kiekvienas jų 
sudaro unikumą mūsų literatū
roje.

Kūryba Ir Tikrove
Deja, rodos, niekas nebuvo pa

siėmęs pastudijuoti jų gyvenimiš
ko autentiškumo, o atrodo, kadne tik

KAPINES A. Vaičaitis
(Originalas Lietuvių Dailės Parodoje)

Aš mokiausi taupyti. Tai pasiutusiai sunkus mokslas, ir aš 
vargu jo prideramai išmoksiu. Nors, tiesa, labai keistai kartais at
sitinka. Kai aš nebeturiu nė trupučo sutaupęs, to noro nebėra, ir 
mokytis to svarbaus ir pagrindinio gyvenime mokslo aš nebeprisi
verčiu. O aš žinau, kad santaupos gali apspręsti mano ateitį, gali 
i mano namus atvesti man brangų asmenį, dėl kurio ne vieną naktį 
buvau nerimo ir ilgesio priverstas džiovininko veido mėnesienoj 
stebėti gulinčius kambarėlio grindyse lango rėmus, kurie, maniau, 
yra ženklai mano vienišumo pabaigos. Taip, aš žinau ir žinojau, 
kad santaupos galėjo padaryti mano lūdnam kasdienybės vėjuje, 
kaip padžiauti baltiniai, besisupantį gyvenimą labai svarbų ir pras
mingą. Bet aš. lyg svetimos kalbos kursus, šį mokslą pradėdavau 
iš naujo, sakydamas, kad taupymas nėra mokslas, bet menas ir aš 
niekada nepasidarysiu tuo menininku, lygiai, kaip niekada negalė
siu būti solistu ar skulptorium. Bet kažkur, gal ir labai kvailoj kny
goj, skaitytos mintys, kad visko galima išmokti, vertė bandyti, ir 
aš padėjau kelis dešimtinius banknotus stalčiuje po laiškais. Jiems 
buvo gera ten gulėti, nes tai buvo jos laiškų melsvi ’į ružavumą 
vokai ir juose gulėjo šilti žodžiai man, bet juos galėjo savintis ir 
banknotai, nes nebėra romantikos, kurioje nesimaišytų pinigai. 
Bet gal būt aš per ilgai tęsiu pasisakymą apie šį man taip reikš- 

Du j mingą, sunkiai pasiekiamą mokslą, nes gyvenime juk visi mažiau 
gauname, negu norime.

Vieną popietę, kada aš po laiškais, kurie man buvo lygiai bran
gūs kaip ir banknotai, dar pakišau porą dešimčių, atėjo į kambarį 
Meilūnas. Tai buvo vienas iš draugų šioj paskutinėj stotyj, ku
rioj sustojom bevažiuodami dešimt kartų sudužusiu ir vėl. kaip 
vaiko ratukai, laikinai suremontuotu nusišėrusiu metų traukiniu. 
Jis įėjo į kambarį nesibaladojęs, ir jo trisdešimt dvejų metų vei
das buvo nušviestas nervingą šviesa, lyg blogos gelsvai dažytos 
lemputės.

— Sveikas, Kazy, — jis mostelėjo ranka, priėjo prie stalo, 
nutvėrė laikraštį, suvyniojęs į tūtą atsisėdo ant stalo briaunos 
ir, mušdamas laikraščiu sau per kelius, pridėjo, — sulošiau ban
krotą.

— Paprastas reikalas: jei neturi darbo, tai jau ir bankrotas. 
Nieko nuostabaus, — sėdėjau prieš jį ir bijojau jo to bankroto,- 
nes aš mokiausi taupyti ir po jos žaliais žodžiais gulėjo žali bank
notai.

— Ne, darbas užvakar stovėjo ant mano stalo. Tikriau'aš jo 
buvau nuėjęs pasiimti, ištiesiau ranką, bet tuo laiku išsitiesė kita 
ranka ir aš suabejojau. Supranti, kvailas. Ir dabar dėl to suabejo
jimo aš atėjau pas tave. Pinigų noriu. Nedaug. Labai truputį. Sau 
pačiam, nes aš noriu grąžinti skolą. Ne, tikriau procentus, kad ga
lėčiau nusipirkti vandens ir užlieti žarijas, kurias aš supyliau ant 
galvos vienam savo buvusiam viršininkui.

— Mielas Petrai, mali marmeladą. Be reikalo darbas. Kas 
pasidarė? — sakiau pykdamas ir pats nežinau kodėl neperdaug, 
nes jis kėsinosi į mano tik pradėto taupymo mokslo pagrindus ir 
man buvo gaila, kaip savo praeities, to daug kartų pradėto darbo.

Valandėlę mes galvojome. Girdėti tik laikraščio atsimušinėji- 
mas į šviesiom kelnėm apmautus kelius, nuoseklus, vienodas ir 

| duslus, kaip vandens arba laiko kritimas. Petras vėliau atsisėdo 
I siauron kėdėn, aš gi atsiguliau savo lovon ant visų užtiesalų; nes 
mažiau tingėjau klausytis šeimininkės barimosi, negu pakelti už
tiesalą ar surinkti visokius skudurėlius nuo lovos, kuriuos'kiti va
dino papuošalais.

— Kad tau nebūtų gaila paskolos, — atspėjo Petras mano 
mintis, lyg aš jas beslėpdamas būčiau išmetęs ant grindų ir jos 
kaip trapus daiktas būtų skambtelėję ir sudužę į šukes, niekaip ne- 
besurenkamas, bet užtat pašėlusiai aiškiai visų matomas. — Bet 
aš žinau, kad tu paskolinsi. Žinau tai gerai. Todėl ir atėjau; Bet, 
kad tau lengviau tai būtų padaryti, papasakosiu viską iš pradžios. 
Tikriau aš pats baisiai noriu išsikalbėti. Neišsigąsk, nes aŠ dabar 
galvoju, kad skolą reikia grąžinti, gi pirma galvojau kitaip. Su
pranti. jei tu man paskolini seną daiktą ir aš jį suvartoja galuti
nai, tai ar aš turiu nupirkęs naują laikyti tol, kol jis pasidarys se
nas ir tik tada grąžinti ? Ne, aš atiduodu naują. Bet dabar aš kal
bu kitaip. Jei daiktas naujas, pats jį subraižyk, jei nebėra kada to 
padaryti laikui. Tarp kitko aš noriu pastebėti, kad meluoja tas, 
kas sako, kad kurti yra laimė. Daug smagiau yra griauti. Griovi- I 
mas yra didesnė laimė už kūrybą, nes jis nereikalauja plano ir iš
minties. Ir entuziazmas savaime ateina. Bet apie visa tai vėliau. 
Matau, tau daros liūdna mano šitam nepalbaigiamam kalbėjime. 
Tu vartais lovoj ir mali puošnius skudurėlius. Malk, nes mus gy
venimas mala ir niekas .mūsų neužstoja, kaip tų skudurėlių šeimi
ninkė. Taigi, tau beveik liūdna, o aš baisiai noriu papasakoti. Su
pranti, kai prislegia kas nors tave, tu mėtai tuos daiktus šalin de
taliai ir palengva ir tau gera ne nuo vien mažėjančios naštos, bet 
ir nuo paties mėtymo.

Jis nutilo, ir aš tingėjau tarti žodį, nes vedžiau sunkią kovą 
prieš šitan kalbėjiman atėjusią miego ofenzyvą, miego, kuris griu
vo ant manęs, kaip didelis pūkų kratinys, ir kai aš jį norėdavau 
atstumti, jis įlinkdavo, bet neatsistumdavo. Valandėlę aš galvojau, 
kodėl miegas_yra minkštas, o ne akmeninis, kaip kapų paminklas. 
Bet draugas vėl pradėjo:

_ Tu žinai, tai buvo tada, kai mes dar nesi tikę jom,.kad ateis 
karas. Maža buvo vilties, tegu ir nereikalingos, kad užsidegs Euro
pa, ir maža vilties buvo man prasimušti į geriau skambantį gyve
nimą, buvo tada man dar maža metų, na, ir visko buvo maža. Bet 
buvo vieno daikto daug. Ne daugiau, kaip vieno. Buvo daug noro, 
vilties, užsispyrimo, daug ateities dienų ir daug savimi pasitikėji
mo. Bet šitam daugume ir mažume aš likau nulis. Susiprastino 
visa tai ne į vienetą, bet į nulį. Į nulį su minusu. Ir nors aš buvau 
nulis su minusu, aš veržiausi į mokslą, kad būčiau bent vienetu šū 
brūkšniu. Pinigų nebuvo. Mečiau gimnaziją ir ieškojau fabriko. 
Bet jų nebuvo ir niekas man specialiai nepastatė. Pasiutusiai rei
kėjo laimės. Ėjau iš vieno fabriko į kitą, ir gal .manęs laimė pasi
gailėjo. Gavau darbo viename fabrike. Mokėjo maža centų, bet 
darbas buvo nesunkus. Dėliojau geležėles į mašiną ir galvojau apie 
mokslądr apie mergaitę, kuri liko gimnazijoj. Aš dabar galėjau rū
kyti ir gerti, žodžiu, galėjau būti vyriškas, ir daug labiau žavėti 
moteris negu pirmasis mokinys, geriau žinojęs fiziką ir trigono
metriją, nekaip paprastą teoriją, kad moteris labiau .myli šviežią 

(Nukelta į 2 psl.)
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35,000 Deportuota
Japonijoj esanti Apaštališkoji 

Delegatu ra yra gavusi pirmąsias 
žinias iš katalikų misijų Korėjo
je, prasidėjus konfliktui, 
tinčmis dienomis 
siekęs 
rius 
nes 
nes

vienas
pranešė.

Korėjos 
valdžios 1 

misijonoriai 1 
mūšiams.

Pasini- 
Japoniją pa- 

i Korėjos misi jono-. 
. kad 35.000 šiauri- 

katalikų komunisti- Į 
buvo deportuoti, 
buvo sužeisti, einant

—o—
Griežtai Žiūrės

Dr. Pranas Lauret Liurdo gy
dytojų komisijos pirmininkas pa
tiekė spaudai komunikatą, kuria
me įspėjama nepriimti be kriti
kos visus stebuklus, kurie pagal 
privačius pasakojimus esą įvykę 
Liurdo šventovėje. Drauge pra
nešama apie du stebuklingus pa
gijimus. kurie yra ištirti 
pažinti Liurdo. gydytojų 
jos r pirmasis yra , staiga 
mas vienos džiovininkės,
sveikata jau daugiau negu, 
laiko yra visiškai normali, 
sis — yra praregėjimas 
neregės. * ‘ Prieš 
kokį pagijimą 
komunikatas — reikia palaukti, 
kol bus galutinai' ištirtas pagiji
mo tikrumas bei jo pastovumas. 
Kiekvienas pagreitintas paskel
bimas. siekiant patenkinti žmo
nių smalsumą, gali tik pakenkti 
Šventoves vardui ir duoti me
džiagos Liurdo šmeižėjams.”

ir pri- 
komisi- 
pagiji- 
kurios 
metai 
antrai 
vienos

paskelbiant bet 
Liurde — baigia 
reikia

20 Vienuolynų
Triestas. - Neseniai pasiekė žinia, 

kad Belgrado valdžia. įsakė uždary
ti 20 iš 22 mot., vienuolynų, kurie 
yra Subotica Apaštališkojo admi- 
stratoriaus žinioje. Seserys, ku
rios negalėjo grįžti į savo šeimas, 
prisiglaudė kituose
se, tačiau ir’ ten gresia 
pavojus, 
įsakymas yi'a palaietęs 
vienuolių.

išJeigu ne 
esmes 
pedagoge, kuri iš 
gausiais 
veikalų 
pačios 
niais.
gaitėms ir moterims, 
didaktine 
žymiausia 
pedagoge.

“Sename dvare”,
Peckauškaitę laikytuųie 

vienos pusės 
Foersterio pedagoginių

vertiniais, iš kitos savo 
auklėjamaisiais straips- 

skiriamais daugiausia mer- 
o taip, pat

beletristika iškyla kaip 
ir šviesiausia lietuvė

vienuolynuo- 
tas pats 

Skaitoma, kad minėtas 
apie 200

Didesnę savo neilgo amžiaus 
dalį Pečkauskaitė paaukojo ne 
kaip rašytoja (nors ir parašė 7 
tomus, nekalbant apie vertimus), 
bet. kaip tautos švietėja, ir labda
rė. Tiek dvare, tiek Šiauliuose, 
tiek Marijampolės mergaičių pro
gimnazijoje, tiek pagaliau Židi
kuose, Mažeikių aps. — praktinė 
švietimo veikla iŠ jos paėmė vis
ką, o jai davė gražiausius atsilie
pimus ti], kuriuos ji mokė, švie
tė. Ypačiai keliolika paskutinių
jų gj’venimo meti], praleistų Ži
dikų klebonijoje, Pečkauskaitei 
sudarė sąlygas, o gal ir būtiny
bę, kaip jai atrodė, dirbti tame 

• tolimiausiame Žemaičių užkam
pyje. tikrą liaudies švietimo dar
bą. Tai buvo plačiai apylinkę švie
tusi žvaigždė, užgesusi ten pat 
prieš' laiką, vėžio pakirsta, 1930. 
VII. 24 d. ir palaidota Židikuose 
šalia, savo mylimiausios motinos, 
tos “Senojo dvaro” herojės ma
ma tės.

rei-
įvvkusio Popie- 

Pijaus XII iškilmingo pa- 
pasakytoje kalbo-

kad veltui bus visos 
ieškančios 

tautų

Veltui bus, jei...
Dr. Lerain, Čilės užsienių 

kalų ministeris, 
žiaus
gerbimo proga 
j e pareiškė, 
pastangos, ieškančios naujų bū
dų taikiam tautų sugyvenimui, 
jeigu bus prasilenkiamą su Ek- 
Iczijos mokslu.

—-o— 
Pasiekė Romą

Liepos mėn. pabaigoje Romą 
pasiekė 100 dabininkų maldinin
kų iš Medellino miesto Kolumbi
joj. kuriems jų įmones davė pi
niginę paramą, kad galėtai ap
lankyti Romą Šv. Metų-proga.

—b—
Jau Svarstoma

garbingai atliktą tautos 
misiją 1928 m. Vytauto 
universitetas suteikė jai 

1930 m.,

Liepos 18
Kongregacijos 
svarstyta di- 

P-ijaus X be- 
Po šio paruo-

d.

Už jos 
švietimo 
Didžiojo 
garbės daktaro laipsni.
Pečkau skaitė i dar tebesant, gyvai, 
apie ją jau buvo parašyta diser
tacija “Marija Pečkauskaitė 
tautinis lietuvių atgimimas”, ku
rią prancūzų Montpellier univer-'1 džiadvasis 
sitet.e apgynė 
laipsnį kazimierietė sesuo Marija likiškam 
Ignace (Teklė Gražytė).

VATIKANAS.
■įvyko šv. Apeigų
' posėdis, kuriame 
džiojo Popiežiaus 
atifikacijos byla.
šiamojo posėdžio seks kitas, daly
vaujant pačiam Šv. Tėvui. Jame 
bus nustatytas kardinalinių ir 
teologinių dorybių heroiškumas. 

, Vėliau bus tyrinėjami įvykę ste-
ir buklai. Yra bendras tikinčiųjų 

įsitikinimas ir viltys, kad šis di- 
Popiežius, kurio atmi- 

ir gavo daktaro nimas dar taip gyvas visam kata- 
pasauly, netrukus bus 

(iškeltas į altorių garbę.
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NULIS vė atsakymo. Buvo tik: “gaila, vėliau, pašauksim”. Tegu velniai, 
! nemalonus reikalas, ir aš tuos tris žodžius girdėjau sakant įvairiais 
akcentais ir įvairaus amžiaus žmonių, ir tie žodžiai man pasidarė 

j bjaurūs, kaip saldūs nuodai. Pagaliau mes nuėjom į vieną dirbtu
vėlę. Buvo aišku, kad atlyginimai bus čia maži, bet juk pagaliau Kai Su Prūsų' Lietuviais 
mes turėjome rasti bet kokio darbo. Toj įmonėlėj tarnautojas, be 1 * UiejOIU Denarus Chorus 
jokio susijaudinimo, lėtai, lyg būtų kalbama apie degtukų dėžutę, 

. ištarė: “Vieną galiu priimti”, ir pažiūrėjo į mane. Ir ką, tu manai, 
aš padariau? Ką tu tokiu atveju padarytum? Stovi žmogus, kuris 

j kaž kada buvo 'tavo viršininkas ir kuris sunaikino vienu savo žo
džiu ir neatlaidumu mano trijų metų gyvenimo tarpą. Juk jei ne
būtų išvijęs, man daug lengviau būtų buvę. Taigi ir -užleisti vietą 

i tokiam žmogui, kada pats darbo neturi, nėra labai lengva. Bet aš
pagalvojau dar ir apie tai, kad jei jis ilgai nedirbs, reikės man jį tę kultūrinį bendradarbiavi-1 

| paremti. O ką gi ? Neturi daug pažįstamų, o visa, kas buvo tarp i mą su 
| mūsų, apkrito didesnių įvykių sniegu ir, nors mes dar klampojome | rengdavo 
! po jį, bet pasiekti buvusių įvykių aštriai ir apčiuopiamai iki naujo I 
| žaizdų atidarymo, nebegalėjome. Aš maniau, kad darbo vistiek su- 
I rasiu, gi jam daug sunkiau ir tai galbūt vienintelė proga gali mane 
išgelbėti iš nuolatinio jo rėmimo. Taigi egoistinis jausmas padėjo 
altruistiniam. Retas atsitikimas, bet gyvenime būna daug netikė
tumų. Sakoma: yra taisyklių ir išimčių. Ne, Ibrol, taisyklė ir yra 
išimtis, nes žmogaus gyvenime nėra jokių taisyklių. Ir joks rašy
tojas negali sukurti charakterio, nes nėra nei stiprių nei silpnų, o 
yra žmonės, kurie siūbuoja, lūžta, klumpa ir keliasi. Ir ąžuolas kar
tais išsilaikęs audroj nulūžta mažam vėjelio siūbavime. Taip egoiz
mas pagelbėjo artimui, na, ir kerštas padėjo dar tam pačiam daly-; 
kui. Supranti, jis mane kažkada atleido, o aš jam atidaviau savo 
vietą. --ažfe

Na, priėmė jį. O aš ir šiandien be darbo. Jis vakar pirmą dieną 
nuėjo į darbovietę dideliam namų džiaugsmui. Na, ir ką gi, mano 
mielas drauge ? Stumiant plieno vežimėlį tekinis užėjo ir aptraiškė 
leteną. Perdaug stengėsi, norėjo perdaug pareigingas būti, kaip 
buvo įpratęs, ir pakišo koją. Žinoma, neatsargus žingsnis jokia 
naujiena, nes žmogaus gyvenimas ir tėra tik vieni neatsargūs 
žingsniai. Na, ir kaip tu galvoji? Velniava. Pirmą dieną. Nei drau
dimų, nei jokių kitokių pajamų, žodžiu, blogiau, negu buvo. Ir už 
tai, kad aš negrąžinau skolos. O reikėjo padaryti visai kitaip. Te
gu būtų pavargęs, kaip aš anais metais. Tegu būtų pavaikščiojęs po 
fabrikus,-ir tai jau ndbūtų taip sunku, nes koja sveika tebebuvo. 
Ir dabar gi reikia gyventi. Reikia ir jam ir žmonai ir mergaitei, 
kurios kuklumas nenori likti visą laiką paprastuos ir nepuošniuos 
rūbeliuos. Tarnauti ji dar per jauna. Tai ką, Ka?y? Supranti? Rei
kėjo man grąžinti jam skolą. Reikėjo darbą pasiimti man. O dabar 
aš turiu paremti jo namus. Dabar kitaip nebeišeina. Turiu apmo
kėti procentus už tai, kad neatsilyginau tuo pačiu, kuo jis man. 
Aš pirma sakiau, kad lengviau griauti, kaip 'kurti. Aš nenoriu 
kurti kažkokios didelės asmenybės. Nenoriu būti perdaug geras, 
nes gerumas, o ne blogumas Čepaičiui koją sulaužė. Aš noriu būti 
vėjas; jaunas ir nesupančiotas. Aš noriu išpūsti pelėsius ir iš viso 
sugriauti neatsilyginimo namus. Bet dabar 'per vėlu atsilyginti už 
pirmą skolą ir aš už savo žioplumą turiu atsilyginti. Turiu apmo
kėti pinigais. O pinigų neturiu. Todėl noriu, kad tu paskolintum. 
Atiduosiu. Arba jis pats tą padarys man. Koja sugis, kaip ir kitos 
žaizdos, tegu ir gyvenimo ratų padarytos. Aš jaučiuos kaltas. Aš 
keršto žarijų užpyliau jam ant galvos egoizmo kibiru pasėmęs. Nes 
norėti būti už kitą geresniu ir dėkoti Dievui, kad nesi toks kaip ki
tas argi nėra egoizmas? Aš jam geru atlyginau už bloga, žodžiu, 
padariau nesąžiningai. Dabar turiu užgesyt tas žarijas ir iš viso 
turiu atitaisyti klaidas, kad ir skolintais pinigais. Tu juk pinigo 
turi. O pinigas ne žmogus, jis nemėgsta gulėjimo.

Chicagoje apsigyveno iš 
Vokietijos atvykęs tremti- 
nys muzikas J. Charžaus- 

|kas. Jisai pasakoja, kaip 
Lietuvoje, dar carų okupa-' 

j ei jos metu, Tauragėje pa-Į 
’sienio lietuviai buvo išple-'

prūsui lietuviais: 
x v**6 v v bendrus koncer
tus, vaidinimus kaip Lietu-1 
voje, taip ir Vokiečių valdo-1 
moję Tilžėje, Lauksargyje. 
Vėliau Berlyno vyriausybė 
ir Kauno gubernatorius ėmė 
tokią kultūrinę veiklą drau
sti. Rusų persekiojamas J. 
Charžauskas tada per Ber-1 
lyną 
vedė 

Į buvo

(Atkelta iš 1-jo psl.)

grubumą negu supelėjusi mokslą. Bet tas pasikeitęs mano gyve
nimo lapas nedavė man nieko naujo. Jis buvo kaip naujas ant kel
nių užsiūtas lopas, vistiek nepajėgiąs išgelbėti jų suplyšusios iš
vaizdos. Ąš vis kažko laukiau ir galvojau apie mokslą ir apie mer-. 
gaitę. Tikriau apie mokslą dėl mergaitės, nes juk jei aš nesimoky
siu, aš liksiu darbininkas, tegu jaunas ir laisvas, bet foe vilties būti 
laisvu ir dideliu. Ta mergina mokėjo dainuoti. Kartą aš jai sakau: 
“Tu Sidabrinis Skambėjimas”. O ji man: “O kodėl ne auksinis?” 
Pasakoju aš jai, kad auksas neskamba. O ji man sako, kad skam
ba ir dar kaip. Ir pasakau aš: “Taip, jis skamba, bet jo balsas ne
švarus, kaip žydo skvernai”.

Bet tu nieko čia nesupranti ir manai, kad šis mano kalbėji
mas nereikalingas. Ir dabar aš negaliu suprasti, iš kur ji tada ga
lėjo žinoti, kad aukso skembėjimas yra muzika ir jau tada ji su
abejojo romantika, išreikšta sidabrinio varpelio aidu ar žodžiu. 
Ką gi, meilė suėda pusę žmogaus gyvenimo galvojimu apie ją ir 
visą gyvenimą posūkiais, padarytais to galvojimo ar įsisiūbavimo 
meilės sūpuoklėse, iš kurių tik iškritęs dairaisi realiam gyvenime, 
kad paskui tuoj liptum į kitas pasižiūrėti, kodėl pirma iškritai. Aš, 
kasdien galvodamas api^ mokslą ir mergaitę, nieko neišsprendžiau. 
Gyvenimas ne algebra, kurios uždaviniai turi atsakymus. Nėra for
mulių jam spręsti ir atsakymų — milijonas. Taigi ir sprendžiau 
šituos uždavinius — gyvenimo algebrą su milijonu netikrybių ir 
nežinojimo mariom. Taupyti nesisekė, bet vis dėlto maniau kaip
nors sudėti fabrike pinigo ir baigti mokslą. O paskui turėjo ateiti1 
visa kita. Paskui nežinau, kas turėjo būti, nes neįvyko. Mano vir-1 
šininkas toje įmonėje buvo atsargos kariškis. Kapitonas Čepaitis. 
Siauras kaktos ir galvojimo, ir platus keikimo. Na, ką gi ? Mokslas 
ir keikt mokėti. Kartais sukeiki ir nelimpa ir pats išsigąsti šitokio 
nemokėjimo. Aš prie mašinos dažnai užsigalvodavau, žiūrėdamas 
j du dalykus: praeitį ir ateitį. Į dabartį nemokėjau žiūrėt. Žiūri į 
tai, kas gražiau, nes visa, kas buvo arba dar labiau kas nebuvo, 
spindi daug šviesiau, negu daiktai geros krautuvės languose. Ir 
kapitonas, 'kuris norėjo būti kruopštus ir pareigingas, galvojo apie 
gerus buvusius laikus, kada jis įvairiausiom kalbom keikė karei- 
vius, nenorėdamas ir pasikeitusioj vietoj likti kitoks. Jis negalvojo 
apie norėjimą arba nenorėjimą, jis iš viso nieko negalvojo, tai jam 
per sunkus darbas. Jis buvo siauras, kaip jo paties kakta, savo 
daroo vykdytojas, ir reikėjo didelio botago priversti jį pagalvoti 
plačiai ir išsiveržiančiai iš dabarties. Keistai išeina. Aš žiūrėjau į 
praeiti ir į ateitį, o jis dabartį. Na, ir aš sumokėjau už nerealu
mą. Kartą, kada aš vaikščiojau po svajonių ar kvailysčių sod< 
611 Sidabriniu Skambėjimu ir jai pasakojau, kad aš dar būsiu kas 
nors ir išsimušiu iš fabriko, ir iš gimnazijos išsinešiu baigimo po
pierių, mašinoj kažkas trakštelėjo. Nedaug, kad turėtų sustoti. Bet 
suštojo. Šiluma išsiliejo veide, ir į rankas kažkas padavė palai
kai, virpėjimą. Šis neapčiuopiamas ir nematomas šoko jose, ir aš 
graibiausi apie varžtus ir raktus, kaip apie savo paties karstą. At
ėjo kapitonas. Ne, jis ne iš karto pradėjo keikti. Jis pagalvojo, 
galbūt norėdamas suprasti, kas atsitiko, ir gal norėdamas parink
ti. žodžius. Neatkartosiu to viso, nes tau pasidarys kieta nuo jų be
gulint šituose šeimininkės skudurėliuose.

■ “Ko tu, po velnių, visą laiką miegi?” — paklausė jis manęs ir 
vėliau pridėjo dar vaizdingesni sakinį, kad mano tariamo miegoji
mo padarytas nusikaltimas stovėtų ryškiausiam fone. “Tai aš ne
miegojau”, sakiau kvailai teisindamasis, lyg tikrai būčiau snaudęs. 
“A, ąš žinau. Tu būni velniai žin kur, bet ne fabrike. Aš padarysiu, 
kad išeitum ir nereikėtų tau čia kankintis”. Maždaug taip ar pana
šiai jis sakė. Jis iš viso nemokėjo teisingo sakinio sudėti. Darbinin
kų nereikia ieškoti. Jų daug už durų. Žiūri jie rankas ištiesę, lyg 
jiems būtų svaribu ne pats pinigas, bet darbas. Paleido. Paleido, ir 
išėjau nė trupučio nenusiminęs. Labai pyko kapitonas, kad aš ne- 
nusiminiau. Juk aš turėjau verkti ar keiktis, o išėjau ramus ir tie
sus, kaip nelankstomas peilis. Nebeturėjau kur?pasidėti mieste. 
Išėjau į provinciją. Lankiau visokius kursus žemės ūkiui pakelti, 
ir iš viso to nieko neišėjo. Sidabrinis Skambėjimas mane užmiršo, 
nors aš ir dabar ją labai gerai atmenu. Rodos, matau ant jos kak
tos didelį plaukų kuokštą ir po ja akis. Žalsvas, iki liūdno tamsumo. 
Bet tai nesvarbu. Juk negi gali būti tik viena meilė žmogaus gyve
name. Širdis daržinės vartai, ir į ją važiuoja didžiuliai, kvepiantys 
meilės šieno ‘ vežimai. Paskui tuos vežimus po truputį išnešioja. 
Išblėsta meilė, ir vėl nauji vežimai atvažiuoja. Taigi ir aš dėl to 
perdaug nesikankinau ir nekalbėčiau čia apie ją, jei nebūtų ji mano 
gyvenimo pasukus. Juk prie ano mašinos trakštelėjimo ir ji prisi
ėjo. Tai yra, galvojimas apie ją. Bet noras mokytis neišblėso, 
kaip meilė. Jis yra vientisesnis už meilės sportą ar amatą. Bet, be 
tų žemės ūkio specialistams ruošti kursų, aš nieko geriau nesugal
vojau. Paskui mane paėmė į kariuomenę. Joj būdamas išlaikiau 
eksternų gimnazijos kursą. O paskui, kai iš tos kariuomenės išsi
mušiau, teko pastudijuoti. Bet nebebuvo kada. Europa išsikraustė 
iš proto, ir okupacijos keitėsi kaip metų laikai. Kapitoną Čepaitį, 
jau gerokai po ano mano išvijimo, susitikau vienoj įstaigoj. Abu 
tarnavome, ir mano postovis buvo aukštesnis. Bet nei aš jam žo
džio, nei jis man. Bendrom temom pasikalbėdavom, ir jo siaura 
kakta bėgdavo sutinkančio viską atiduoti už jo namų neliečiamybę 
baimės, besąlyginio nusižeminimo ir nenoro nustoti bent šiek tiek 
pakenčiamo gyvenimo šešėliai. Taip ir pasibaigė mano susitikimas _ įikrai tu gali man neskoliniti pinigų. Juk aš jų nereika- 
su juo. Nebebuvo reikalo susitikinėti, o ir įvykių daug svarbesnių iiįngas. Kokiem galam? Galėčiau paskolinti tada, jei būtų buvę 
buvo. Paskui męs atsidūrėm Vokietijoj. Dabar Amerikoj. Čia suti- vįskas kitaip. Jau užtenka, kad jam koją tekinis pervažiavo už 
kau vėl jį. Gerokai prislėgtą ir tylų. Jis man atrodė dabar panašus 1 mano gerumą. Skolą reikia grąžinti. Vistiek gerą ar blogą. Tegu 
į žiurkę, norinčią gyventi ir bijančią. Jis stovėjo prieš mane lyg ■ žinosi. Kaip čia visiems pagelbėsi? Kvailystė. Einu.
nusikaltėlis ir kartą pasakė: “Netoli gyvenam. Užeik. Pasikalbę-j _ žinoma, neparemsi visų. Tegu, kaip nori, tvarkos. Lygiai, 
sim”. Kartą nueinu. Jo žmona tokia skurdi atrodo. Ji susimušė j „ ~
krisdama iš ponybės kėdės į nelygios kasdienybės ir emigracijos gelbėjau savo pinigus/ gulinčius stalčiuje, žalius ir naujus po jos
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Pasiliko Vietoj
Mons. Martin Gilligan, 

fališkosios Internuncijatūros Ki
nijoje Sekretorius pareiškė, kad 
katalikų misijonoriai Raudonojoj 
Kinijoj pasiekė rekordą, iš viso, 
apie 14,000 pasilikdami savo vie
tose. Į šį skaičių įeina ir tie ku
nigai, vienuoliai 
tiek rietimai, 
kurie buvo iš 
blaškyti
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bei vienuolės, 
tiek užsieniečiai, 
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• Meilė 
ugnis, 
nedega, 
pražūva.

turi būti kurstoma kaip 
ir kaip ugnis užmiršta 

taip meilė paniekinta

—Lazdynų Pelėda
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DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10748 So. Michigan Avė.
VAL: (išskyrus šeštad- ir Sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v. y. Šeš
tad. priima tik pagal susitarimą.

Rezid.: 10838 So. AVabash Avė.

Aš varčiausi lovoje po mažus papuošalus ir keikiau nežinau 
Į ką, nes Meilūnas atėjo su savo bjauriu pasakojimu ir kaip taranu | 
laužė mano taupymo mokyklos pamatus. Bet aš laikiausi.' Taip, aš 
buvau jau pramokęs.

— Kvailas tu. Labai. Tu ir man neatiduosi skolos. Kaip tu 
gali ją atiduoti, jei tu nenorėjai atiduoti jos Čepaičiui. Tegu jis 

| būtų pasikankinęs už aną tavo išvarymą, už tavo blaškymąsi kelis 
metus, be prasmės, ligi tu pasiekei atestatą. Toks kvailas reika- 

| las. Skola yra skola. Pats sakei, kad daiktas turi būti grąžintas 
I toks, kokį paskolinai. Paskolinai blogą ir grąžink tokį pat. Jei ne
išeina, pasistenk. Juk pats sakei, kad nenori kurti kažkokio negy- 

j venimiško žmogaus idealo. Šiandien gal jau tu būtum buvęs inži-' 
| nierius ar daktaras ir tavo padėtis būtų geresnė. Tai galėtum ta
da ir Čepaičiui esmingiau padėti. Tai ką jis pasėjo prieš dešimtį 
metų, sakyk, kad dabar užaugo. Juk tu daug laiko sugaišai besi- 
mušdamas į mokslą ir nepasiekei, ko norėjai. Kvailys paskutinis 
esi. Sakai padėti? Nėra ribos padėjimui. Gyvenimas kietas. Gal 
dukterį ims piršti, ir tu vesi ją todėl, kad jos niekas neima. Nėra 
čia ribos.

Aš gyniau savo taupumo pamaltus. Neieškojau žodžių netei
singų. Nereikėjo. Juos tik reikėjo pasakyti aiškiau, lyg išvesti įi 
šviesą iš didelio susivyniojimo, reikėjo priminti tai, ką Meilūnas Į 
buvo papasakojęs. Reikėjo sudėti aiškiai, lyg daiktus, tuos visus 
įvykius ant stalo ir praeitį, lyg supelijusius rūbus, išvėdinti. Tai 
man truputį pavyko, ir Meilūnas dalinai tai buvo padaręs savo pa
sakojimu, tik reikėjo i jo prisiminimus įpilti ugnies. Ir tai mari pa
vyko, nes Meilūnas staiga atsistojo, numetė visai sutrintą laikraš
tį į kertę ir šūktelėjo:

_ Tikrai tu gali man neskoliniti pinigų. Juk aš jų nereika-

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 S. Ashland Avė., Chica’o 

VAL. Nuo 2—4 ir 6—8; tre^laĄ,
tad. ir Sekmad. tik pagal susini 

TeL: Ofiso YA.7-4787, rez. PR.C-19y 
Jei neatsilieps viršminėti telefonai 

šaukite: MIdtray 3-0001
Tel.:Ofiso CA.6-0257,

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.

V AL.: 11 v. ryto iki 3 p.p.; 6—Jr.nfc
Tel.: Ofiso VL7-6583, rez. RE.7-7sii

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. nl 
Trečiad. ir Sekmad. ofisas uždarytu

Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet 
Rezidencija 3241 W. G6TH PLACI

arthritis, reumatizmo skausmus, 
raumenų įtampą, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos į kartą. Sudėtis 
grynų žolių, duagelis jų yra re
tos ir brangios.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA Np. 2— 
($1.25) — sėkmingai vartojama
nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
($1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia greitus rezulta
tus skilvio ligose. Puikiai liuo- 
suoja vidurius, juos sunormuoja.

STANIS Analgesis SALVE— 
($1.00) — duoda STEBĖTINUS
rezultatus.
Ateikite arba atsiųskite *’money 
ordeę“. Gaunama geresnioše ap- 

ir Wiebo<dt krautuvėse.

Z. G. STANIS CRMPANY
2822 ARCHER AVĖ. 

CHICAGO 8. ILL. 
Tlept. D.

Tel.: Ofiso YA.7-5557 Rez.RE.7-4966

DR. FRANK G. KW1MN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

LIGONIUS PRIIMA; Kasdien nuo 2 ! 
vai. ik 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki S:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak.
Tel.: Ofiso YA.7-0554 Rez. ML3-2880 1

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras ankštas)

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v. v. Sekmad nuo 10 iki 12 v. dieną.

Enievg. Tel. KEdzie 3-2S68
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Avė., Chicago, I1L 
Tel. LAfayette 3-3210

VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:30 
ir 6—9 vak., penkt. ir šešt. 12—2:30 
6234 Archer Road, Argo, Lllinois 

Tel. Sumniit 1580
VAL.; pirm, antr ir ketv. 8—5 v. v. 
trečiad., penkt., ir šeštad. 8—8 v. v.

DR. B. C. BRUŽAS
DANTISTAS

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputį į rytus nuo Callfom 

Tel. YArds 7-7772

DR. I. E. MAKAR~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Pamell 
Tel.: PUUman 5-8277 

VALANDOS: pagal s unitarinę

DR. VAITUSH, Opt, '

— Žinoma, neparemsi visų. Tegu, kaip nori, tvarkos. Lygiai, 
kaip tu tada tvarkeisi jaunas ir -nepatyręs. O kas tavęs žiūrėjo? —

grindinį. Keliolikos metų duktė vaikščiojo po mažą butuką, naiviai 
norėdama paslėpti .savo nepuošnų apsirengimą: nors aš buvau be
veik dvigubai vyresnis, vistiek buvau vyras, kurio žvilgsniai nega
lėjo būti nereikšmingi. Čepaitis buvo be darinį, ir netikrumas sto
vėjo jų mažam butelyj ar vaikščiojo visų trijų žingsniais. Pabuvau 
aš pas juos, ir pagailo man jų. Bet padaryti nieko negaliu. Aš pats 
neturiu nei pinigų, nei darboviečių, nei protekcijų. Dejuoti ir tai ne
labai moku padėti. Išėjau. Na, o po kiek laiko likau, kaip žinai, ir 
aš be darbo. Lygiai, kaip seniau, kai nebegalėjau mokytis. Na, ir 
vieną dieną susitariau su Čepaičiu kartu eiti darbo ieškoti. Drauge 
smagiau ir drąsia-u, nes ieškojimas, man atrodo, yra elgetavimo 
šešėlis. Prašai ir baigta. Net maldauji kartais.

“Taigi”, sako Čepaitis, “padėsi nueiti. Daug geriau dviese. Ir mes jos nematome. Kas mato žvaigždes? Niekas nežiūri į jas. Net 
kalbą pats moki. Vis lengviau”. Susitarėm. Nekoks, žinoma, part- jsimylėjėliai. Retai kas pakelia galvą aukštyn. Kam ją kelt? Kam? 
neris, septyniolika metų vyresnis, bet nieko n e!b epą darysi. Einam. Aukštai nevažiuoja automobiliai, ir žvaigždžių vitrinose nestovi 
Einam ir einam. Prisirinkom kišenes anketų ir pripildėme stalčius baldai ar modernūs rūbai. O aš dabar matau artimo meilės žvaigž- 
jų taip pat. Milijonus keistų klausimų atsakėm, bet į mūsų vieną dę. Aiškią ir šviesią. Ji net degina mane. Duok penkiasdešimt do- 
vienintelį -klausimą, išreikštą vienu žodžiu “darbas”, niekas neda- lenų. (Nukelta į 3 psl.)

šilkiniais žodžiais.

— Tikrai. Einu namo. Namo. Baigta. Kvailystė. Iki, — pada
vė ranką Meilūnas, ir aš atsikėlęs uždariau prancūzišką spyną. Bet 
po minutės Meilūnas grižo atgal.

— Niekai, Kazy. Aš išėjau ir atvėsau. Viršum skolų ir atly
ginimo, viršum visko stovi meilė. Artimo meilė. Tai nėra nereika
lingos pilies statymas. Tai yra paprastas reikalas. Kasdieninis, nes 
meilė yra įgimta ir tik mes ją visokiais būdais nurašinėjam iš gy
venimo. Supranti, o ką jis dabar darys? Kas jam padės? Jam nė 
kiek negeriau nuo tos kvailos mūsų filosofijos. Artimo meilė stovi, 
kaip žvaigždė pakabinta viršum keršto ir atsilyginimo piktu, tik

PROGRESS
LIETUVIŲ BENDROVES
KRAUTUVES

PEČIAI, ŠALDYTUVAI, 
VIZIJOS APARATAI, 
MOS MASINOS, BALDAI, 
RAGAI. KILIMAI. LOVOS 

VAIKŲ BALDAI.
Didžiausias Pasirinkimas
MAŽIAUSIOS KAINOS
Lengviausi Išmokėjimai.

Baidai Padaromi
Pagal Užsakymą

TELE-
ŠKALBIA-

MAT- 
ER

P R0 G R E S S
Furniture

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. VIctory 2-4228 

4183 ARCHER AVĖ.
Tel. LAfayotto 3-3171 

CHICAGO, TLL.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: Antrad. Ketvirtad. Ir Penktad. 
nuo 10—12 ryte; 2—6, 7—9 vak.

3147 S. Halsted St., Chicago
VAL.: Pirmad. Treč ir šešt. 3—8 p.p.
Tel.: Ofiso PR. 6-3838, rez. VI. 7-2421

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: Kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet.

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta
Telefonas: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
PHISICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 West '59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutartį.
Tel.: Ofiso YA.7-1166, rez. DA.0-1126

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West. 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 

VAL.: 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą trečiad. ir šeštad. Ket
virtad. ir priešpiet, tik susitarus.

Rez. 3247 S. EMERALD AVĖ.

(LIETUVIS)
Mano 30 metų praktikavimu 

yra jums garantija 
Palengvina akių įtempimų, kuris esi 
priežastimi galvos skaudėjimo, sni
gimo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegysfl ir tollregystę. Pri
rengia teisingai akintus. Visuose at-> 
sitikimuose egzaminavimas daromu^ 
su elektra parodančia mažiausiu ♦ 
klaidas, specialė atyda kreipiama j I 
mokyklos vaikus.

KLEIVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU I NAMUS 

Daugely atsitikimų akj« atitaisomu 
be akinių. Kainos pigesnes kaip pins 

4712 South Ashland Avenue 
YArds 7-1373

VAL.: nuo 10:30 ryto iki 7:30 vak. 
Šeštad. iki 6 v.v. Sekmad. pagal sa- 
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas.

Dr. Anthony A. RUDOKAS
OPTOMETRISTAS 

4701 S. Damen Avė. Ghicago 9, DL 
VAL.: nuo 6 v. v. iki 9 v. vak. 
nuo 10 v.ryL iki 6 v. v. išskyrus treč 

šaukite — YArds 7-7381

Egzaminuoja Pritaiko
Akis Akinlm
DR. J. J. SMETANA, JI.

OPTOMETRISTAS
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avenue
VAL.: Pirmad., Antrad. Kevirtai. 
Penktad. 9:30—12; 1:30—S v.t. 
Trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 1*1 

12; 1:30 iki 5 vai. vak.
CAnal 6-0523. Platt Bldg.

I

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

25 metų patyrūnas
TeL YArds VlO
Pritaiko Akfot* 

Kreivas Akb 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 So. Halsted Street

Kampas 34th Streri 
VAI*.: nuo 10 iki 2, nuo I IM S. 
čiad. nuo 10—12. šeštad. 10—<

Tel.: Ofiso RE.4-5849, rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
VAL.: Trečiad. ir šeštad. pagal su

sitarimą; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet 7—» vakaro.

Leidžiame lietuviftkM radio pro
grama r antradienl&ia 7:30 valandą 

vakare 13 stoties WGES, 
6000 watta —• 1390 kil.

SKAITYKITE “DRAUGĖ į

PLATINKITE “DRACG4’

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba?
Inatal prašalina 13 organizmo rūgštis 1r “**55 
ga Slapumą. Jei jie netvarkoje, 
neką kūne Ir JObu kmujuje. Jei turite 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis. J 
•vnU’stių nugarą skauda, Jaučiate nuovarfį. P* 
paakiai patinę, vartoklt I
MEDIKALISKŲ ŽOLIŲ ARBATĄ SANTTAS|jį 
Kaina Si. 10 su persiuntimu. Mūsų !•’
arbata yra ekspertų sudaryta remiantis UffU 

tyrimų. Rašykite Ir pinigus prUiųsklU 
8ANTTAS HERBS ji

1125 Milw»ukee Avė. OhloU0
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TEISĖS PATARIMAI
CHARLES P. KAI

IvLAUSIMAS: Iš kai kurių 
amerikiečių turime žinių, kad 
yra galimybė, valdžios lėšomis, 
nuvykti į Aliaską viešiems dar
bams. Esą mokamas labai geras 
atlyginimas (po 2^ dalerio va
landai), duodami drabužiai ir 
maistas. -Norėdamas tuo Įsitikin
ti. kreipiuosi į jus ir prašau 
smulkiai i šį klausimą atsakyti, 
būtent: 1. Kur kreiptis norint 
išvykti darbams Aliaskon? 2. Ar 
gali vykti nepiliečiai, buvę DP? 
3 Ar darbininkai vežami val
džios lėšomis, ar savo? 4. Koks 
pradinis atlyginimas? 5. Jeigu 
galima važiuoti, tad kaip ilgam 
laikui reikia važiuoti. 6. Be to, 
apskritai — visas kitas smulkias 
žinias. Iš ankstu tariu ačiū.

ATSAKYMAI: Norint, gauti 
darbą Aliaskoje, reikia kreiptis 
dėl tikslių informacijų apie at
lyginimą, transportą ir t.t. į se
kančias agentūras:

Alaska TerritoriaI Employment 
Serviee, Goldst.ein Building P. 
0. Bos 471 Juneau,

Alaska Territarial 
Serviee,, 601 Fourth 
Bos 1598, Fairbankš,

Alaska Territarial

t ?as-
KLAUSIMAS: Aš turiu pasi

dėjęs pinigų j vieną, banką ir dvi 
taupymo ir paskolų bendroves. 
Jei įvyktų kąrąs su Rusija ir 
Rusijos aeroplanai sunaikintų 
bankus ir taupymo ir paskolų 
bendroves, ar valdžia- man atly
gintų, kaip kad jie garsina, kad 
valdžia garantuoja už penkis 
tūkstančius dolerių ltiekvieno in
dėlio (deposit) ?

ATSAK~SrMAS: Šis jūsų klau
simas yra bereikalingas ir perto- 
li mąstomas. Iš tokių klausimi] 
gali .kilti nepaprasta
ha. vienas kito gązdinimas. 
jeigu, nelaimei, taip įvyktų i 
tos įstaigos 
tos, 
tai

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILELNO1S 3
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G. V. MATULAITYTĖ V. Kasiulis

R a u donųjų valomoje 
Vengrijoje buvo sukonfis- 
kuotas vienas numeris ko
munistų laikraščio. Prieža
stis: pirmame puslapyje bu
vo padėtas didelis užrašas: 
“Šalin karo kurstytojai”, 
abiejuose 
portretai 
Paskelbė’ 
mas, kas
rėjimas, ar “sabotažas”?

—o—-
Kiekvienas, kas akylai mato ir 

tvirtai pasiryžtą, nejučiomis iš
auga i genijų.

o
šonuose— 
ir Rakos'. 
tik klausi- 
neapsižiū-

SAVE YOUR MONEY. Buy from Ray Eddy, Ine. 
IT’S HERE! IMMEDIATE DELTVERY!

NEW DODGE and NEW PLYMOUTH

RAY EDDY, INC.
2423 N. Clark St., Chicago 14, 11/1.

■Open Sundays and Evenings. 
Dodge and Plymouth Dealers.
you gvt better deal liere on your old car. 
:i BAY EDDY customer

EAstgate 7-6300
Anthorized

Espcrience praves tliat
Ask

f

IDLE HOUR LIQUOR MART
142 BROADVVAY MELROSE PARK

Phone: Melrcse Park 8380 — Nemokamas Pristatymas
.Irs PASKAMBINKITE — MES PRISTATYSIME
Jokis užsakymas nėum |>cr mažas ar perdldells

FOX DELUXE STATION
IŠKEISKITE KŪPONUS ČIA 

Mes turime pilną pasirinkimą
VYNO------ALAUS — DEGTINES

Atdaru nuo 9 vai. ryto iki?

suirutė ar-
Bet 

ir 
būtų karo sunaikin- 

tuomet valdžia nė vienam už 
neatsakytų;

Valdžia, neatsako už viesulo ir 
potvynio padarytus * nuostolius 
kadangi šie įvykiai yra, kaip mes 
vadiname, “ačt of God”. Val
džia taip pat neapmoka už karo 
padarytus nuostolius. Man ro
dos, kad tai yra žinomas istori- 

I nis faktas, kad karui įvykus ir 
Į sunaikinus miestus ir pramonę, 
■ne viena valdžia neapmoka žmo
nėms, tik tiek bando pagelbėt,. 
kad atgaivintų sunaikintą 
tą.

Prierašas: Yra kalbama, 
valdžią, užtikrina kiekvienam 
pozitoriui (indėlininkui) penkis 
tūkstančius doleriu už kiekvieną 
depozitą. (indelį). Pavyzdžiui, 
jeigu turėtum 15,000 dolerių 
vienam banko ir 15,000 dolerių 
kitame banke ir tie abu bankai 
subankrutuotų, tai valdžia būtų 
atsakinga, tiktai už 5,000 dolerių 
vienam banke ir 5,000 kitame 
banke. Jei tamsta turėtum pen- 

■kįolika tūkstančių įdėjęs ir ban
kas subankrutuotų, nemanykite, 
kad jūs garantuotus 5,000 dole
rių gautumėt už savaitės ar už 
mėnesio. Gali užsitęsti penki ar-

Alaska;
Empoyment' 
Street P.O.i 
Alaska :

Empoyment 
Serviee, Glover Building, Fifth 
& E Streets, P. O. Box 2240, 
Aneehorage, Aalaška;

United Statės Employment 
Serviee, Alaska Bransh, Old Ar- 
mory Building, Seattle. Wasbing- 
ton.

Rašant reikia, pranešti savo 
amžių, šeimyninę padėtį, patyri
mą ir kvalifikacijas.

Pagal vėliausiai (1950.VII.28) 
gautas informacijas iš Juneau, 
šiuo laiku Aliaskoje, yra didelis 
nedarbas ir daug 
amerikiečių neturi 
dabar nepatariama, 
ir D.P. važiuoti į 
darni gauti -informacijų 
galite kreiptis į paminėtas įstai-

atvažiavusių 
darbo. Tad 
amerikiečiams 

Aliaską. Norė- 
ateieiai,

kad 
de-

KALBOS DALYKŲ APŽVALGA

Kaikurie nauji terminai

7. ir susekimas radijo bangomis” 
reiškia tam tikrą, radijo priet 
są daiktams surasti.

Pranas Skardžius “Dirvos” |
Nr. 20 pauškina, kad radaras . 
yra visai naujas žodis, atsiradęs 
antrojo karo metu. Jis yra su- ■ 
trumpintas posakio Radio De-' ^ypv, nedidelio amerikiečių ka- 
tech’on ond Ranging “atradimas

Niekas negali pasakyti, kad 
uždirbamuose piniguose tėra 

jo vieno darbo. Ne — yra juose 
tūkstančio žmonių drebančių, 

sukietėjusių rankų, prakaito, pa
stangų, vargo, todėl, eikvodami I 
juos rion savo pačių reikalams, 
vis tiek piauname, kur nesėjome.

Pcėkauskaitė

' Lietūkis “Lietuvos Žemės , Ūkio 
I Kooperatyvų Sąjunga”, komin- 
temas “komunistinis internacio
nalas”, komin formas “komuni
stinis informacijos biuras” ir t.t.

135 Broadway,

NAMŲ SAVININKAI — DĖMESIO!
PIRKITE DABAR! ŽEMOS KAINOS! 

es turime didelį pasirinkimų dažų, lako, politū
ros. teptukų, įvairių i-cikmenų mėtaJlniams 
apkaustymams, įvairių geležinių dalių statybai 

SU PER KEM-TONF. — PLAUNAMI DAŽAI 
PITTSBU.KGH BLATE STIKLO DAŽAI 
I’ALSPAK DAŽAI. Parduodama kvortomis ir gal. 

Mes pristatome. Skambinkit: Melrose Park 745
A. ANDREWS HARDWARE

Melrose Park, III.

M.

NULIS
(Atkelta iš 2 psl.)

— O ką tu vadini artimu? — paklausiau ji stovinti prie durų 
ir koja įsispyrusi į jas.

— Ką? Kristus seniai Atsakė, kas yra tavo artimas.
— Tai kodėl tu dabar užsispyrei padėti Čepaičiui, o ne kam 

kitam, jei artimas yra kiekvienas? Yra pasauly daug žmonių, ir 
net tavo tautiečių, kurie daug blogiau gyvena negu tas buvęs kapi
tonas. Jis nors praeitim gali atsigaivinti, kaip geru gėralu. Yra 
žmonių, kurie neturėjo praeities. Yra kurie daug blogiau už jį lai
kosi. Kodėl tu jų neparemi ? Kodėl ?

— Matai, jis mano artimiausias artimas šiuo metu reikalin
gas pagalbos, — sakė galvodamas, ir vis atbula koja įsispyręs į du
ris Meilūnas. Jo gelsvame veide stovėjo keistas klausimas, lyg jį 
pastatė staigus mano išsiblaškymas ir būtinas noras ne save, o jį 
grąžinti į neužmiegotą realybę.

— Tai sakai artimiausias artimas? Artimiausias artimas. O 
kas nusvėrė, kad kaip tik šitam artimiausiam artimui yra reikalin
ga pagalba? O kas su tolimesniu artimu? Tai šitoks artėjimas 
priveda prie artimiausio artimo. Nuotoliai mažėja iki nulio. Jis 
sueina į save patį. Taigi, belieka nulinis tarpas, ir artimiausias ar
timas esi pats. Bet nenoriu to suvesti į nulį. Bent šiandien. Aš pa
lieku prie tavęs. Nežinau, koks tarpas iki mudviejų artumo, bet 
aš tau turiu padėti, aš nenoriu, kad tu lįstum į skolas dėl kažkokio 
man nepažįstamo tavo artimo, kuris tau net bloga yra padaręs. Aš 
tau, kaip savo geram draugui, noriu gero. Aš nenoriu, kad tave 
graužtų neatiduota man skola ar rūpestis ją grąžinti. Aš nenoriu, 
kad tu rūpintumeisi ir kankintumeisi kitų reikalais. Tu mano 
timiausiaš artimas ir, nenorėdamas tavo vargo, aš tau pinigų 
skolinu.

— Tai tikrai ne? — paklausė Meilūnas.
— Tikrai, nes aš tau noriu gero. Skola negyjanti žaizda.
— Bet aš tų pinigų reikalingas. Prileiskim tikrai reikalingas. 

Pavyzdžiui kapitonas išgelbėjo mano gyvybę, jis man buvo iš viso 
laibai geras ir aš jam dabar privalau padėti.

— Žinoma, prileidimai yra iki vienas kito sunaikinimo arba 
šventuoju padarymo. Bet dabar žinau padėtį. Padėtį tikrą ir tik
rai žiūriu į ją. Be to, juk mes visi rūpinamės savo artimiausiu arti
mu. Artimiausias artimas esu aš pats sau. Tada ateisi pas mane, 
kai apspręsi kitaip, kas yra artimas ir kai kitaip pagalbos reikalin
gumą pamatuosi.

— To niekas neapspręs.
— Tai yra išspręsta, bet man tai nepatinka. Ir niekas dar 

neįrodė, kad jis to laikosi.
— Tai neskolini?
— Ne, nenoriu savo draugui nelaimės dėl kažkokio .man sveti

mo ir nepažįstamo kapitono.
— Bandysiu kitur, — vėl nulipo laiptais draugas, ir aš va

landėlę stovėjau tylus atėjusioj lengvoj prietemoj. Man rodėsi, kad 
aš gyniau ne savo taupumo pagrindus, bet tiesą.

Aš pradariau stalčių. Po jos laiškais gulėjo žali banknotai. Į 
Minutę man pasirodė, kad jie yra paraudę. Galbūt jie paraudo nuo 
jos šiltų žodžių, po kuriais jie gulėjo, o gal nuo mano paskutinių i 
sakinių. Bet gal man tik taip 'atrodė toj vandens spalvos priete- j 
moj. Jie turėjo laukti, kol padarys mane žmogumi, kad aš paskui I 
galėčiau geriau padėti artimui ir, kad tai būtų gyvenimiškiau ir 
tobuliau, pačiam artimiausiam artimui, kurio nuotolis yra lygus 
nuliui.

bą. dešimts metų, kol valdžia* už
mokėtų 5,000 dolerių, kadangi 
subankrutavusio banko arba' tau
pymo ir paskolų bendrovės visas 
turtas turėtų eiti per likvidavi
mo procedūrą, tai yra, išpūrduo- 
ti visus morgiciuš, jeigu bankas 
ar taupymo ir paskolų bendrovė 
turėtų daug narni] ar kito turto, 
tuomet tuos visus namus reikėti] 
parduoti ir surinkti to banko ar 
taupymo ir paskolų bendrovės 
riša turtą. Paskiau tą, visą, turtą 
išdalintų visiems savo depozito
riams po lygi] nuošimtį, o jei bū
tų tam tikras trūkumas, tuomet 
federalinės apsaugos įstaiga iš
mokėtų tiems visiems depozito- 
riaras tiek, kiek jiems 
5,000.

Man rodos, kad mes 
name, kaip praeitos
metu bankai užsidarė ir kiek lai
ko užėmė, kol tie bankai buvo 
galutinai likviduoti, tai yra, nuo 
penkių iki dešimties metų, arba 
ir daugiau.

KLAUSIMAS:.
važiuoti į miestą 
Belipant laiptais, 
lipo pirma manęs, 
parpuolė ir tuom 
nustūmė
rio laiptų, 
daužytas, ir 
bužius. Ar aš galiu skųsti miestą 
už padarytus nuostolius?

ATSAKYMAS: Ne: jeigu jūs 
galėtumėt įrodyti, kad tie 
tai. kur moteris nupuolė, 
defektuoti, tai yra, sulūžę 
buvo koks- supuvęs obuolys 
banano 
miestas 
laiptai 
.miestas 
įstatymus 
bylą tiktai prieš tą moterį.

traktų iki

visi atme- 
depresijos

ar- 
ne-

rinio automobilio, žodžio kilme:, 
šis žodis yra. kilęs iš santrumpos 
G. P. (džy py), t. y. gcneral pur- 
Pose “ visuotinis tikslas’ .

Abu šitie žodžiai, — sako au
torius, — “yra būdingi moder
nių jų kalbų dariniai, kilę iš įvai
rių santrumpų”. Jie ir mūsų 
kalboj gali pasilikti tokie, kaip iš 
pradžios išradėjų buvo pavadin
ti, tik lietuvių kalboje jiems dar 
reikia pridėti ir /galūnes: radar
as, džyp-as (am. jcep, džyp), 
kaip kad su galūnėmis mūsų yra 
rašomos ir kitos savos bei sveti
mos santrumpos, pav.: VLIK-as 
arba Vlikas “Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetus’^

Pr. Skardžius “Dii-vos” Nr. 
prieš Šios rūšies kaikuriuos 

—«.,ų laikraščiuose pradėtus var- 
griežtar pasisako, 
kalbai svetimi. ir 

dėl savosios kalbos 
Visiškai neįpra- 

. yra vieną sąvokos 
grynu lietuvišku

mūsų 
toli posakius 
nes jie mūsų 
atsiranda tik 
nemokėjimo: 
s tas dalykas 
dalį nusakyti 
žodžiu, o kitą dalį plika, net ne-T 
kaitoma svetimybe; pvz. būtų i 
visai keista, jei kas užuot churčh Į 
daw, uindmill imtų vadinti church 
teisė, wind malūnas ir kt.”

Šiam i 
gali būti 
lėktuvas, 
minis yra 
vardžio sprasmė “jot 
visai panpšiai kaip vėjinis 
■vėjas ir kt.

reikalui visai tinkamai 
vartojama.: sprausminis 
kur būdvardis spr«iw- 

l sudarytas nuo daikta- 
sprasmė <£jct, nozzle”. 

nuo 
‘ ‘ sprausminis lėk

tuvas visai nesiskiria nuo auksi
nis žiedas “gold ring”, vėjinis 
malūnas ‘' windmill ’

NELAUKITE
Ryloj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją, 
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of

brokerio, kad 
Nelaimei ištt-

Underwriters”

O’MALLEY and McKAY, Ine
222 W. Adams St Room 1043

Telefonas CEntral 6-5208

Man prisiėjo 
eleveitorium. 

viena moteris 
Ji ant laiptų 
pačiu sulčių 

manė beveik nuo vidų-1 
Tapau gerokai ap- 
man sudrąskė dra- 
galiu skųsti miestą

žievė numesta, 
būtų atsakingas.

buvo švarūs ir 
už tai neatsako.

jūs galėtumėt

evanston
603 Davis St.

MAYFLOWER
LAMP CO. Ine.

Open Thursday Evc-nings

Sezoninis A. ANDREWS
Pardavimas KONSERVAVIMUI REIKMENIS

7 QT. KOSERVAVT- 0O OE 
MII PUODAI nuo

BOARDING SCHOOL

Guardian Angel Boarding School

žiedai, Bali stiklaiDangteliai • Guminiai

FOR BOYS OF GRADE SCHOOL AGE 
Reasonable Kates

LOCATED 10 MILĖS FROM GREEN BAY
FOR FULL DETAILS VVRITE TO:

Visi] dydžiu — Visu Firmų. 
Presto National and 

L’nivcrsal
Pintinėlės stikliam • Pundai o

GENERALINIAI AGENTAI šių Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
EMPERLAL ASSURANCE COMPANY 
LUBMERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY

DRASTIC REDUCTIONS
ON LAMPS • SHADES • FURNITURE

We Are Closing Our Busin.ess 
A t Our. Evansdon Address 

PRICES ŠLASHED AT BOTH
OUR ADDRESSES

CHICAGO 
6252 W Grand 

MONT CLARE
LAMP CO.
•Til 9 PM.

A. ANDREWS HARDWARE
135 BROADWAY MEL. PK. 745

ONEIDA, WIS.

Fl REPLACE A9!2135 East 71st Street 
RESTAURANT AND LOUNGE STARTING JULY 25th

Ha ve You Tasted the Food of ALFREDO Yet? It’s the Talk of Soūth Shore! 
FREDDIE VVOLF — Sensation of Television and Radiol

Open 7 Days a Week Free Parking — Our Lot
Midway 3-4848 Diųncrs 3 P. M. To 2 A. AL

SAUGI IR

Senukų Teatras
Olandijoje, Bergeno mie

ste, susiorganizavo teatras, 
kurio aktoriais tegali būti 

j asmenys ne jaunesni kaip 
70 metų! amžiaus. Seniausia 
artistė turį 83 metus. Te
atras turi ir savo orkestrą, 
susidedantį iš penkių muzi
kantų, kurių bendras metų 
skaičius —- 375. Taigi, me
nu domėtis — niekada ne
vėlu.

laip- 
buvo 
arba 
arba

tuomet 
Bet jei 
stiprūs, 

Paga 
už vest

N

NAUJAS GROŽIS JŪSŲ UŽUOLAIDOMS! 
Mūsą nuvalytos ir su naujai uždėtais dirželiais 

jos atrodo kaip naujos!
NO.BINT UŽSISAKYTI NAUJAS UŽUOLAIDAS 
ekspertų pagamintas pagal jūsų skonį matykite 

arba skambinkite

FORD VENETIAN BLINDS
VA LYTO J J AI IR DIRBĖJAI

7206 S. AVentyvorth VIncennes 6-1412
Užsisakykite dabar — kuomet kainos tebėra žemos — kuomet
medžiagos dar gaunamos. PIRKIKTE TIESIAI Iš FABRIKO. 

Nemokamiems apskaičiavimams paskambinkite telefonu.

HELEN VAN HORN GROŽIO SALIONAS
Vasarai specialus be mašinos atliekamas ir šaltas pusnį etinis 
sušukavimas, įskaitant plaukų plovimų bei sudėjimų ...........

HĖLEN VAN HORN GROŽIO SALIONAS
Anksčiau — Madlson-Muyfleld Beauty Shop

58-17 West Matlison Street Austln 7-6007
Violet grįžo 15 Floridos ir yra vėl pas mus: talppat Jerry ir Holen 

Atdara imtraiL, ketvirUul., peuktad. vakarais iki O vaL vale.

PELNINGA
VIETA
Taupymui

Valdžia Apdraudžia

Taupymo Sąskaitas 
Kiekviena taupymo sąskaita 
yra 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 jums pelnin
gą dividendą, kuris išmoka
mas kas šeši mp,nfiliai

Jo». M. AAox«rii. Sacrefory *

AND LOAN ASSOCIATION
3236 So. Holsted Street 
Phone: CAlumet 5-4118
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KARIAUTI AR DERĖTIS?
Aktualioj Diskusijos Notre Dame Universitete

PROF. STEPONAS KOLUPAILA

Tokia tema liepos mėli. 27 d. 
Notro Damo Universitete įvyko 
nepaprastai įdomios diskusijos. 
Jų iniciatorius — Tarptautinių 
Santykių Institutas, prof. IV. G'u- 
riano vadovaujamas.

Karo metu įprasta kalbėti apie 
karą. Ypatingai reikia kalbėti 
apie karą, kai prie jo nebuvo pa
siruošta “taikos” metu...

Diskusijoms buvo pakviesti: 
pr. Kcnncth Colcgrovc, Northtvc- 
storn Universiteto profesorius, 
buvęs generolo MacAithuro poli
tinis patarėjas Japonijoje, Dr. 
llans Morgcnthau, Chicagos Uni
versiteto tarptautinių santykių 
profesorius, Dr. Stc>phcn Kertesz, 
buvęs Vengrijos atstovas Italijo
je, dabai’ profesoriaująs Notre 
Damo Universitete, Dr. William 
Shanahan, istorijos profesorius 
Notre Dame Universitete. Pirmi
ninkavo Dr. "VValdemar Guriau.

Dvi Amerikos!
Diskusijose atvirai susikirto 

dvi Amerikos srovės, tikriau du 
skirtingi pasauliai. Vieni—Ame
rikos patriotai, Washingtono ir 
Liucolno ainiai, kiti — “pasaulio 
tėvynės” šaukliai, mūsiškai ta
riantį “bimbininkai”, iš „kurių 
tarpo-išėjo Hissai, Latimorai, 
Fuchsai... Ir tie antrieji dėjosi 
ypatingais patriotais ir Ameri
kos interesų rūpintojais! Bet ir 
publikos tarpe buvo tokių ‘‘avi
nėlių”, kurie nuodus palaikė nek
taru...

Ko Siekia Rusija Rytuose?
Dr. Colegrove, nepaprastai 

simpatingos išvaizdos, tipingas 
amerikonas, smarkiai kritikavo 
Trumaną ir Achesoną. Iš Kong
reso skirtų Pietų Korėjai 10 mil. 
dolerių 
lerių... 
Pusaną 
stačiai
sienio reikalų ministeriu Ameri
kos istorijoje.

Rusija siekia Korėjos jau se
niai, tik jai už akių buvo užbė
gę japonai. O Korėja, reikalinga 
rusų imperializmui, kaip tramp- 
įynas į Japoniją. Ir dabar Ru
sijai seilės varva, kad ji, be šū
vio “nugalėjusi” Japoniją, ne
gavo l jos ’ trečdalio, kaip Vokieti
joje ar Austrijoje. Amerika, nu
ginklavusi Japoniją, yra atsakin
ga už saugumą, ji privalo ap
ginti Japoniją nuo būsimos rusų 
invazijos.

Kas Yra Amerikos Priešas? 
Korėja yrą tik pirmas ir smul

kus Rusijos agresijos prieš 
riką epizodas. Tikriau, ne 
jps, 
storiij
ridiką 
džiausi 
priešai, 
sų tautą, bet karo kurstytojus—
gangsterius reikia sunaikinti. 
Kai išseks Amerikos kantrybė, 
teks pavartoti baisųjį ginklą: 
Rusijos karo pramonės centrai 
bus sunaikinti keliais šimtais ato
minių bombų. Amerika .nesiruo
šia siųsti kariuomenės į Rusiją, 
ji paliks patiems rusams susi
tvarkyti su savo banditais.

Vienintelis būdas žmonijos 
priešui — komunizmui sunaikin
ti — tai nugalėti 
jungą. Amerika 
prieš veidą prieš
kada buvusį banditą.

Tokios buvo pagrindinės 
Colegrove mintys.

Derėtis, Derėtis, Derėtis 
Visai kitos nuomonės buvo

Mongeoitliau. Nuo to laiko,, kada 
rusei sugebėjo pagaminti (pa
vogti!) atominę bombą, Amerika 
nebeturi daugiau savo monopolio. 
Brangiai kaštavusios bombos teks 
sunaikinti, nes Ameriką 
pradėti jas vartoti, kad 
lauktų rusiškų bombų ant 
neapsaugotų savo miestų, 
New Yorkas, Chieąga...
kai belieka visur pasitraukti iš 
kelio komunizmui, nes niekas jos 

'neįgaliojo būti pasaulio žandaru.

kartą 
susita- 
karas. 

Stalinusu
jo taiką bet 
bus visada

drąsiai gy-

Churchillis, kurio niekas nelaikys 
■bolševikų draugu, vieną 
pasakęs, kad blogiausias 
rimas yra geresnis kaip 
Todėl reikia derėtis 
ir stengtis išderėt-i iš 
kokiai kaina, nes ji 
pigesnė už karą.

Dr. Morgenthhau
nė Achesoną: jis nežinąs geres
nio užsienio ministro Amerikos 
istorijoje. Gerai, kad jis išdavęs 
•Kiniją komiuiistams.

Smarkiai pultas oponentų, Dr. 
Morgcnthau pareiškė, kad Ame
rikai turi rūpėti tik savo reika
lai, o ne kažkokios Europos ar 
Azijos. Ne mūsų reikalus rengti 
kryžiaus karus prieš kitokios ide
ologijos valstybes. Mes jautėmės 
pakankamai saugiai, kol nelin- 
dom Į Europos reikalus per abu 
pasaulinius karus, kurie mums 
nieko gero nedavė, tik nuosto
lių../

D r. Colcgrovc atsakė, kad kom
promiso su Sovietais negali būti, 
nes jie negerbia susitarimų. Bal
tieji Rūmai buvo paskelbę sąra
šą 57 Rusijos pasirašytų sutar
čių, kurias jie patys sulaužė: ta
me sąraše be abejo pamiršta pri
dėti Teherano, Jaltos ir Potsda
mo gėdingos sutartys!

buvo išleista tik 200 do- 
telefono vielai iš Seulo į 
nutiesti 1 Achesoną jis 

pavadino blogiausiu už-

Ame- 
Rusi- 
gąng- 
Ketu- 
- di-

bet labai pavojingos 
bandos Kremliuje.
Politbiuro narių 
Amerikos ir viso pasaulio 
Nieko neturime prieš ru-

Maskva Davė Daktaro
Titulą Patriarchui

1 Kaip lanksti Kremliaus propa
ganda, galima spręsti iš šio fak
to: Artimuosiuose Rytuose lankė
si Leningrado ir Naugardo sta
čiatikių vyskupas Grigorijus. Jis 
Damaske Antioehijos patriarchui 
Aleksandrui Taganųi įteikė teolo
gijos daktaro diplomą, ir tai — 
SSSR iUokslo Akademijos vardu. 
^Suprantama, kad Leningrado vy
skupas tą tegalėjo padaryti tik 
su Kremliaus palaiminimu ir vyk
dydamas Stalino tikslus — įgau
ti daugiau pasitikėjimo tarp sta
čiatikių Artimuosiuose Rytuose.

Puslaukiniai Negrai
Užpuolė Skulptorių

Belgų Konge, darbavosi, celių 
skulptorius Frantisek Foit- Daž
nai jam tekdavo automobiliais 
pervežti stovylas. Kažkodėl vie
tiniai gyventojai išsigalvojo, kad 
baltieji spinduliais nužudą žmo- 
jies ir iš jų ištraukią serumą. 
Kaip tik tuo įtarė minėtą skulp
torių ir apsupę jo automobili jam 
grasino. Skulptoriui pavyko pa
bėgti į uostą,, bet jo žmoną smar
kiai sumušė: Baimei, vienas pra- 
yąžiuojantis automobilis tą pasto
jo ir ją išvadavo.

—O—
Brangiausia, kas yra, tai tik

ros žmonių širdys, kurių tūkstan
čiuose neatsiranda tik viena tik
ra. \ —Goctlic

RE AL EJTTATE

"SANDY BEAOJI” 
CHA VĖL l.AILE 

(netoli Murcelius, MK'liigan) 
PAE2ER1O SKLYPAI arti vandens 
Su dideliu parku ir paplūdimio nau
dojimo galimybe. Tų sklypų dydžiai 
nuo H ligi vieno akro. Kaina $450; 
$50 grynais ir po $10 kas mėnesj. 
SKLYPAI ant EŽERO KRANTO. 
Prie Gravel. PawPaw, Slster, Twin 
ir. Magiclan ežerų, 
Miriiigun ------ ‘
100
nuo 
Ant EŽERO KRANTO visai moder
nūs pušiniai ..
(sand bėąchj; sklypas su medžiais. 
Tuose namukuose yra dušas (show- 
er), šiilas-šallas vanduo, elektrinG 
plyta ir kt. Kaina $5,750. Išslmo- 
k ėjimui.
Ant EŽERO KRANTO dvigubas na
mukas (duplex). jūs galite gyven
ti vienoje pusėje, o kitą išnuomoti. 
Reikalingas remontas. Sklypas su 
medžiais ir paplūdymiu. Kaina $3,850 
$1,350 grynais Ir likusi dalis po $25 
per mėnesj.
Kurortinis Vasarnamis; 4 dideli 
sklypai: visi įrengimai; 23 laiveliai. 
Kaina $7.850. IftsimokSjimui.
APLANKYKITE mūsų G.ąvel Lake 
ištaigą prie “Sandy Beach" netoli 
Marccllus. Mich. šeštadieniais bei 
sekmadieniais, arba parašykite ar 
paskambinkite O. IV. Ooats, Cąloma, 
Mieli i gan. Tolei'. 325.

Pietvakariuose. Visi Lkl 
mylių nuo Hammond. Kaina 
$750. Patogus išsiniokūjimas.

namukai. Palūdyml#

LOMBARD,
2
6
5
7

I

COMPLETED
Bedrm. Ranch
Rm. Area Cape Cod
Rm. Ranch; Full Bsmt
Rm. Area Cape Cod. 

INCL. 50x200 IMP.

GLENVVOOD LODGE 
Onekama, Mich.

Saugus paplūdlmis, meškerioji
mas. plaukiojimas. badmlnton. 
(Golfas ir jodinėjimas netoli). 
Geras maistas ir patogios gyveni
mo patalpos. Maloniojo ap'linkė
jo prie Portage ežero. Rašykite 
arba tolefonuoklte
J. L. Sutherlnnd, Onekama, Mieli. 

Telefonas Onekama 05

BRITTON’S COUIIT
Liuksusiniai apstatyti 2 k. butai 

ROJUS. JAUNAVEDŽIAM
Niekur kitur tokių butų nfira. 
Modernūs namukai, gožas, elek
tra, **showers”, stiklo sienos mau 
dy.nės, karštas ir šaltas vanduo; 
šaldytuvas, vaikams aikštėlė, pa
plūdimio. latveliai. Rašykite dėl 
informacinių leidinėlių. —

Brittop, SistCr Lake, 
telefonuokite:

7-2978.

Mrx. Mnlllc
Mieli., ai ba 
ton Harbor

Bcn-

ACADEMY
for leading colleges.

Coeducational. Small 
faculty. Well- 
program. Gym- 
gallery, music, 
for all Dormi- 

En-
Semester 

Chartered
HOMES.

$10,500
$11,250
$11,950
$12,950 

LOT
Plastrd., Dceoiiitcd, Oak Flrs., Cab.

Kit., Tilc Batli, Insulatcd.
SEE OUR MODELS
Open 
Mato
AIR

ELGIN
Prepąro 

Grades 7-12. 
classea Excellcnt 
balanced activity 
nasium, pool, art 
dramaties. Sports 
tories for boys and glrls. 
dowed. Near Chicago. ~ 
opens September 11. 
1839. Catalog.
Eihvard P. Drostc, Hcadmaster 

225 Academy Plocc, Elgin, Ūl..

Offlco 
347 S.

SUN

Daily. 10 Till Dark.
St., Lombiirtl ph. 2180. 

HOME BLTLDERS

Užsisakykite “Draugę”

Dėmesio Nuosavybių Savininkai! 
Atremontuokite savo namus—už
dėkite naiują stogą., jzuliaciją. ar 
"siding" dabar kol kainos yra že
mos. Darbas garantuotas. Leng
vas išsimokejimas. Mes vyksta
me visur mieste ar priemiesčiuose 
Apskaičiavimams šaukite kiekvie
ną dieną ar sekmadieniais 
AROHER PARK ROOFING CO.

LAfayette 3-514G
L.A. Krauchunas kalba lietuviškai

SAVE V2 on 
Power Lawn Nower!

New ROTO CLIPPER Equal 
to Mov/ers cosfing up f o $150 
Optnte* ta eatlrdy ar* nOTART rrtndplr. •*Ul< 
)«• p*Ui tPrauD tau cr veoū op to « ft 
Suy to trim aršinui tna tM 
Ihrutn. llul* of alum’num — 

• trrltb, onlj 37 poundt—only half 
*h» of moi'. roo»-ri.

co CuiMonM K'iHrr Tiru 
for e.117 tuttlnz — »lth*r fonr»M 
ar tadTanl. Cutt rrtr> any <k- 
,«1re4 hrlrtal—from <m« to thrra 
Inabea. HandJa anapa on and off 
!ln * Kooad. Eaay to rarrr to rsr 
from pfr-a to plscr. I’rael’ion da
lim ant conurortlon allralnattl 
praotleallr all rrpaln. fnezpculri. 
npltceabla bladat cul 
Iharpanfiu Tos-
•rad br 1 H.P.. 2 C;ela 
)a*r - įtartini Enaina. 
OdiraotMd įgalint all 
dafaeti for a full narį 
Blticit Pouor Mnaar 
raina anr oSrrad. Yoo 
nuli bi utltard 100% 
Sraoney badl nulėk.

all coupon (odir.
Falh Prodūcls Co„ Ine, Ginta,

DMLY
89.50

IIL
! FALtS PRODUCTS CO., Ine.

2001 Ganos St., Ganos, III.
| □ Check for $87.50 andoiad. Shfp prapald | 
j Q Shlp C.O.D. Q Sand Utaralara FREE J 

ĮNAMI .

[ ADDRES2

CITY.....

I

■
ZONE.... ETATE....... J

IR DAŽAI

FRŠNK SIMPACH HDWE.
6039 W. Cermak Road 

OLYMPIC 2-5318

NUO UZSlSiENfiJUSIŲ
Skaudančių Žaizdų

IR atvirų odos ligų

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT. 
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sBdčti ir naklla^ 
miegoti, nes jų užeisenėjusios žalzdc, 
įležtl Ir skauda. Kad pašalinti ų 
aiež«jimą ir skaudšjimą aemj u*|. 
rų ir skaudžių žaizdų, uždėklp. 
LEGULO OlntmenL Ju C/dom9| 
ypatybės palengvins jūsų skaudai, 
mą ir galėsite ramiai miegoti n^. 
ti. Vartokite jas taipgi nuo aktą, 
džlų nudegimu. Jos taipgi pažalių 
uležėjlmą ligos vadinamo! PSORLį. 
318. Taipgi pašalina perMjim* urj| 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, 
stabdo džiovinimą odos ir perplyjinj. 
arpirščlu. Jos yra tinkamos w. 
loti nuo džiūstančio! Ir rosklln^ 
odos. Jos yra gero# gyduolfc ta, 
visų išviršiniu odos 
ligų. LEGULO Olnt- 
ment sutelks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių. perštamų ir 
nležlnčių kojų. Lega
to Olntment yra par
duodamas po 75c.. 
$1.25 Ir $8.50. Pirki
te vaistinėse Chlcagoj 
ir apylinkėse- arba 
atiduokite money or
deri 1 —

LEGULO, Deoartmeoit D 
1347 W. 14th 8L, Cicero 50, flį

cyduolf# ng.

Liet**

Kuo Amerika Silpnesnė Už
Rusiją?

Dr. Kertesz, kuris geriau nusi
mano apie padėtį už geležinės 
uždangos, nurodė Amerikos pro
pagandos silpnumą. Propaganda 
labai daug laimi bolševikai, ir jie 
daugiau bijo propagandos, kaip 
atominių bombų. Tą ginklą, turė
tų išmokti naudoti ir Amerika, 
juo ji gali pasiekti daugiau kaip 
derybomis, o gal ir išvengti ka
ro. Penktoji kolona yra ir Rusi
joje, ir ne mažiau pavojinga, 
kaip Čia.

Dr. kalbėjo apie
Amerikos izoliacijos priežastis. 
Ją skiria nuo Azijos ir Europos 
du okeanai, tenka kariauti iš kar
to keliose labai tolimuose fron
tuose. Tuo tarpu Rusijos padėtis 
žymiai lengvesnė, tiek agresijos 
tiek gynybai. Tik technikos ir 
ekonomikos potencialas yra Amc- 

| rikes naudai: pereitais metais 
Į J.Ą.V. pagamino plieno keturis 
kart daugiau kaip Sovietų Są
junga. kuri taip skubiai ruošia
si' karui!

PRANEŠIMAS

Lietuvaite., prityrusi kalbų moky
toja, duoda anglų, vokiečių, pran
cūzų ir italų
KALBŲ PAMOKAS 

grupėmis Ir pavieniui.
Kreiptis nuo 6 vai. vakaro telefonu

GRovehill 0-2453, 8155 OGDEN AVĖ.

NEPAPRASTI PIETŪS
Graži valgykla, kur pigiai galite gauti geriau
sią maistą ir gėrimus. Sophie Kusper didžiuo
jasi galėdama patiekti geriausius kepsnius, 
vištieną ir jūros gyvių patiekalus. Atdara nuo 
10 ryto ligi 4 nakties kasdien. Daug vietos 

automobiliams pastatyti. Baliai ir .pokyliai.

KUSPER’S LOUNGE
Telefonas: LYons 3-4835

Prityrusi muziko-, mokytoja, 
lietuvaitė, duoda

P I A N O P A M O KAS
.pradedai 
šiems.

tiems ir jau pažengu-

Kreiptis nuo 6 vai,
GRoycliill

vmka r o
6-2453.

telcfonu

IN ANTIOCH. IT’S
C. L. WERTZ

WATER WĘLL DRILLERS 
& CONTRACTORS

Eštablishcd over '30 Yrs.

SPECIĄL1ZING IN F & 
(Farm Pro ved) 

VVATER SYSTEMS
Work donc in Entire Antioch 

and Surrounding area.
Phone ANTIOCH 403-J

W

Ar Neleistinas Atominis Karas?
Gyvose diskusijose buvo iškel

tas klausimas apie atominių bom
bų nežmoniškumą, nes nuo jų 
daugiausia nukenčia moterys ir 
vaikai, o taip pat kultūriniai pa
minklai. Tie, kurie matė Europos 
bombardavimus, tikrai nemano, 
kad ligšiolinis būdas buvo žymiai 
skirtingas. Mirtis nuo atominės 
bombos yra tikrai “malonesnė”, 
be žaizdų ir skausmo...

Dėmesio Nuosavybių Savininkai! 
Atlikite grindų atnaujinimo 

darba dabar!
B & M FLOORING CONT. 

Padengsime bet kokias grindis, 
cemento darbu, floor underiay- 
ments, koklinėm plytelėm, runin, 
dirbtine medžiaga (Plastic). As
faltu, linoleumu. F,H.A. Sąlygos 
išsimokčjiniui 12 iki 36 mėn. Ne
mokami apskaičiavimai ST.8-G 0<l

O

VALGYK
IR

ŠOK
ŠOKIAI KAS

VAKARĄ

Sovietų Są- 
stovi 
įžūliausi

veidas 
bet

Dr.

Dr.

bijos 
nesii- 
visai 
kaip 

Ameri-

Dr. Colcgrovc tyrinėjęs Hiro- 
shimoje ir Nagasaki pirmųjų 
atominių bombų pasekmes. Jis I 
girdėjęs tūkstančius nuomonių, 
ir tik keli žmonės pasmerkė tą 
ginklą. Tos bombos, sunaikinu
sios 200,000 žmonių, išsaugojo 
gyvybę bent 550,000 Amerikos 
kareivių, kuriuos būtų tekę pa
aukoti invazijai į Japoniją, ir 
kelių milijonų japoną, kurie bū
tų žuvę tuo metu.

Įdomiausia gi tai, kad atomi
nes bombas prašo vartoti žmonės 
iš po Sovietų jungo, iš anapus 
‘•geležinės uždangos”. Supran
tama, jie laiko atominę bombą 
mažiau “nežmonišką ’, kaip pa-į 
tį sovietų režimą. Išlaisvinimas | 
vertas brangios kainos.

Diskutuojant buvo pasakyta 
daug tokių dalykų, kurių karo , 
metu spauda neskelbia...

—O
Kaip prigimtis, kultūros ne-1 

tvarkoma, virsta neproduktyvia i 
jėga, taip kultūra, nustojusi re
ligijos, tampa lytimi be turinio.

— Prof. St» Šalkauskis

NUOLATINIS UZKVIETIMAS
Valgyk po ž\ aigždėnūs gražiame 

r’TJ H T KT WC*n7 Atvirame Darže 
UllAl-IM-UrltiVv self Serve Bar-B-Q

KLUBAMS IR BALIAMS 
Nariai ir pažįstami pa
mėgs jaukią piknikišką 
atmosferą. Jūsų organi
zacija jvertins sutaiupymą

Atsivežkit savo sfėak'us, 
šonkaulius, vištieną ir iš
sikepkite kaip ' patinka. 
Mes duodame kurą Ne- 
MOKAMAI!
Jaunamečiai neįleidžiami. Yra vietą 100 žmonių.

CHAT-N-CHEW GARDENS
3543-45' W. Cermak Road — ROclnvell 2-9166 

Nėra "’Cover Charge”. Darže skaitoma bar‘o kainos.

Pas Budriką jus geriau nu- 
pirksite (baldus) rakandus. Čia 
rasite 40 įvairių žymiausių iš- 
dirbysčių. Kroehler, Pullman, 
Sįmmons, Sealy, Thayer, Lees, 
Armstrong, Lloyds, Rembrandt.

Elektrikiniai šaldytuvai, Tele
vizijos setai, Skalbiamos ir pro- 
syjimo mašinos, Siuvamos ma
šinos, Rašomosios mašinėlės, 
Jewelry ir kitkas.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. HALSTED STREET
Radio valanda leidžiama 21 

metai iš WCFL 1,000 kil. sto
ties, sekmadieniais 5:30 iki 6:00 
vakare, su dideliu orkestru ir 
žymiais dainininkais.
Krautuvė atidara Pirmadieniais 
ir Ketvirtadieniais iki vėlumos 
vakare.

VENETIAN MONUMENf 
COMPANY

PROJEKTŲ SPECIALISTAI 
PAMINKLŲ MEISTRAI

Paminklai; mauzoliejai; kaina Mki 
kokybę; įgaliotas pardavėjas 
šio granito. Raštinė ir dirbtuvi ų

527 No. Western Avė.
Tel. SĘeley 316103 

taip pat priešais Mount Carmel k. 
pintų pagrindini įėjimą - skambi^ 

per operatorių
Hlllslde 5230

"MARGUTIS" 

Vienintele Lietuviu Radio
Programa Transliuojama 
Kasdien Nuo 1932 metą 

W H F C. stotis, banga 1450 Kn 
^;SDIEN 9:30 VAL VAK. 
SEKMADIENIAIS 1 VAL P? 
Keti irt. ekstra progr. 7 iki 
Kasdien perduoda vietos ir ra.' 
saulines žinias ir pranešimus pa- 
rengimų ir biznio firmų ir 
ties pranešimua

6755 SO WESTERN. AVĖ 
Chicago 30, ILLINOIS 
Tel. GRovehill 6-2242

---------------- - ----------------------------------------------------------

Skaitykite “Draugą”.

Remkite “Drauge”.

DR. N. C. MASON
OSTEOPATHIO PHYSICIAN

Aiuiounces tlie Opening of Off.'ces at 
6850 STONY ISLAND AVENUE 

CHICAGO 49, ILUNOIS
MUscurn 4-3131

BERNIUKAMS
THOMPSON, CONNECTICUT

\\

ST. BEDE COLLEGE AND ACADEMY
BENEDICTINE BOARDING SCHOOL FOR YOUNG MEN

Fully accrcditcd JUNIOR COLLEGE and HIGH SCHOOL. 90 minutes 
Southvvcst of Chicago in the famous Starved-Rock region.

For information ivrite the Rcv. Rector
ST. BEDE COLLEGE, PERU, ILLINOIS

Chicago Rcprcsentativc, 1107 N. Orleans St. Tclephone SUpcrior 7-4344

— VEDAMA —

TĖVŲ MARIJONŲ LIETUVIŠKOJE APLINKUMOJE

Priimami baigę pradines mokyklas.

Mokykla yra valdžios pripažinta. Baigę šią mokyklą 
su gerais pažymiais, gali įstoti į bet kurią kolegiją

Randasi gražioj vietoj. Įvairios rūšies sportas.

Liepos P1 
jie sutrauk 
-Tai buvo « 
niausiąs ku. 
Vincentą, s 
_ kun. ' 
ordines ir 
baigtas 
leologines •' 
tas lieeneiat 
Į Sarnsą n 
bet ir visi š 
veną lietuvi 
kūlimo teieg 
lijos, Vokie 
ir net komi

Prie gaus; 
džiaugtasi, 
pareikšta gr 
sakyta sveik 
Pabaltijo Ui 
Pinueberge 1 
kas savo ka 
galaikiu stu< 
pūstos galva 
nikuojamos 
dalykas, jei 
papuošalas, 
nizantą išori 
atitinka jų 
Šios dienos 
lytos po ilg 
pradžia to ž 
bes istorijoje 
nu sąmyšyj 
baigė kalbėt 
cijįj. Pašau 
agronomas J 
ugningame 2 
sį i purviną 
dirbti, ir raj 
slo vyrus ne 
sitaikanėias I 
pirmyn ir j 
elitas! Esate 
priklauso at 
priminė dat 
legijos rėkto 
Muencheno 1 
pelionas kun 
blaiviame ir 
patirties žod 
vosi pasiseki 
svaigti ir ni 
sitikėti savo 
lio viduriu 
tižiai sveikin 
no lietuvių 1 
seserų prai 
kun. Paulius
' Visiems s 

bėtojams gi 
Lic. Vineenl 
bendrais bi 
kurso nueit; 

■eiliotą kelią, 
buvo lengva; 
likęs Lietuvi 
Teologines 
Tėvus Salez 
j Pop. Šv. ] 
legiją ir mo 
damame Gi 
lete. Jis, ni 
studijomis, 
landėlę laik 
vai italą lai!

Kun. lic., 
teologines st 
seminarijoje 
ir apvainika 
versitete sul 
mu. Nuo pa 
buvo statei 
liesiems d 

. ypatingą d 
•dunčiais n 
studijas Ro 
Lt® lustilui

I

Kreiptis į raštvedį:

REGISTRAR

MARIANAPOUS PREPARATORY SCHOOL

THOMPSON, CONNECTICUT

kakavos

dribsniu 
pieno

$5.00
2 ozs. kiaulinių tauku

2 ozs. rūkytų lašiniu
2 ozs. dešros
2 ozs. sūrio

2 ozs. degintos kavos
2 ozs. ryžių

d&zutfi (180 gr.) margarino 
sv. degiDtos Kavos
ozs. (ietį gr.) Šokolado 
ozs. (150 gr.) saldainių
sv. 3 ozs. avižinių

■Orio

ffi= S

2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
4
U bv. Šokolado

■v. Kiauliniu tauku
gr. rūkytu lašiniu 
«▼. šąlami dešros 
trv. (be 2 ozą) kenuoto bekono 
rIMutS (404) gr.) marrarino

rv. rūkytų lašinių 
bv kiauliniu taukų 
st. margarino
sv. kiaulienos mtaoa

Siuntinys Nr. 19 — $9-95 
4 
2
2
2
4 „
4U
1 rabala) turiet muilo

t
2
1
1
2
1
H sv. šokolado
1 dšžutė (228 gr.) kakavos

Si imtiny h Nr. 00 
1
1
1
1
1
1

Siuntinys Nr.
2
2
1
1
1
2

•Siuntinys Nr. 34
2
1
1
1
1
2

Siuntiny)* Nr. 42 — $6.9S 
2
1
2
1
1
t

st. rūkytų lašintų 
sv. kiauliniu tauku 
sv. margarino 
sv. marmelado 
st. degintos kavos 

cukraus

sv. rūkytų lašiniu 
sv. kiauliniu tauku 
st. margarino
st. degintos kavos 
šv. šokolado

)

sv. 
sv. 
ST. 
sv. 
sv.

8 oss. rūkytu lašinių
8 ozs. pilno riebumo
8 ozs. cukraus

» ozs. ryžiu
(be-2 ozs.) kiauliniu tauku 
(be 2 ozs.) margarino 
kakavos

dėžute (400 gr.) grietinė*
sv. pieno milteliu
sv. degintos kavos 
ozs. arbatos

Siuntinys Nr. 68 — $0.05 
BV.
BV.
sv.
BV.
sv.
sv.
BV.

SOTUS ALKANAM PADEK !
Per AID OVERSEAS, Ine.

2244 W. 23rd PI., Chicago 8, III. Tel. Vlrginia 7-8711 
Aid Overseas, Ine. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

Maisto siutinial pakuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš 
Chicagos siunčiami A1R MAIL. Užsakant didesnius kiekius duoda
ma nuolaida. REIKALAUKITE PILNO SIUNTINIŲ SĄJRAŠO:

sv. (be 2 ozs.) sviesto 
sv. s ozs. kiauliniu tauku 
sv. 8 ozb. rūkytu lašiniu 
sv. 2 ozs. šokolado
«v. 2 ozs. cukraus

rv. 2 ozą deirintOH kavon.Siuntinys Nr. 12 — S5.O5
2 «v. rūkytu lašintu
1 #v. kiauliniu tauku
3 bt. degintos kavos
2 cukrau#

kavos — 5 skard i- 
dėžulėse — $6.10

S5.80
av. 8 ozs. rūkytų lašinių 
bv. 2 ozs. derintos kavoa
sv. 2 ozs. šokolado
sv. 2 ozs. cukraus 
dėžute apelsinų marmelado
sv. (be 2 ozs.) jautienos mėsos

Siuntinys No. 1 — $6.30
2
2
t
t

L

Siuntinys Nr. 8 — $6.60
. ....

2
8
1
Rtuntinys No. •
A. 10 svarų cukraus $2.50
B. 20 svarų cukraus $3.60

Siuntinys No. 7
A. 10 sv, baltu kviet. miltu $2.60
B. 20 sv. kvietinių miltų $3.20
Siuntinys Nr. 10 — $6.40
2
t
3
2
1

Siuntinys Nr. 03 — $6.D5
5 e* kiaulinių taukų
6 sv. degintos kavos.

Siuntinys Nr. 94
A.
B. 
C
D
E.

L'

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

NAMŲ PASKOLOS UŽ ŽEMĄ NUOŠIMTĮ 
TAUPfYK SAUGIAI!

Mes per 41 metus visiems išmokėjome ant
Ttu-tfis Airš 25 miiijoirų dolerių. Atsargos fondas viri..1/4 »“■ 

U. S. Govcroment Seeurities ir cash virs 1- miUJ0“ą 
CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 

Narys Fedcral Savings and Loan Ins. Corp. 
JUSTIN MACKEWICZ, President ir Mgr. 

1192 ARCHER AVENUE CHICAGO 32, ILLD
TELEFONAS VIRGINIA 7-1141 

OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 įkl 4 
Treciadieniaifi nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtad. nuo » ■

B.

Siuntinys Nr. 25
E. "•O <(V kiauliniu tau-

kų -- $4.60
C. 1f> «v kiaulinių tau-

kų -- $0.75
D. 27 bv g^ryn kiauliniu tau-

kų -- $10.50
Sitintinv® Nr 80

A. 5 sv. degintos kavos — $5.80
fi «v 
nėse

Siuntinys Nr. 69 — $6.80
2 sv. 3 ozs rūkytų lašinių
1 dėžutš (385 gr.) sviesto
1 dėž. (415 gr.) kiaulienos mėsos
2 bv. 3 ozs. cukraus
S sv. šokolado
4 ozs. arbatos
2 sv. degintos kavos
Siuntinys Nr. 78 — $4.60
1 ’
1
8
5
2
1 Vi sv. kondensuoto
1 sv. bičių medaus
1 dėžutė (288 gr.)
1 dšžute sardinkų

Siuntinys Nr. 75 - $6.25
sv. (be 2 ozs.) rūkytu lašinių 
sv. (be 2 ozs.) kiaulinių taukų 
dčž. (400 gr.) kondena pieno 
dšžutė (400 gr.) margarino 
av. ryžių
sv. degintos kavos

77 — $0.90
sv. (be 2 ozs.) sviesto 

(be 8 azs.) kiaulinių tauku 
kakavos 
šokolado 
ryžių
8 ozs. rūkytų lašiniu

5,5 sv. šokolado — $4.5*
8 av. bičių medaus —
6 sv. kakavos — 88.44
10 sv. ryžiu — 2,8.80
10 sv. džiovintų slyvų—>8.40 
5,5 srr. margarino —- »? 5*

1
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LIETUVIAI STUDENTAI -ITALIJOJE
Tirolio Kalnų Sniegynai Neatšaldo 

Lietuviškos Širdies

T. BURGEL1S, Italija

Tarp aukštų ledynų žaliuoja 
Eisacho slėnis. Nors kalnai ir 
daug kartų aukštesni už .mūsų 
mielą Šatriją ir Medvėgalį, bet ti
roliečių Širdis artima lietuviška
jai. Gražu todėl čia ir sava. Už 
tai ir rado poilsį ir atsigaivinimą 
sunkių studijų išsemti ir Romos 
karščių išvarginti lietuviai stu
dentą. Šiuo metu Tirolyje jų yra 
apie 20. Gyvena įvairiose 
vėso, dažniausiai padėdami 
klebonams pastoracijoje.

vieto- 
vietos

I N K S M I A U

norite su juojūs

J. A.

200,000 
25,000 
20,000 
10,000

sužinoti, kaip 
butą nepriža-

iš jo 
mūsų 

dindamas mano žmonos.

SUŽEISTIEJI IŠ KARO ZONOS

Tikrų duomenų apie lie
tuvių skaičių Amerikoje nė
ra. 1930 metų visuotiname 
J. A. V. gyventojų surašy
me suregistruoti tik 156,152 
asmenys, kurių motinos kal
ba yra lietuvių. Profesorius 
F. Kemėšis 1924 metais pa
tiekė tokius duomenis apie 
lietuvius gyvenančius 
V.:

NORI PAKALBĖTI SU
VAGIM

— Ar galima man būtų pasi
kalbėti su vyru, kurs apvogė 
mus? — klausia atėjęs pilietis į 
kalėjimą.

— Kodėl 
kalbėtis?

— Noriu 
jisai įėjo į

x S

Užsimiršti, vyreli, ncsival-

Tu pati užsimiršti ir nesi
valdai. Kas gi čia namų šeimi
ninkas, tu ar aš? -• 

nori, kad aš 
tėvus?

tame žodžių 
sūnaus balsas:

gi-įžciaū

duelyje,

—- Ar
pas savo

Ir čia, 
pasigirsta

—- Ačiū, tėveli, dabar 
nau, kaip karas prasideda.

jau ži-

į Kun. lic. Felicijono Jucevičiaus 
Į kelias sutapo su kun. Jankausko. 
Toliau ruošis profesūrai ir kuri
jos darbui Telšių vyskupijai. Stu
dijuos bažnytinę ii- viešąją teisę 
Apolinaro akademijoje.

Kun. lic. Zenonas D. Smilgevi- 
čius, kaip nepaprastų- gabumų, į 

I Romą buvo atsiųstas trejais me
tais anksciaus už savo draugus. 

Į Besiformuojančioje jaunutėje Lie
tuvių Kolegijoje ėjo atsakingas

\ dekano pareigas. Būdamas kartu 
ir filosofijos bakalauras, gilinsis 
toliau šiame moksle.

Kun. lic. Jonas Riaubūnas, 
| pradėjęs teologiją Kaune, perėjęs 
■ Eichstaetto aukštąją mokyklą, 

. x x (sėkmingai baigė Romoje. Sekanti
mausiąs kursas, turis savo tarpe ... . . t-... . v , rudeni imsis istorijos studijų.
VinnAntA. s.vnnto rlviornnn Svanto c ° c

Suvažiavimas praėjo jaukioje 
j lietuviškoje jaunystės nuotaikoje. 
' Padraugavę, nusifotografavę ir 
Į daug gražių dainų išdainavę pa- 
| kilioje dvasioje grįžo visi prie sa
vo kasdieninių darbų.

Jungtinių Amerikos Valstybių ambulansų eilė pietų Japonijoje 
paima sužeistuosius, kurie buvo atgabenti iš Korėjos. (Acme)

Lietuviškos Nuotaikos

Liepos pabaigoje vieną 
jio sutraukė į Sąrašo kleboniją. 
Tai buvo neeilinė proga: jau-

dieną

MOTERYS GYDYTOJOS VISUOMENINIAME
IR MEDICINIŠKAME GYVENIME

DR. M. BUDRYS

Vincentą, šventė dvigubą šventę 
— kun. Vincento itoicmciat/s 
vardines ir minėjo sėkmingai už- I 
baigtas ilgus metus besitęsusias 
teologines studijas, apvainikuo
tas licenciato laipsniu. Susirinko 
į Sąrašą ne tilc kurso draugai, 
bet- ir visi šiaurinėje Italijoje gy
veną lietuviai. Gauta daug svei
kinimo telegramų ir laiškų iš Ita
lijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
ir net kontinentų.

JUOKAI PRO AŠARAS
SILPNA ATMINTIS

Viena moteris, kalbėdama apie 
savo atmintį, išsitarė

— Yra trys dalykai, kurių aš 
niekad negaliu atsiminti. Neatsi
menu vardų, neatsimenu veidų. 
Negaliu atsiminti, koks yra tre
čias dalykas.

Prie gausaus vaišių stalo buvo 
džiaugtasi, dalintasi įspūdžiais, 
pareikšta gražių linkėjimų ir pa
sakyta sveikinimo kalbų. Buvęs 
Pabaltijo Universiteto kapelionas 
Piimeberge kun.- dr. R. Krasaus
kas savo kalboje iškėlė, kad il
galaikių studijų išvargintos ir iš- ' 
pūstos galvos šiandien, tarsi, vai- ) 
nikuojamos laurais. Tuščias būtų 
dalykas, jei tai būtų tik išorinis i 
papuošalas. Bet šios dienos sole-1 
nizantų išoriniams laurams pilnai 
atitinka jų vidaus gyvenimas, j 
Šios dienos puota yra, tarsi, Ve- ' 
lykos po ilgos gavėnios. Tai yra |L 
pradžia to žygio, kuris miškam- • turėtų būti labai retas dalykas, 
bes istorijoje. Svarbu tik šių die- 11 
nu sąmyšyje neprarasti ,nervų j 
baigė kalbėtojas, palydėtos ova-| 
cijų. Pasauliečių atstovas dipl. į 
agronomas Jonas Žadeikis savo 
ugningame žodyje atkreipė dėme
sį į purviną dirvą, kurioje teks 
dirbti, ir ragino jaunuosius mok
slo vyrus nekreipti dėmesio i pa
sitaikančias kliūtis ir žygiuoti vis 
pirmyn ir pirmini. "Jūs esate [pasiliko 
elitas! Esate naujas tipas! Jums 
priklauso ateitis! Budėkite!” — 
priminė daug kartų kartotus ko
legijos rektoriaus žodžius. Buvęs 
Mueneheno lietuvių kolonijos ka
pelionas kun. dr. Jonas Petraitis 
blaiviame ir pilname gj'venimiškos 
patirties žodyje ragino ir didžia
vosi pasisekimų valandose neaj>- 
svaigti ir niekad per daug nepa
sitikėti savo jėgomis, bet eiti ke
lio viduriu. Ypatingai nuošir
džiai sveikino solenizantus Brixc- 
no lietuvių komiteto pirmininkas, 
seserų pranciškonių kapelionas 
kun. Paulius Laurinattis.
' Visiems svečiams ir ypač 

bėtojams gražiai padėkojo 
Lic. Vincentas Mincevičius. 
bendrais bruožais- apšvietė 
kurso nueitą vingiuotą ir

’ čiųotą kelią,
buvo lengvas. Pats kalbėtojas par 
likęs Lietuvą jau prieš 20 metų. 
Teologines studijas pradėjo pas 
Tėvus Saleziečius. 1946 m. įstoja 
į Pop. Šv. Kazimiero lietuvių ko
legiją ir mokslus tęsė jėzuitų ve
damame Grcgorianumo universi 
tėte. Jis, nors ir labai užsiėmęi 
studijomis, visad- surasdavo va
landėlę laiko populiarinti Lietu
vai italų laikraščiuose.

Kun. lic., Juozas Jankaieskas 
teologines studijas pradėjo Telšių 
seminarijoje. Jas tęsę Eiehstaette 
ir apvainikavo Grcgorianumo uni
versitete suteiktu licenciato diplo
mu. Nuo pat seminarijos pradžios 
buvo statomas pąvj’zdžįu jaunes
niesiems draugams. Turėdamas 

f ypatingi) muzikinių sugebėjimų, 
sekančiais metais pradės muzikos 
studijas Romos Bažnytinės Muzi
kos Institute,

—o-—
RETAI LANKO KARALIAI

keliaudamas 
mažo kaime-

Anglijos karalius, 
po kraštą, užsuko Į 
Jio viešbutį papietauti ir užsisa
kė du kiaušinius. Savininkas pa
teikė 25 dolerių sąskaitą. Nuste
bęs karalius sako:

— Kiaušiniai šiame kaimelyje

jeigu tamsta pateiki tokią sąskai
tą.

— Ne, Jūsų Didenybe, kiauši
nių turime daug, bet karaliai čia 
labai reti.

—O—
SUNKUS DARBAS

Norėdamas įrodyti žmonai, kad 
I jis sunkiai dirba, vienas keturių 
.mažų vaikų tėvas savaitei laiko 

namuose palaikyti tvar- 
Įką, o žmoną išsiuntė prie savo 
darbo. Po savaitės laiko vyras at
sidūrė ligoninėje, o žmona dirbo 
jo darbą ir palaikė namų'tvarką.

—O—
SLYVOS

Šį kartą kalbėsiu apie moteris) 
gydytojas, kurios savo gyvenimą 
ir žinias aukoja žmonijos labui. 
Tai gydytojos, kurios gyvena 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir savo darbštumo ir sumanumo 
dėką įsigijo aukštas pozicijas.

Dr. Elva A. Wright pirmoji 
suorganizavo Antituberkuliozinį 
Centrą Houston, Tesąs. Jo ir da
bar yra tos įstaigos pirmininkė. 

| Baigusi medicinos mokyklą, pasi
tobulinti ji buvo nuvykusi i 
Edinburgą, Vieną, Berlyną ir 
Londoną. Dvejus metus ji dirbo 
Chicągoje, o paskui, skatinama 
minties kovoti su tuberkulioze, ji 
išvažiavo į Housoii, Tex. Ji bu
vo pirmoji Tesąs valstybės Tu^ 
berkuliozio Sąjungos pirmininkė I 
ir priešpaskutinė Tautinės TB 
Sąjungos pirmininkė. Be savo 
darbo su teberkulioze ji dar dė
sto universitete ir praktikuoja 
kaip moterų ligi} specialistė.

Valstybinės tarnybos ilgą laiką 
moterims buvo nepasiekiamos. 
Bet štai per 150 metų pirmą kar
tą J. A. V. istorijoj dr. Ludite 

• Petry yra paskirta Assistant' Sur- 
Įgeon General pareigoms. Ji yra 
buvusi gailestingų seserų mokyk
los instruktorė prie John Hop- 
kins ir Yale universitetų, 
moteris gydytoja viešoje 

Į binėje sveikatos skyriaus 
j boję yra dr. Estella Ford
?ier. Jos titulas — Chief 
Division of .Statės Grants.

Negrėms moterims buvo
sunkiau. Jos negalėjo net studi
juoti medicinos. Prieš porą metų 
Qhio valstybėje studijas baigė 
negrė gydytoja dr. Clotilde D. 
Bowen. Ji dabar dirba Neiv Yor
ko ligoninėj ir atlieka stažą.

O štai viena moteris gydytoja, 
kuri gali pasigirti savo proto žva
lumu. Ji yra dr. Jeannette Dean 
Throckmorton.
Ph. B., A. M. 
turi du M. D. 
tojo diplomus)
dytojo laipsnius.

Yra gydytojų, kurios turi la
bai atsakingas ir sunkias parei
gas. Štai dr. Įlazel Bluir, baigusi 
Woman’s Medical College, Penn- 
sylvania, dabar yra direktorė 

S. Teritorial Health Depart- 
ment Floating Clinie. Ji su savo 
6 assistentais turi laivą su visais 
Įrengimais ir važinėja išilgai van- 
denvno pakraščiu nuo Aliaskos 
iki .Nome. Jos priežiūroj yra 
Aliaskos vietiniai gyventojai ir 
visi kiti, gyveną pakraščiuose ir 
salose.

Šių moterų gydytojų tarpe rei
kia paminėti ir vienuoleę seserį 
Gilinę Heitznum, kuri yra prak
tikuojanti gydytoja ir Mother Su 
perior Holy Cross Hospital Aus- 
tin, Texas. Ši ligoninė yra neg
rams vienintelė visam mieste. 
1940 metais sesuo Celine gavo 
specialų leidimą iš Vatikano 
dirbti šioj ligoninėj kaip gydyto
ja. Ji yra iš Peterson, N. J., ir 
1925 metais įstojo į vienuolyną 
po to, kai ji išaugino septynis sa
vo našlaičius broliukus ir sesutes. 
Ji gavo savo M. D. laipsnį 1938 
metais iš George AVasliington mo- 

Įkyklos, atliko stažą Baltimorėje,

Pennsylvanijos anglių 
rajone ............. ’. 
Pittsburgho rajone .... 
Philadelphijos . rajone .. 
Baltimorėje .......... 
New įYork ir New Jer- 
sey valstybėse ........ 
Vakarinėje New Yorko 
valstybės dalyje ...... 
Connecticut .......... 
Massachusetts, New 
Hampshire ir Rhode 
Island .............. 
Detroit ir Michigan .... 
Cleveland ir Ohio...... 
Chicago ir apylinkėse .. 
Wisconsin ............ 
Į pietus ir į vakarus nuo 
Chicagos (Illinois, India
na, Kansas, Iowa, West 
Virginia, O k 1 a h o m a, 
Louisiana ir Califomia)

4,000

6,000
5,000

40,000
13,000
13,000
90,000

9,000

20,000

namų ir

kaip gy- 
pasauli-

Antra 
valsty- 
tarny- 
War- 

theof

da r ?

[dirbo vaikų ligoninėj ir Mayoret 
Hague Maternity ^ligoninėj Jer- 
sey City. Ji yra vaikų ir moterų 
ligų specialistė. Per 1948 metus 
patarnavo 170 gimdymuose.
• Moterys gydytojos, dažnai iš
sižadėjusios savo -asmeninių ma
lonumų, aukoja savo jėgas ir ži
nias. tiems, kurie neturi 
šeimų.

Dr. Ruth A. Parmalee 
dytoja dirbo abiejuose
niųose karuose. Medicinos laips
ni įgijo 1912 metais. 1914 metais 
išvažiavo į Turkiją ir buvo pir
moji moteris gydytoja Eufrato 
upės pakraščiuose. Ji organizavo 
ligonines, keliaudavo po salas, 
operuodavo pabėgėlių stovyklose, 
mokė gailestingas seseris.patarna- 
vo gimdymuose — ir visa tai vyk
davo labai pirmityvinėse sąlygo
se, be instrumentų, prie žvakės 
šviesos.

Antrojo pasaulinio karo metu 
ji buvo Graikijoj, ’ Po evakuacijos 
dr. Parmalee atvyko i Harvard 
medicinos mokyklą ir išklausė 
specialų kursą apie socialinę me
diciną. Iš Čia vėl išvyko tęsti sa-1 
|vo misijos. Šį kartą likimas ją 
nunešė į Palestiną, kur ji turėjo i 
savo žinioje 8,000 žmonių.

Už savo darbus su graikų ir 
jugoslavų pabėgėliais Egipte, Pa
lestinoj, Syrijoj dr. R. Parmalee 
gavo aukštą pažymėjimą. Dabar 
dr. R. Parmalee yra Bostone, kur ' 
yi*a “American Board o‘f Foreign Į

Viso ......455,000 
Lietuvių Profesorių Drau

gija Amerikoje yra užsibrė
žusi tiksliau apskaičiuoti 
lietuvių skaičių Amerikoje. 
Pageidaujama, kad mes tu
rėtumėm tikslesnius duome
nis apie savo tautiečius šia
me krašte. — A. Bal.

KAIP PRASIDEDA KARAS 
Mažas sūnelis klausia tėtę, 

kaip prasideda karas.
— Matai, Petriuk, —■ aiškina 

tėvas, — sakysim, jeigu ties Da
nijos ir Olandijos sienomis...

— Danija neturi bendrų sienų 
su Olandija, — pasikalbėjimą! 
pertraukė jo žmona.
— Žinau, kad neturi, bet sakau | 
tai dėl pavyzdžio.

— Pasakysiu, kad pasirinkai 
labai blogą pavyzdį.

— Tai ne tavo reikalas.
— Mano j 

koks ir tavo, 
mūsų sūnumi,

— Nustok.
kaip tu mane

būstinė.

reikalas
Juk tu 

, ne vien 
, galiu 
i nervini.

toks pat, 
kalbi su

s* savo.
neištverti,

PERMANENT WAVE

SPĖČIAU
$3.95

Rejuvenate yoųr- 
self! Rejuvenate 
your Hair! With 
one of my Last- 
ing. Flattering 
Styled Perma- 
nents. Hair' Styl- 
ing - Hennas and

Scalp Ttreatment Our Specialty. 
M’LADY’S BEAUTY SARON 
11334 Micliigan CO. 4-8063
2nd floor. Open Wed. & Fri. eves.

aukoja raminti skausmą ir gel
bėti gyvybę. JAV. palyginti turi 
labai mažą procentą moterų gy
dytojų, bet ir jos jau pasireiškia 
ir. pradeda užimti atsakomingas 
vietas, o savo darbštumu ir ener
gija padeda kovoti su žmonijos 
priešais — ligomis.

ASTMOS
ŠIENLIGES

ir

BRONCHITO
LIGONIAI

COLUMBIA 
RAILING W0RKS 

JOHN JALU) & SON 
4520 Hickory Avė. Hammond, 

Indiana.
Tel. Kussell 6678

Aptvėrimo darbai — Rūsims du
rys — Visų rūšių nukalimo dar

bai — įrankių paruošimai. 
STATYBINE MEDŽIAGA — NU- 
. KALIMU SULIEDINIMAS — 
KOMBINUOTAS RŪBŲ DŽIOVI

NIMUI RATAS

Greitam palengvinimui 
išbandykite butelį

ARNOLD’S 
BRONCHI-LIXIR

Kaina $1.75 už 8 oz. butelį
Paskambinkite' arba parašykite 

Užsakymai paštu išpildomi tuojau

ARNOLD LABORATORIES
2851 Divcisey A ve. ALbany 3-9600

SCHWINN DVIRAČIAI 
WHIZZER MOTORAI 
MUSTANG SCOOTERS

Dalys ir I’rirtlai
TrirtfCdai ir žaislai
Lown Mowcrs I’aaš trinami
Moclel Planes,
Motorai ir Dalys

Panl.-iviuuis ir Aptarnavimas
Lengvos l.Šsiniokejimo Sąlygos

NUO Si.25 Į SAVAITĘ

ARCHER BIKE SHOP
7038 ARCHER AVĖ.
POrtsmouth 7-5423

l’-= bloko } rytus nuo Harlem Avė 
Nemokamai paimam ir pristatom

Naudinga Knyga Visiem Metam
T.T. Marijonai išleido stambią, naudingą ir gerą kny
gą “Šventųjų Gyvenimai”, kurią parašė kun. K. Ą. 
Matulaitis, M.I.C. Knyga turi 714 pusi., apie 50 šventuo
ju atvaizdų; ji yra įrišta kietais audeklo viršeliais ir 
kaštuoja $5.00 su persiuntimu.

Knyga turi 365 šventųjų gyvenimo santraukas, su
rašyti kiekvienas dienos šventieji, kurių viso suminėtą 
apie 6,000 vardų.

Tie gi šventieji, kurie veikė Lietuvoje, ar turėjo ku
rių artimesnių santykių su lietuviais, yra plačiau nu
šviečiami. Knyga parašyta lengva kalba, visiems su
prantamai ir gali būti gražiausia dovana Jūsų giminėms 
bet kokia proga.

Su užsakymais siųskite $5.00 laiške šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

CONCRETE
Missions ’ ’ vyriausioji 
Misiją po dr. Parmalee poilsio 
Amerikoj siunčia ją į Atėnus 
kaip instruktorę ir mokytoją dė
styti Pierce kolegijoje.

Dabar keli nuotykiai, pasitai
kę moterims gydytojams. Dr. El
ze K. La-Roe, buvusi Vokietijoje 
moterį} vadovė, dabar yra chirur
gė New Yorke. Ji pradeda pla-1 
nuoti organizavimą ii' įrengimą 
plastinės chirurgijos ligoninės 
Meksikoje.

Savo laiku, kai ji gyveno 
Įdėti jo j, jai teko susitikti su 
leriu. Hitleris buvo užėjęs į 
terų laikraščio redakciją ir 
dėjo įrodinėti moters
D r. La-Roe pareiškė, kad mote
ris gali ir moka daugiau 
negu “Hitlerio moteris” 
mokėti, ir sugeba, ne tik 
vaikus ir virti, bet turėti 
fesi ją. Po to ji paprašė 
išeiti.

PARUOŠTAI
SUMAIŠYTAS

KADA JUMS JO REIKIA

Šeimininkė:—Prašiau, kad vai- 
) kui įduotumėte du svarus slyvų, 
o jis parnešė tik pusantro.

Krautuvininke: — Mano svar
styklės teisingos. Pasverkite savo 
berniuką ir pamatysite, kad jis 
tikriausiai- sveria pusę svaro dau
giau.

kal- 
kun.
Jis | 

viso 1
erškė- 

kuris, iš tikro, ne-

Ši gydytoja turi 
mokslo laipsnius, 
(medicinos gydy- 
ir du garbės gy-

Grindims
Į važia v i nuims

Parinktų

'l'inkanuii
PRISTATOM

q Pamatams
• Saly gaivia m s 

Medžiagų
Sumaišytas
ŠEŠTADIENIAIS

Transit-Mix Co

svečiaiiis patajrnau- 
atnešė plačią lėkštę žuvų.

galą, beliko tik du U.

Viešbučio
tojus
Kol pasiekė
gabalai: vienas didelis, kitas ma
žas. Čia sėdėjęs žydas pasiėmė 
didesnį. Tas įžeidė puskarininkį, 
kuriam paskutiniam teko pasiim
ti mažinusį gabalėlį. Jis pratarė:

— Mandagus žmogus papras
tai atsižvelgia ir kitų.

— Ar Tamsta būtumei paėmęs 
nažiausį gabalėlį? — paklausė 

į ;vdas.
— Suprantama.

- — Tai Tamsta gi ir 
mažiaųsį, tai kam pykti?

gavote

DIPLOMATIŠKAS ATSAKY
MAS, BET PIKTAS

— Ponia, kaip jūs pasikeitėt?!
— Ar į gerąją pusę?
— Aišku, ponia ir tegalite

Į gerąją pusę pasikeisti.
tik

i
MŪSŲ LAIKŲ PASAKA

Kartą gyveno vyras, kurs pri- 
i minė žmonai, kad ji turi pirktis 
į naują suknelę... A

Vo-
Hit-
mo-
pra-

pareigąs.

daryti, 
privalo 
auginti 
ir pro- 
Hitlerį

Dr. Auna Harvcy Voorliis iš 
Nevy Roclielle, N. Y., dirbo kaip 
ginekologe ir akušerė gydytoja. 
Kartą jai keliaujant per Atlan
tą. vidury vandenyno laivo chi
rurgas mirė. Laivo kapitonas pa
prašė dr. Voorhis būti laivo chi- | 
rurgu. Ji suvažinėjo kelionę, ope- j 
ravo ligonį ir buvo pirmoji trans- ! 
atiantinio laivo chirurgė.

Chi&goje mes turime seną, mo
terų gydytoją dr. Berilio, Van 
Huscn. Ji yra akušerijos katedros 
vedėja Loyolos universitete. Jos j 
darbai
(Jurie. Šiandien ji yra 87 metų 
amžiaus, vis dar aktyvi ir grei
ta.

Čia suminėtos tik. kelios gydy- ! 
{tojos, kuidos savo laiką ir žinias į

yra lyginami su Mario

9050 SO. GREEN ST.

HUDSON 3-6099

DĖMESIO, ŠEIMININKĖS!

APTRAUKITE NAUJAI 
BALDUS DABAR!

Naujos mados — naujas grožis 
jūsų baldams 

Nauji baldai daromi pagal 
užsakymą 

Mielai apskaičiuojame
Dial VA 4-4376

A. G. B RUSKI
1125 Prairie Avė., Dės Plaines

BIUDKS — BR1DEGROOMS

Save Money

Nowl Bu y

Your Rings

Diainonds at

Grcat Su v ings!

KNOVV YOUR
JEWELER

BEN LEVINE
15 years with the Boston Store 

Now at Our NEW ■ Bcautiful 
Location Suite 1216 

Open dally 9 to 6:30 
Teleplioue DEurborn 2-3593

59 E. MADISON

KIEKVIENO LIETUVIO BUTĄ TURĖTŲ PUOŠTI 
TAUTOS ŽENKLAS

VYTIS
Įsigykite. Jis padės geriau pažinti 

gimtąsias vietoves ir apylinkes. Kaina 
“Drauge” dar galima gauti nedidelio 
tono, keturiomis spalvomis atspausdintų 
vyčių. Kaina 30 et. _____________

Taip pat dar galima gauti tos pačios leidyklos išleistų, 
didelio formato, keturių spalvų

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
Pinigus siųskite kartu su užsiikymu. Užsakytos knygos 

IJasiunčiamos paštu.
Užsakymus siuskite:

“DRAUGAS”
2334 South Oakley Avenue Chicago 8, lllinois

„ J

tėvų žemę ir prisiminti 
30 et.
formato, ant Įdėto kar- 

“Ažalyno” išleistų

į

ANGLŲ KALBA GALIMA IŠMOKTI

A. L A L I O

lietuviškai anglišku, angliškai

Ž D Y N

TIK SU

lietuvišku

u
Nauja laida dviem tomais su ištarimu. 

Kaina: neįrištas $12, įrištas $14.
Pinigus prašome siųsti kartu su užsakymu. Užsakyti žodynai 

pasiunčiami paštu. Užsakymus siųskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, lllinois
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Lietuviu Ekonominės Vienybės Reikalu

Kai žmonės iš Parnaso prabilo... — Saitas dušas entu
ziastams. — "Sueis minios ir klausysis lyg Kristaus 

pamokslo nuo kalno ../*

DR. IIEK R. LUKOŠEVIČIUS

Su dideliu malonumu ski 
lūe “Draugo” mūsų mielo <-i 
riaus Juozo Palubinsko slrni| 
apie Lietuvių Teatro Anieril 
steigimą, kuriame jis siūlė si 
ryli tokį teatrą, “kuris ap 
nautų visas lietuviais apgv 
tas plačios Amerikos virto 
Kuris ir savo reperi naru I 
lietuviškas, kuris atstovautų 
menini mūsų tautinio teatro 
gi.” (“Draugo” 151 Nr.)

Buvo taip pat malonu, kai 
puikiai idėjai entuziastiškai
tarė kitas mūsų scenos veteranas 
Stasys Pilka, 
ta stambi 
Gasparas 
“ Draugo” 
Juozui 
beveik 
ąšnrom 
gal be
tojai, būdami pripratę prie kito
kio straipsnių stiliaus, kiek py
ko ar šelmiškai šypsojosi, 
Juozas ^Stasiui, o Gasparas Juo
zui, vietoj kalbėti trumpai ir 
drūtai apie reikalą, — viens ki
tam saldžius sentimeptus dėstė 
ir meilės išpažinimus darė... Bet 
gi tas viskas gražu! Juk žmonės 
iš Parnaso visada jautresni už 
kitus. Tas jautrumas jų talentui 
pamatą sudaro. Ne visi gi turi 
būtinai rašyti straipsnius tokio 
spekuliantišku suktumu, kaip ten 
koks 
kiūo 
kaip 
šiuo

jie rašė.

kinamn” nauja imties teatro stei
gimo idėja kalbant apie... artistu 
nenorą dirbi i ir kurti, tai, švel
niai tariant, ši kartą gal jau 
pats Baronas bus nušnekėjęs ne- 
realiai...

šiai 
pri-

teatro žuvis — 
rašydamas 
“Mielam 
jau net

Tuo pat reikalu ki-
inūsų
.Velička,
162 Nr.,

Palubinskui”, 
meilės laišką parašė ir su 
apie ašaras Šnekėjo... Ir 
reikalo kai kurie skaitv-

Mėgėjai Ir Profesionalai
Minėtame straipsnyje j padan

ges keliami mėgėjai, kurie “trem
ty pyliavą, scenos menui atpylė“, 
ir pučiami dūdai ant pyofcsiona- 

Tarj’tum tie pro'fesionalai 
kažkas “no košer”... Ko- 

Kiekviena mėgėjiška inicia- 
labai mums brangi ir inie- 

• mes tikime, kad tarp tų

Aplankykite
MAPLEWOOD VIEŠBUTĮ 

ir pasigrožėkite puikiu 

PAW PAW EŽERO 
gamtovaizdžiu.

Gražftn kurniAirluI, gera* 
modrrnIAkoa trobelė nauju fe, I 
liaH j privatų paplūdimį

S35.00 H-jvaltef už kambarį 
pilnu iAJaikymu.

3. Vyskocil 
COLOMA. MICHIGAN 

Telef. Coloma 9111

MODERNUS NAMUKAI 
ant ežero kranto.

Žemos nuomos liepos, rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiams. 

Savaitei ar Mėnesiui. 
Rašykite Harlen Skaggs, 

RTE I, MONTICELLO, 1ND. 
Telefonas Monon 4176

THOMAS 
E W I N G 

"Transmissions" Taisomi 
Ir

Naujai Perstatomi 
su Garantuotais 

Rezultatais 
UŽEIKITE PAS MUS 

ARBA PASKAMBINKITE:

Tel. NOrmal 7-7701 
5826 South Statė Street

liiuliues ir politinės kę 
reikalu. Ainej'ikoje- pli- 
inetu padaryta didelė į tautiečio krautuvėje. 
Tautiniu pagrindu lie-įkalbėti su au oinobilitj

■ mo firmų savininkais
Į Jie pareiškė, 
nj daro su kitataučiais, 
lietuvių automobilius ]

I kitalaūčiusI
i pratimas.
I minti 
darni 

Į tuvis 
tnutj,

Įtik lietuviams 
ir visai lietuviškai bendruomenei, 
nes už automobilio pardavimą 
gaunamas pelnas lieka už lietu- 
tuviškų bendruomenės ribų. 
Bankai Ir Taupymo. Bendrovės

už tą pačią kainą, o kartais 
net ir pigiau galį nusipirkti savo 

Teito iŠgi- 
pardavi- 

lietuviais.
kad daugiausia biz- 

Da ilguma 
perka pas 

Čia aiškus nesusi- 
Automobiliai yra pagil

to paties fabriko, parduo
ti?. tą pačią kaina. Jei lie
ptuką automobiii pas kita- 

tai jis daro skriaudą 
biznieriams,

OTTAVIO

DĖMESIO!
Jūhi, baterija gali būti pataisyta. 
Vistų firmų! Darban garantuotas! 
Nemokamai ptmkollnamo0 kiton, 

jei reikalinga

Zeller Bruco Battery Co.
2030 ARTHINGTON ST.

DĖMESIO!
NUO.SAVYBię SAVININKAI*

Geriausios rūšies lentai 
ir statybai medlagog

Už prieinamas kaina*

ARRABITO
SKOLINA 
GRAŽIUS 

SMOKINGUS 
(TUXEDO) 

IR 
VASARINIUS 

VAKARO 
(FORMAL) 

RŪBUS
Būk tvarkingas ir dailus 

visuose pasirodymuose 
Pigiau yra pasiskolinti 

negu nusipirkti 
2511 N. Harlem Avenue

Telef. Merrimac 7-3750

lų.
• būtų 
Į dėl J
I t.vva
Ja, ir mes tikime, kad

: žmonių taip pat yra ‘didelių ta
lentų, bet kodėl tą, anot. Baro
no, “profesionalo etiketė” yra 

inprėktina! Visiškai mums neat- 
I rodo, kad tie, vadinami, profe
sionalai būtų atsilikę, be noro 
dirbti ir kurti. Anaiptol. Iš jų 
(o ne iš ko kito) ir ši graži ini
ciatyva išėjo! Tauta, man rodos, 
turi džiaugtis savo pripažintais 
talentais, o ne juos murzinti. Jei 

Į turime tokį Henriką Kačinską, ar 
■ kurį kitą didesnio teatrinio ta
lento vyrą, tai būkime laimingi, 
[kad juos galime čia, Amerikoj, 
panaudoti lietuviškajam teatrui.

I Jeigu iš mėgėjų atsiras kitas Ka
činskas — nebus jų dviejų per
daug.

Teatro juk dar nėra, tai ko čia 
šaukti, kad kažkuris ten 

[ma.s X-as ar Y-as
tas...

Mandriai nusako 
torius ir apie pati 
ra. “Menas 
chaoso antitezė, ir 

i tuščiai besiritinėjąs

kai

^Valteris Lipipanas, ar to- 
paga imančiu lengvumu, 

dr. J. Prauskis... Svarbu 
kartu ne kaip jie rašė,, bet

nežino-
nebus priim-

visus lietuvius jun- 
nusistatymas kovoti 

laisvę ir nepriklauso- 
IšsK.vnis mažą

teatro sudėtinių ele- 
Todėl, — rašo toliau 

— būdamas vienas iš 
sudėtinių dalių — žiū-

Dar labiau nesuprantamas ir 
keistas yra lietuvių taupmenų 
laikymas. kitataučių bankuose ir 
taupymo Įstaigose. Lietuviai, 
pvz., Chicagoje, turi savo banką 

Nukelta į 7 pusi.

DĖMESIO!
NUOSAVYBIŲ SAVININKAI!
Pereikite dabar prie pigesnio, pa
togesnio ir pilnai automatiško ga- 

i ar aliejaus apšildymo.

MUET/LER CLIMATROL 
ALIEJINIS PEČIUS

Pilnas {rengimas už $295.00 
Mueller Climatrol gazinis pečius. 
Pilnas {rengimas už $255.00.

Lengvos išmokėjimo sąlygos. 
Dykai apskaičiuojame

zo

REEDER SHEET 
METAL WORKS

4518 West 63rd Street
POrtsmouth 7-9160

IKI SOČIAI
ŠEIMYNIŠKAI PETIEKTI 

taukuose arba krosnyje kepti viščiukai

SL $1.50
Rinktiniai jautienos bei kiaulienos 
kepsniai, įvairių jūrų gyvių patieka
lai ir itališkos įvairenybes už prieina
mų kainą.

Atdara visas 24 valandas kasdien 
TELEFONAS L-1471

HAHN'S RESTORANAS
LADD, ILLINOIS 

Prie 89-to kelio 
Tiktai 12 mylių nuo Starved Rock.

Iš Ghicagos važiuokite -34-tu keliu

NAMŲ SAVININKAI—DĖMESIO!

Paskambinkite mums, kad apskai
čiuotume kol kainos 'žemos: 
butai pastogėje (attic), 
butai rūsyje (basement), 
staliaus pertaisymai, 
garažai pagal užsakymą, 
darbas garantuotas, 
nauji namai ant jūsų sklypo; 

Skambinkite Downers Grove 2867 J.

MILLER BEACH LOG CABINS!
Visiškai naujos ir gražiai apstatytos; 
elektrinis šaldytuvas; privatus dušas; 
karštas vanduo; spyruokliniai matra
cai; speciali nuoma Labor-Day sa
vaitgaliui. Liepos, rugpjūčio ir rug
sėjo mėnesiams rezervuokite dabar.

Skambinkite prieš 6 vai. vakaro
SHcffield 4517

LA GRANGE LUMBER Ct,
31st St. and La Grange L|,

La Grange 666

Galima pirkti dabar! 
už žemas kainas

9*x7* susidedančios iš dalią, 
roller bearing, pakeliamos j 

viršų garažų durys

LA RSON’S
LAKEVTEW CABTSg

.šeimyniškos trobeles... duba. B 
zinės plytos, elektriniai Mm. 
vai, ' laiveliai C'adillac eiert 
mos kainos. Telef. GI 4

C'ADILLAC, MICH.

k

Degančiai Svarbus Reikalas 
Štai, dėl to, ką. jie rašė, čia ir 

norisi pareikšti savo susižnvėji- 
mą. Reikalas steigti tokį Lietu
vių Teatrą Amerikoje yra toks 
nepaprastai aktualus, taip visus 
mus liečiantis ir toks degančiai 
svarbus, kad J. Palubinską ir jo 
vienminčius tegalima, tik sveikin
ti už tai, kad jis taip laiku pa
gavo daugelio lietuvių -bendrąją 
minti ir ją konkretizavo punktas 
po punkto, išdėstydamas šio pro
jekto įgyvendinimo galimybes.

Kryžminėje Kritikos I ’gn y 
3uprantama, kad praktikoje

šio gražaus tikslo realizavimai nę, 
susidurs dar su visokiom numa- 
tytom ir nenumatytom kliūtim, [kitaip. 
Štai jums pirmosios kregždės: 
dar tas teatras iš žodžio netapo 
kūnu, o. jau ji. negimusį, paėmė 
į kryžminę ugnį savo straipsny
je (“Draugo” 168) Al. Baro
nas, kuris iš anksto pranašauja, 
taip sakant, liūdną galą, nes, 
girdi, “...neužteks nei ištvermės, 
nei jėgų, nes trūksta vieno vie
nintelio... — tai meilės scenai.” 
Na ir drąsus savo tvirtinimuose 
Baronas! Kam tos meilės scenai 
trūksta t Stasiui Pilkai, Palubin
skui ar kitiems mūsų artistams 

. profesonalams? Kerta jis seniems 
|. scenos vilkams, gyvenimą savo 

scenai paaukojusiems. — neiy- 
ginant kompartijos sekretorius.

Ir ta proga užpuola artistus 
profęson'alus, kad jie atsilikę, 
kad laikosi vis tų pačių nobodžių ! 
pastatymų, kad jie nesugeba at-1 
šikelti ir susiorientuoti. Ir iškil- į 
Tningii stiliumi šitaip rašo: I 
“...Atrodo, kad autorių (Palu
binsko ir St. Pilkos) nukalbėta1 
nerealiai. Labai, lenktu galvą. H. 
Kučinskui, lenkiu J. Palubinskui 
ii* St. Pilkai, lenkiu ir dar ke- 

• Tiems, bet nelenkiu galvos senam 
galvojimui. siauram užsidary
mui, nenoriu dirbti ir kurti, ne
norui duoti ir norui imti, nelen
ki n
teatrinių 
pagaliau, 
katės —

Netaip
būtų svarbu, 
lenkia galvą .ir prieš ką ne. 
kada nei iš šio; nei iš to

steigimo

žiūrovų,
Kad ne- 
au torius 
nuomo

sią reaguoti, nes, 
daug kas galvoja 

t sutinka tokio 
projektą

galvos jaunesnių aktorių 
vienetų atsiejimui 
garbinimui siauros t 

profesijonalas. ’ ’
jau čia mums visiems 

prieš ką Baronas 
Bet 

‘ ‘pasvei-

ar 
ir 

eti-

straipsnio nu
meną ir teat-

— sako jis — yra 
aktorius nėra jčių, 

personažas
I tarp žiūrovij ir kulisii”, o “...'be 
žiūrovo nėra teatro. Žiūrovas yra 
vienas iš 
inentų... 
Baronas.
tų teatro
rovas, jaučiu teisę pasakyti Ame
rikos Lietuvių Teatro 
reikalu. ’ ’

Publikos Vardu
Atseit, autorius kalba 

tai yra, publikos vardu, 
susidarytų vaizdas, kad 

I išreiškia tikrą publikos 
norėjosi

atrodo, labai
Dauguma 

teatro steigimo projektą ne su 
karčia kritika, bet su dideliu en
tuziazmu ir pritarimu, kuri gal 
kiek ir bereikalingai Baronas 
perpilia šaltu dušu. Norėtųsi vi
su šimtu procentų sutikti su G. 
.Veličkos ryžtingu tvirtinimu, 
kad “O galima, viskas galima..,” 
nes, kaip/ jis kitoj straipsnio vie
toj teisingai sako “kad dabar ne j 
stilių ir kitokių mandrybių ieš
kojimo laikas. Dabar kovos lai
kas. ’ ’

Ir dabar, kai mes visa tauta 
esame išrikiuoti kovos fronte, 
mums reikalingas tas mūsų 
“fronto teatras”, kuris stiprin
tų, gaivintų ir keltų mus kovoj. 
O kova dide'.ė: kovojame už Lie
tuvą ir už kiekvieną lietuvį.

Ir, nors G. Velička bara “ išve
stuosius iš Egipto žemės, iš ne
valios namų” mūsų tautos vai
kus, kad jie perdaug po geguži
nes vaikšto, kad fornieius perka 
ir net grasina, kad mirusių bal
sas ateis iš tyrlaukių ir paklaus, 
kam jie skubėjo pirkti naujus 
“car’us”. vis dėl to, atrodo, ti
ki ir jis, kad šios lemiamos ko
vos laiku Į lietuvišką, teatrą Ame
rikoj ‘'...sueis minios ir klausys 
lyg Knstaus pamokslo nuo kal
no”. O taip! Sueis, tikrai sueis. 
Ir nauji ir seni. Sueis net ir iš- 

I gamos, ir gal ne vieno sąžinė 
pabus!

Taigi, ne su apatiška kritika 
ir apatišku “nieko neišeis”, bet 
su nuoširdžiu entuziazmu sutin
kame skrajojančio lietuviško te-

Lietuvių 
vienybės 
storuoju 
pažangu,
tuviai jau seniau išsiskyrė j at
skirą, savitą, vienetą, kitų Čia. gv- 
venančių tautų tarpe, šiandieną Į 
jau nebetenka įrodinėti, kad lie
tuviai yra atskira tauta, skirtin
ga nuo lenkų, rusų ar kilų sla
vų. Tautinis lietuvių bendravi
mas reiškiasi plačiu mastu savo 
lietuviškose parapijose, gausiese 
lietuviškose religinėse ir kultūri
nėse organizacijose. Plačiai išau
gusi lietuviška spauda yra vienas 
tvirtčiausių mūsii tautinio susi
pratimo ir kultūrinio subrendimo 
įrodymų.

Politiniai 
; gia bendras 
už Lietuvos

i mybės atstatymą. 
I Maskvos agentų ir jų suklaidintų j 
grupę — visi lietuviai svarbiau- Į 

isiu Lietuvos politiniu klausimu 
(yra vieningi. Ši lietuvių politi
nė vienybė reiškiasi visų politi
nių grupių ir srovių bendradar-1 
biavimu Amerikos Lietuvių Ta- i 

Į ryboje.
Ekonominio Pajėgumo Ugdymas i 
, Tačiau ligi- Šiol maža padary
ta mūsų tautiečių ekonominės 
vienybės reikalu. Lietuviška ben
druomenė bus nepilna, jei jos na
rių pagrindiniai gyvenimo klau
simai — ekonominiai reikalai — 
bus palikti už bendruomenės in
teresų ribų. Mes žinome, kad sa
vo politinius ir tautinius tikslus 
mes galėsime pasiekti tik turė
dami tvirtą, ekonominį pagrindą. 
Tą pagrindai sudaro mūsų tau
tiečių — lietuviškos bendruome
nės narių medžiaginiai resursai. 
Todėl suprantama kaip yra svar
bu kelti ir ugdyti mūsų tautie- 

o tuo pačiu ir lietuviškos
Į bendruomenės ekonominį pa jėgu- 
j mą*

Tautinė vienybė yra gyva, kai 
tarp tautos narių palaikomas 
[kasdieninis ryšys, kai tautietis 
[su tautiečiu susitinka ne tik baž- 
Įnyeioje ar draugijos susirinkime, 
bet ir ̂ kasdieninių ūkio reikalų 
tvarkyme.

Sa vi Pas Savus
Mes turime čia Amerikoje vi

sų rasių lietuvius biznierius ir 
profesonalus. Turime didelį skai
čių maisto krautuvių, mėsos per- 
duotuvių, drabužių, baldų, par
duotuvių,- geležies ir statybos me
džiagos krautuvių, vaistines, svai- 

I ginamųjų gėrimų parduotuves, 
restoranus ir valgj’klas. Norėda
mi bet ką nusipirkti mes visuo-d 
met galime čia pat mūsų gj:ve- * 
narnoje apylinkėje rasti savo tau- 
'tietį biznierių, kuris mielai mums I 
patarnaus. Bet, deja, nemaža lie
tuvių vengia savo tautiečių krau- 

Į tuvių. Jie perka prekes kitatau
čių krautuvėse, nors tą. pačią pre- 

latro steigimo sumanymą. Mes bū
tumėm laimingi, jei tą. didelę ir 
.svarbią iniciatyvą tinkamai Įver
tintų, sakysime, kad ir tokios 
stambios, garbingos ir turtingos 
mūsų organizacijos, kaip SLA 
(Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje) iir LRKRA (Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivienijimas 

Į Amerikoje) ir drebteltų po kelę- 
| tą ar keliolika tūkstančių šiam 
kilniam reikalui.

LABAI GRAŽIOJ VIETOJ parduo
dami 2 akrų sklypai namams statyti 
nuo $600. Lengvas išsimokėjimas. 
Mažas įmokėjimas grynais. Rcstric- 
ted. Arti North Avenue alėja ir 
dinejimui keliukas prie medžiais 
sodinto M ardo n Road.

Teiraukitės arba parašykite

GORDON ZETHMAYER 
Mardon A eres Nursery 

Rte No. 1 — West Chicago 
Telefonas 8005-M-l 

Grand Dctour Rd. 1% mylių j 
karus nuo Gary Avenue; Wheaton 
Rd.; Pirmas namas j šiaurę prie Rte 
64 (North Avė.).

jo- 
ap-

va-

angįhj pylimo, 
pelenų vežimo!

Namų savininkai — dėmesio! 

Padarykite dabar už žemą, kainą! 

“G<m” staliaus aliejaus krosnis:

Kaina tiktai $289.00
įskaitant statinę (tank) ir kon
trolinius prietaisus, pilnai įreng
tus jūsų dabartinėje apSildymo 
sistemoje. Fabriko paruošti vyrai 

įtaiso per

Telefonas
vleną dieną.

Sumrait 230

ARGO 
SUPPLY CO.

SUMMIT

7420 W. Archer Avė. (55th St.)
Mos atvykstame ir sekmadieniais.

Pilnas
NAMŲ 

Pagerinimo 
Patarnavimas

KAPITALINIS 
REMONTAS IR 
PERTAISYMAI

NORMANDY
Restoranas ir Kavinė

US 12 — 4 mylios į vakartis nuo 
Gary, 4 mylios į rytus Ind. Harbor

Telef. GARY 39463
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ligi' 
1 vai. nakties. Pietūs gražiame mūsų 
VALGYKLOS SALIONE. Tai yra 
vaišės, kurių jūs niekados nepamir
šite! Tinka klubams, vestuvėms, po
kyliams, baliams ir kt. pobūviams. 
Tinkamai paruoštas pagal lenkišką 
receptą viščiukas. Sezoniniai prie mū
sų židinio paruošti BAR-B-Q. šon
kauliukai. PILNAS BUFETO (Foun- 
tain Curb) PATARNAVIMAS. Ap
žiūrėkite ’mūsu naujus kambarius tu
ristams. Visos sienos išmuštos Filipinų 
raudonmedžiu (mahogany). Jums 
sunku bus patikėti, kaip galima pri
einama kaina įrengti tuos kamba
rius šiuo puikiu raudonmedžiu. At
važiuokite ir pamatykite juos.

SILVER DALE KURORTAS 
Prie Devil’s Lake Statė Park 

Jaunavedžių Rojus
Speciali nuoma rugsėjo ir spalio mė
nesiams. Gražios šeimyniškos trobelės 
su vandentiekiu, elektra, gazu, spy
ruokliniais matracais, nuo $22 iki $50 
savaitei pagal ašmenų skaičių (nuo 6 
iki 8 asm.). Šiltas ir šaltas dušas. Ne
toli saugus paplūdimis, laiveliai, gol
fui, meškeriojimui, jojimui ir kito
kiam sportui vieta. Maisto produktų 
krautuvė čia pat. Visai arti geri res
toranai. Prašykite prisiųsti informa
cinį leidinėlį.

Ray Lee, Box T, Baraboo, VVis.

MEDICAL OR DENTIAL 
Technicians in Dcmand. Uncrowded 
high paying profession. No strikes!

No Layoffs!
G. I. APPROVED COURSES

Tra i n in modern laboratories. New 
classes start Sept. and Jan. VVhich 
course interests you? VVrite for details 
now. Statė vvhether Veteran or civil.

ELKHART 
BUSINESS UNIVERSITY 

Established since 1882 
Box 2, Elkhart, Indiana

CAMERON-WALKER, Ine. 
OUALITY GARAGES

HARBOR LUMBER & SUPPLY CO.
25tli Avė. prie Armitage. vienas blokas | šiaurę nuo North

SKAMBINKITE MELROSE PARK 70
VISKAS 
NAMAMS

UŽSAKYKIT DABAR...KADA KAINOS
TEBĖRA ŽEMOS 

Visi statybos bei remonto reikmenys 
PasikallM-Jinuis telefonu gali išpildyti jūsų reikalavimus.

HARBOR LUMBER & SUPPLY CO.
Atdara šeštadieniais visą dieną ir sekmadieniais wuo 9 iki 12 prieš pfe.

OURLfiDY of the 
ANGELS ACfiDEMY

S

I

BELLE PRAIRTU. MIXX.

The ideal boardihg school for giria ln the Grota JBm 
received as resident studentą Hlll they have rtachd 
their 12th year. First through the eighth Crade—Deltete- 
fui home-like atmosphere, Gymnasfum, estensirp pfc. 
Grove and grounds for outdoor sports.

Chorai Speaking - Music - Vorai and Instrumentai • Tan^ht
SEMESTER OPENS SEPT. 5

For further information write to Dlrectress
Our Lady of the Angels Academy, R. F. D. 4. JJttle Failą Man. j

N0W REOPENED! CONGRESS PIZZERIA

I.nuie the Pizza King is bark. He makes the 
best Pizza daily, f mm 11 a.m. to 2 p.m. 
Call NEvada 8-5060 for Ycurs Now

DAILY _
from 11

smuMP 
* MEAT 
BREAD

a.nV.^SAim. SPAGHEITI DLVVEE

COCKTAIL—SPEGHETII 
BALLS — SALAD BOU1., 
— BVTTER — COFFEE

$[25

CONGRESS PIZZERIA
NEVADA 8-5060 408 S. GRAWFORD

—■ J,SSUNNYSIDE ESTATES !^

Mes Tikime
Mes tikime taip pat, kad pas 

•profesionalus ir neprofesionalus 
yra tiek idealizmo, kad kaikas be 
reikalo jo daugiau ieškoti ir rei
kalauti pasišovė. Mes tikime, kad 
ir iš tų “nusikaltėlių”, kurie 
vykdo “Kriminalą prieš tautą”, 
pirkdami naujus “car’us”, atsi
ras tokių, kurie savanoidškai pa
sisiūlys minimalinėmis sąlygo
mis pravežti tais “ear’ais” tru
pę skersai ir išilgai Ameriką. 0, 
pagaliau, mes. kaip tauta, tiki
me’ ir pasitikime patys savimi ir 
savo kūrybine ir organizacine 
galia, ir todėl neabejojame, kad 

‘Palubinsko iškelta mintis bus 
įgyvendinta ir žodis taps kūnu.—

Modernūs butai 
įtaisomi jūsų pa- 
stegeje ar rūsyje 

Stogų dengimas .‘Siding" 
Lnstdiacija 
Tinkavimas 
Staliorj-stč 
Garažai _________ _
(-011100(0 Darbai plytelių darbai 
Apšildjnuas Elektr. įrengimai
Mūrininias

Plana\imas ir “Design” 
Nemokamas apskaičiavimas 

Technikiniai patarimai 
šaukite Dienomis ar Vakarais 

VIncennes 6-8613
Francid Construction Co.

856 E. 82nd St.

Grindys 
Pamatai
Prieangiai 
Kanalizacija

BŪSITE PATENKINTI 
Standartinis garažas vienam 

Automobiliui
Pilnai užbaigtas 
Be {mokėjimo.

36-icms menesiams 
Turėkite geriausią 

Kainą!
Standartinis arba pagal užsaky
mą. Bet kokio dydžio ar stiliaus. 
Aplankykite mūsų statybos san
dėlį apžiūrėkite garažo pavyzdį, 
patikrinkite statybinės medžiagos 
k-okybę. Tarkitės tiesiai su savi
ninku p. Cameron.
lOSrd & Cicero Avė., Oak Forest

Tel.: Bluelsland 6970—6930
Nuo 8 vai. ryto iki 5 v.p.p. kasd. 
Vak. ir šventad. — pagal susitar.

N uostabiausios čieagos apylin
kių gyvenamos vietoves.
SŪNNYSIDE ESTATES
ant CHAIN O'LAK E kranto.

Ilgalaikis finansavimas
•

Mažas įmokčjimas grynais
$11,500 Išsimokėjimui

Važiuokite bet kuriuo keliu iki 
Volo, paskui 2 O-tu keliu 4 
mylias į vakarus iki Al’ White 
House, paskui į dešinę 2% m. 
iki Johnsburgh. tada vėl i de
šinę 1 myl. iki Sunnyside Es- 
tates raštinės. 5 myl. į rytus 
nuo McNenry, III., arba skam
binkite ALfred .May, MeHenry 
5SS W-2.

Graži grupė namų, išsirikiavusiu $j 
Fox upės kranto, su puikiu Pistą^Į 
ežero ir įlankos vaizdu. 3/4 myl. į Š*c'| 
rę nuo Johnsburg. 2-jų miegamąjį! *'j 
inai. visi tinkuoti, ąžuolinės grindi 
prijungti garažai, pilno dydžio rusi.' 
vandentiekis, garažas, elektra, 
naudojimasis telefonu. 1 mylia iki5 | 
JoJno katalikų bažnyčios ir mokyki0 
Mokyklos autobusas einu j Subdhis^ 

Užvažiuokite bet kurią dieną ar **’ 
madlenį.

J

$315.00 
išsimokėtinai 

už mažiausią

PIRAnAU BUVO 0WL KLUBAS k

7842 Cottage Grove Avenue U

PUIKIAUSIA VALGYKLA
Gaunami

Vsrrllų

J įj Q Q 1 PIRMIAU BUVO 0WL KLUBAS

%

v.

Sti-aks — Cliops — VjĮštioiin — žuvis 
kojytes — įAibsteriai — Šonkauliai

Ar esate kada mėginę? 
JI'DD'S SALA D BAR?

kasdien 5 v. vak. iki 4 ar 5 rytoAtdara
Atdmni Sekmad. nuo S vai. popiet.

ORU VADINTA TEL. RADCLIFFE 3-9845

JAUNIMO ŠOKIAI — Kiekvieną Šeštadienį ir Sekmadieni į
TREMTINIŲ NAMUOSE, 2244 W. 23rd PI. Pradžia 8 v. vak. Gros smagus Tremtinis Orkestras, (ėjimas^

Visi — seni ir jauni — nuoširdžiai kviečiami atvykti ir smagiai praleisti laiką................................. į
P.s. SUSIRIN KIMASUS, l‘OBCnAMS. VESTUI'fcMS Iš ANKSTO RE SERVUOKIT DIDŽIĄJA AR D\T MAŽESNES 1 A t
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PIRMOJI MEILĖ
JURGIS GLIAUDĄ

Mes važiavome automobiliu ke
liu. kuris vingiais tęsėsi didžiu
lio ežero krantu.

Vakarėjo ir milžiniška gęstan
ti saulė, pakibusi ties švininiu 
vandens paviršiumi, slido į ežero 
gelmę. Ežeras kvėpavo vėsa ir 
vos suuostomu 'pelėsių kvapu. 
Milžiniškame gamtovaizdyje: ne
aprėpiamoje lygumoje, ežero pla
tybėje • ir kelio nepabaigiamume 
jautėsi kažkoks šiurpus nedrau
giškumas, atšiaurumas, kuris ver
tė ilgėtis jaukumo ir intymumo.

Mūsų buvo mažytė draugija: 
stambus verslininkas Norkus su 
žmona ir aš su savo draugu, ku
ris, persiutęs per ketvirtą de
šimtį, tebebuvo viengungis.

Staiga kažkas iš mūsų pasiūlė 
užsukti Į prisiglaudusį prie eže
ro restoraną,, pakeleivių užkandi
nę. Tą pasiūlymą visi, 
užliūliuoti monotoniško 
ūžesio, mielai priėmė.

Vieta atrodė savotiškai

ir nuolat karto- 
pirmos ir žuvu-

pritaikinta su- 
niažų sielų nuotai-

ti. Aš nenorėjau eiti į kitą, ge
riau apmokamą darbą, norėda
mas tik neatsitraukti nuo tų du
rų, pro kurias ji praeina. Aš ne 
negalvojau pasidaryti jai žino
mu, nes ji buvo man ne žmogus, 
ne moteris, bet pasakos būtybė, 
undine, fėja. Viskas joje atrodė 
man nepaprasta, keista, skirtin
ga. nuo kitų ir neišpasakytai mie
la. Aš į tai visa neįstengdavau 
kreipti dėmesio. Aš tik jutau ją 
praeinant ir tai buvo man svaigi 
ir aštri kančia, kurios aš ilgėjau
si. įBenc savo 
ėmiau lankyti 
riko smuklėse

Kartą vėlai
lės durų pamačiau taip mane už- j 
kankinusią moterį. Kažkoks vyras 
laike ją už rankos ir neleido jai. 
nuo jo pasitraukti. Aš prišokau 
prie jų ir pasakiau vyrui gra
sinančiai : paleisk ją! Aš buvau | 
tada toks jaunutis. Jiedu pažiū-. 
rėją į mane ir pradėjo juoktis. ■ 
Jie juokėsi tiesiog man veidan.

metė jam šiltą^ užsisvajojusį) 
žvilgsnį.

Tas pats, su kuriuo jis pradėjo 
savo tokią nelauktą pirmos mei- 

llčs išpažintį.

gerokai 
motoro

roman
tiška. Gal būt ji taip atrodė va
kare. Tik vakare. Saulė jau griu
vo į juodą vandenį. Sutemo. Re
storano žiburių atspindžiai links
mais skaidriais takeliais bėgo van
dens paviršiumi ir, vis siaurėda- 
mi, nyko ežero toliuose. Aplink 
buvo tirštos, liepos iftėnesio nak
ties tamsa, pilna juodų, staigiai 
ištrykštančių siluetų ir tvanki. 
Visi apšviesti daikai buvo skai
drūs, ryškūs ir keisti. O šešėliuo
se slypėjo kažkoks vos juntamas 1 
ilgesys.

Pribėgęs patarnautojas stro
piai ėmė valyti automobilio Įau
gti stiklus, kurie buvo padengti 
tūkstančiais pakrantės mašalų, 
apmokėjusių savo vienadienėmis 
gyvybėmis susitikimą su automo
bilio žiburiais.

Didžiulis svečių kambarys bu
vo bemaž tuščias. Koncertina tin
giai snaudė netoli mūsų stalelio. 
Priėjau prie jos ir pasirinkęs jos 
repertuare valsą “Pirmoji mei
lė” Įmečiau nikelį.

M
z

VA ***.»«>    . _ —--------------—f

•susimąstęs ir nuleidęs airis žiūrė
jo beprasmiai j stalą. Ant jo lū- 

I pų tebegulėjo gailesčio šypsnelis.
Remkite “Draugę”

WRr

ilgesio varomas, j 
esančiose prie fab- 
ir gerti., 
vakare prie smuk-

ST. FRANCIS ACADEMY
•Mergaitėms nuo 9-to iki 12-to skyriaus. Mokykla su vi>pii- 
siška programa, pamatuota Tikru Krikščionišku Idealu. 

dienine mokykla aptarnaujanti jollet ir apylinkę;. 
yedanui MSTERS OF ST FRANCIS OF 3L1RY DDtAOULATE

Mokykla atsidarys rugsėjo 5 dieną.

PETKUS
IiAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCOOfl 
JŪSŲ PATOGUMUI

1410 So. 50th Avew Cicero, IIL
Teief <wm TOWNHALL 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

4605-07 South Hermitage Avenue

4330-34 South California Avenue

Tel. LAfayette 3-0727

Mes turime koplyčias 
rišame Chicagos Ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LUCTUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 
KOPLYČIOS

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

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

TIESIAI IS DIRBTUVES
Užsisakykite gražų paminklą ant sa

vo mylimo asmens kapo — tiesiai iš šios 
vienintelės lietuvių paminklų dirbtuvės.

Paminklus pristatome į visas kapi
nes — arti ar toli. Nuo akmens šlifavi
mo iki raidžių iškalimo ir paveikslų įdė
jimo — BITTII^S ir KAMENSKY’S eks
pertų darbas jus patenkins. Dirbtuve vei
kia nuo 1902 metų.

Aplankytu te mus ir pamatysite gra
žius pavyzdžius. Atidarą yra visomis die
nomis ir visomis valandomis.

BITTIN’S AND KAMENSKY’S 
MONUMENT W0RKS

11 IT H STREET TELEF. BEVEELY 8-0005
Pirmoji paminklų dirbtuvė, nuo Sv. Kazimiero vartų

Greitesnis Automobilių 
Nuplovimas

Vakarieniavome ir klausėmės 
tos mechaniškosios muzikos. Tai 
buvo vargonais grojamas valsas. 
Melancholiškas, kaip ir visi val
sai, budinąs dvasioje norą lengvo 
susimąsčiusio judesio, kuris išsl- 
vysto į slydinėjaučio šokio rit
mą. Refrenai buvo kurtūs ir trum- 
vi. Juose nuolat 
josi atodūsiai dėl 
sios meiles...

Viskas pigokai 
kelti lipšniai 
kaų

Valsas mums patiko, ir Norkie
ne paprašė jį pakartoti.

Norkus, su gailestaujančiu šyp
sniu ant lūpų, pasakė:

— Maloni proga atsiminti sa
vo pirmąjį žavėsi, pirmąją meilę. 
Naktis. Ežeras. Koks tai savotiš
kas jaukumas tame nejaukiame 
kambaryje. Kai imi galvoti apie! 
praeitį, bėga pro airis tolimi 
vaizdai. Ir keista, praeitis prisi
mena kartais taip netikėtai ii 
nelauktai...'

Mr/j? draugas pasakė:
• -- Jus kalbate apie pirmąjį 
žavesį, apie pirmąją meilę. Tas 
viskas, tos pirmosios meilėj man 
atrodo tiktai apsigavimu, išgra- 

kas gyveni
me vadinama meile, nėra pirmos 
meiles blefas, nėra - toji 
patalogija.

Norkiene paklausė:
— Nejaugi jūs neturėjote pir

mosios meilės? Nejaugi jūs ne
mylėjote pirmosios meilės meilei 

Norkus pertraukė žmoną':
-— Aš sutinku, pirmoji meile' 

yra kažkste psichopatiška. Ji ne
gali būti lyginama su ta meile, 
kurią mums kasdieną mini plokš
telių dainelės ir magazinai.

Norkienė sutraukė lūpas leng
va pašaipėle, lyg norėdama mums 
]Xiibrėžti tą keistumą, kad • jos vy- 1 
ras, jos pagyvenęs vyras imąs 

įkalbėti tokiomis temomis. Vyrą 
ly& paskatino pasipasakoti ir 

jis pasakė:
— Aš buvau ką' tik atvykęs 

Amerikon ir gavau darbą dide
liame geležies fabrike. Ten aš 
pergyvenau tą prichopatalogiš-! 
kūmą, kaip jūs tai pavadinote, 
savo pirmąją meilę. Didžiulę mei
lę, kuri ir dabar savotiškai skau
džiai rėžia, mane. Dirbau aš po
pietinėje pamainoje ir netoli du
rų, pro kurias praeidavo kitų 
pamainų darbininkai. Ten dirb
damas, per ilgesnį laiką pradėjau 
pastebėti, kad minioje praeina 
pro mane viena moteris. Laikui 
bėgant ėmiau ją pastebėti vis 
ryškiau ir pradėjau jos praėji
mo laukti. Ir jutau savyje didelį 
nervavimąsi prieš jai praeinant. 
Ji ėmė mane 
davo pro tas 
dama manęs 
vau už durų 
štiš, kuris junta augant sparnus, 
kurie jį nuneš į erdves ir aukštį. 
Dėl jos praėjimo aš ėmiau gvvcn-

žintu blefu. Viskas,

psicho-

(

puikiai organizuotų 
skolinimo bendrovių, 
taupymo skolinimo 
(£oving and Loan 
padėti pinigai ligi

Vienybės Reikaluv
(Atkelta iš 6 psl.) 

ir dešimtį 
taupymo ir 
Banke ar 
bendrovėje 
Association)
5,000 dolerių yra federalinės val
džios apdrausti. Todėl taupmenų 
saugumas yra vienodas bet ku
rioje apdraustoje taupymo įstai- 
gc„» xcKo patirti, kad nemaža 
lietuvių pasideda savo pinigus į 
kitataučių bankus, kurie moka 
tik 1 ar procento. Tuo tar
pu lietu ziškos taupymo bendro
vių dauguma moka 3%. Toks 
pinigų taupymas kitataučių ban
kuose yra nuostolingas pačiam 
taupytojai, o taip pat mažina 
lietuviškos bendruomenes ekono
minį pajėgumą. Lietuviškos tau
pymo ir skolinimo bendrovės pir
moje eilėje lietuviams padeda įsi
gyti nuosavybes, pirkti namus ir 
kitą nekilnojamąjį turtą.

čia keliais pavyzdžiais 
dėme darytina pastangas 
vių ekonominės vienybės
nimo reikalu. Gegužės mėnesyje 
įvykusi Amerikos Lietuvių Eko
nominė Konferencija vieningai 
pasisakė Už lietuvių ekonominio 
pajėgumo stiprinimą. Vienas pi r- | 
mųjų žygių šioje srityje turi bū
ti laikymasis taisyklės “Savas 

. pas ’savą” kasdieniniame ūkio 
reikalų tvarkyme.

nuro- 
lietu- 

stipri-

S

Į Aš pamačiau, kad vyras yra gir- | 
tas. Girta buvo ir toji moteris... 
Paskui jie pakvietė mane į smuk
lę. Ten mes gėrėm. Paskui jie pa
liko mane vieną... Kai kitą dieną 
aš pamačiau praeinant tą mote
rį, aš pergyvenau perversmą ma
no jaunutėje sieloje. Ten jau ne
bebuvo ilgesio, bet piktas šlykštė
jimasis, ta moterimi ir panieka 

‘sau... Pakeičiau darbovietę. Sten
giausi užmiršti tą moterį, o atsi
menu, kaip matote, ir dabar...

Mes sėdėjome tylėdami. Nor
kienė nervingai rūkė cigaretę.

Galop mano draugas pastebė
jo:

— Pirmoji meilė negyvenimiš
kos pasakos. Pasaulį pildo kita 
meilė, meile pilnakraujė ii’ pras
minga, kuria pilni mūsų magazi
nai ir šokių refrenai.

Man- pasirodė, kad Norkienė

AUTOCRAT 
ALIEJINIS PEČIUS 

Pardarimai ir Aptarnavimas
• 24 vai. patarnavimas
• Kūrenamas ..‘Miejus 

Centraliniai Apšildymai — Alie
jum ir Gazu Kūrenami Pilnai

įrengiami.
Distributors Dėl Autocrat 

Aliejumi Pečių ir Aliejumi Kū- 
renamų Ceartralinių Apšildymų
Mes atliekame įvairius skardos 

(Sheet Metai) Darbus.
TEL. HTjDSON 3-0660 

7103 SO. HALSTED ST.
Namą Tel.: WEntwortli 6-0816

Ji praeikankinti.
duris ne nenujaus
tu jų; aš stovėda- 
apsvaigęs lyg pauk-

AUTOMOBILIO NUPLOVIMAS
Įskaitant ir baltas padangas, bet kurią dienią savaitėj

MANOR TRUCK & AUTO SERVICE
5144 SOUTH KEDZIE AVĖ. TEL. GROVEHIU. 6-9238 

ATDARA KASDIEN: nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.
SEKMADIENIAIS: nuo S vai. ryt. iki 1 vai. p. p.

Pilnas automobilių ir Sunkvežimiu Taissums, Visų išdirbysčių ir inotlelin

LIŪDESIO valandojMAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 So. Westem AVe^
PRospect 6-0099

3319 Litaanlcr
YArds 7-1138; 7*1199

Thna loma gyvena krovė miesto dalyse gausime koplySf arčiau jtteę Damą

Laidotuviii įstaigos

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA 
GERUS DIVIDENDUS!

• Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mėnesį taupo nors truputį, 
— taupo planingai.

• Taupyti reik įprasti. Taupyk nors mažai, bet reguliariai.
• Nuo 1905 metų kiekvienam tau pyto jid Mutual Federal Savings 

moka gerus dividendus du kartu į metus.
• Kiekvieno taupytojo sąskaita yra apdrausta iki 

35,000 per F<xleral Savings and Loan Insurance 
Corp. "nuo 1935 m.

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN!

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

Ohartered and Supervised by tlie U. S. Government
2202 West Cermak Road Chicago 8, IHinois
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres TEL.—Vlrginia 7-7747

AMBULANCE DIEN£ IR NAKTĮ

Tel. YArds 7-1741-7-1742
mhtt oi

rout SAVINGS

VALANDOS: Pirm.. Antr., Penkt.—9 vai. ryto iki 5 rak. Treč — 9 
ivto iki 18* vai. vidurdienio. Ketvirtadienį —• 9 vai. ryto iki 8 v. 
vakaro. SeAta dieni — 9 vai. ryto iki 1 valandos po pietų.

W. F. HENDERSON 
PLUMBING & HEATING

Vandcntclcio ir Kanalizacijos 
Konti-ak torius ir Apšildymo 

Inžinierius
Itcmontas ir Pataisymas
Inžinerijos Patarnavimas 

"Mes atliekame Darbą. Gerai” 
1047 Jeflci-son. GAR Y 2-4123

GAiRY, INDIANA-

NAUJAUSI LEIDINIAI:
BARONO MIUNCHHAUZENO NUOTAKIAI, G. A. Bauberger. 

Pasakojimai iš kelionių kovų ir medžioklių .......... $1.25 
PASLAPTIS, K. Grigaitytė. Lyrika .................. $1.00 
THE RED STAR — RAUDONOJI ŽVAIGŽDE, A. Vytenis.

Bolševizmo nusikaltimų Lietuvoje nuotraukų rinkinys su 
paaiškinimais anglų ir lietuvių kalbomis............. $0.75 

KAIP IR KĄ RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ, Dr. J. Prunskis.
Trumpas žurnalistikos vadovėlis. Kaip rašyti korespon
dencijas, pasikalbėjimus ir žinias i laikraštį ........ $0.20

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue, Chicago 8, III.
.... ... ....... . - ■ ==

AND LOAN ASSOCIATION 
kiekvienam taupytojų! buvo ir 

yra išmokama ant pareikalavimo.
KUR — patarnavimas visuose finansiniuose rei

kaluose yra teisingas ir mandagus.

PINIGUS Į CHICAGO SAVINGS 
yra apdrausti 
U nite d Statės

KUR — pinigai

TAUPYKITE PAS MUS DĖL ATEITIES!
PASIDERITE SAVO TAUPOMUS^

KUR — kiekvieno taupomi indėliai 
iki $5,000 by an agenr,y of the 
Government.

KUR — visada buvo ir yra išmokamas aukštas 
dividendas visiems mūsų taupytojams.

TURTAS VIRŠ $5,000,000.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
€234 80 WESTERN AVĖ. Tel- — GRovehBl 8-7575 4. PAKEL. President.

PAMINKLAI

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA SO. SIDĖJE, 
kuri patarnauja visokių rūšių apdraudose

Mes atstovaujame atsakomingas apdraudos kompanijas, todėl kiek
vienas mūsų klijentas visados yra apsaugotas, jeigu kam Įvyksta 

kokia nelaimė.
FIRE—LIABILITY COMPENSATION
AUTOMOBILE HOUSEHOLD
DRAM StHOP ACCIDENTS

OąelVorld Jąsupaąee AqcęČV

6322 Soutli Western Avenue Tel. PRospcct 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL Priežiūroje

ATLIKIT REMONTO ir PATAISYMŲ DARBUS JŪSŲ NAMŲ

PATOGIU VASAROS LAIKU:
Pataria ST. LITWINAS

Stogams reikmenys — Insuliuotų plytų išvaizdos apkalimui 
medžiaga (Sidings) — Daugams — Durims — Tvoroms me
džiaga. Dažui — Vornišas — Enemalis, Geležiniai Namams 
Reikmenys (Hardtvare), ir visi kiti dalykai reikalingi sta
tybai Ir patnisymams.

APKAINAVIM/} ir PIUSTATYMĄ PREKIŲ 
TELK1AN1E NEMOKAMAI

CARR MOODY LUMBER CO.
STASfYS L1TVVINAS, Prez.

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 2-1272 
Atidarą, nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vok. ir šeštad. iki 3 vai. p. p.

ki

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

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Phone: Virgiui* 7-6672
10756 S. MICH1GAN PUllma* 6-1279

PETRAS P. GURSKIS
659 ĮVEST 18th STREET Phone SEeley 9-5711

ALFREDAS VASAITIS
1446 So 50th Avė., Cicero, EI. Tel. OLympic 2-1003

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST, 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARrds 7-1911

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. Phone: PUllman 5-9661

ANTANAS M. PHILLIPS
UO7 *. UTDAKIOA AVX. Phone YAida 7-4MA

JULIUS LIULEVICIUS
4348 S o. California Avė. Phone LAfayette 3-3572

LEONARDAS A. EZERSKIS
1646 VVest 46th Street YArds 7-0781
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NUĖMIMAS NUO KRYŽIA US

TARP MENO IR MOKSLO ŽMONIŲ
■ _ Generolas B. Schmittl cinas, 

.kuris prieš karą yra dėstęs pran
cūzų kalbą Kauno universitete, 
parašė dideli veikalą “Et ūdos 
sur la 
(••'Studija 
Pirmasis 
yra išėjęs 
pusi.

Kauno
dideli veikalą 

nationalitė de Aestii” 
apie aisčių tautybę”), 
šio 
iš spaudos

veikalo tomas 
ir turi

jau
320

stovykloje Stutthofe 
dramą “Pavasario gies- 

ir dvi komedijas — “Uoš- 
ir "Dobilėlis penkialapis”, 
šie dalykai tebėra, nespaus- 

gražiai yra 
“Pavasario giesmė”. 
Tgruolis spaudai paruo- 

eilių knygą “Kelionė”.

f

I

GOLFING
AT ITS BEST

Cnr.ipkde H.on c Facllltios
C airsc in EvccUciit Shapo 
VV.'i kday Tournanients Invlted 
VOJ » WEEKEN*D CROVVDS— 
Golf VVeckdays

1

NAMUKAI KURORTE
su lai.clials — nuo §25 savaitei; 
vanduo, gaząs, apšildymas, tuale
tas viduj. Gera vieta meškerioji
mui. H'MLTN LA'’E. TRA1LS 
ENI) RESORT, I.u<lington, Mieli, 
lloiito 3. Telef. 33—F—11.

Namų Savininkai — Dėmesio!
Mes turime tikrą, prekę — dažus 
— sienų apmušalus — geležies 
gaminius — statybinę medžiagą— 
anglis — lentas ir visus statybai 
reikmenis. Shore Line Coal & 
l.nmher Co., 546 South Jaclcson, 
\Vaukegan, Majestic 4220.

Bėmcsld, iNuosavyl'.ių Savininkai!
Duokite išvalyti jūsų “catclr bas- 
ins" ir kanalizacijos vamzdžius, 
dabar, už žemas kainas. Licensed 
and bonded. Mes vykstame visur! 
Natioriai Sevveragc & Drainage Co.

6306 So. Racine. Avė.
Telfonas: \VAlbrook 5-3395

Marčiulionis

Buv. Valstybės Teatro
Baletui 25 Metai

McHENRY. ILL. 
$15.00 i savaitę 
į dieną, ir. augš- 
sau šeimininkau- 
vietas dabar La- 
arba rugsėjo ir 
mylios nuo Chi- 
skambinkite ar-

FOX RIVER, 
KTRK KABINS 
arba nuo $3.00 
čiau. Galima ir 
ti. Rezervuokite 
bor Day šventei 
spalių mėn.; 38 
cagos. Rašykite,
ba. atvykite. Telefonas: —- 

arcHem-y 661 M 1.

kuri— M. Gimbutienė, 
na Dorehester, Mass., 
šiuši studiją “Lietuvos 
senosios religijos fone”. Šią kny
gą K. R. Jurgėla išvertė i anglų 
kalbą.

yra
gyve- 
para- 

krvžiai

fe'i— D r. Pr. Skardžius yra Lie
tuvių Kalbos Draugijos pirmi
ninkas. Sekretorius yra St. Barz- 
dukas ii* valdybos narys — Jgn. 
Malinauskas.

— Antanas Melnikas šią vasa- 
i baigė Romos Meno Akademi- 

grafikos studijas 
geriausiais pažymėjimais. Bai-

rą
joj tapybos ir 
su
giamuoju. diplominiu darbu para
šė “Čiurlionis, simfoniškai ab- 
staktus tapytojas”. A. Melnikas 

.‘tuo savo darbu atkreipė profeso
rių ir italų menininkų dėmesį iš
keldamas, kad Čiurlionis pra pir
mas tapytojas, kuris 
ir be jokių teorijų.
abstrakčių formų 
Italų laikraščiai ir 

-įdėjo A. Melniko paveikslą. Ge
gužės mėnesį jis buvo Romoje su
rengęs savo kūrinių parodą, apie 
kui'ią geras kritikas parašė Ro
mos laikraščiai. Dabar A. Melni
kas dalyvauja Šventųjų Metų ap- 

'žvalginėje parodoje Romos mie
ste.
* — Prof. 'Vacį. Biržiškos veika
las apie senuosius lietuvių rašius, 
kuris džbar eina per “'Naujie
nas'7, bus išleistas atskira kny
ga..
- — Prof. M. Biržiška, kuris 
vena. Los Angeles, dirba 
vo atsiminimų.

-— B cm. Brazdžionis 
rašęs du naujus savo 
rinkinius.
vaikų laikraštį “Eglutę”.

■— Kun. Jaskevičius,
Pennsj’lvnnijos 
šia disertaciją

— Dr. V.
Pėnnsylvanijos 
nai amerikiečių 

. ruošia 35 žymesnių lietuvių
grafėles.
l — “Aidlą” poatosloginis 
meris jau atiduotas spaudai, 
sirodys rugsėjo

— Vi/dwwu, 
kieti joje, yra 
savo vaikystės 
bus išspausdinti

— Balys Sruoga būdamas kon-

spontaniškai 
priėjo prie 

tapyboje. — 
žurnalistai

prie
gy-
sa-

DO - ALL SHEET METAL 
AND ROOFING CO.

J vairus skardos (shcct metai) darbai; 
r.ynos; vėsinimo aparatai (air con- 
ditioning), Centrai šildymo krosnys; 
dūmtraukiai; įvairiausi pataisymai; 
Aliejaus ir gazo krosnelės; Vamz-- 
džįai; aliejaus krosnelių įtaisymas; 
prieinama kaina.
4322 VV. Latvrcnce - PAlisade 5-0281

MODERNIZUOKITE!
BITAI (TAISOMI I .lūSŲ 

PASTOGĘ Ali RTSI
.slogui ••sklliig”, prieangiai (at
statomi ar updirbami), virtuvės, 
maudynės, garažai ir vLsoki dar
bai. Alumlnuni žieminiai langai 
padaromi pagal užsakymą.
Jokių pinigų (mokėjimui, žemi 
mėnesėliai issimokejiniai — 100% 
flnansojame.

DUNES CONSTRUCTION
875 Olark Rd„ Gary, Intl. 

Telefonas Gary 2 0011 
Mieste ir užmioščluose 

patarnavimai

Moderniškos 2-3 kamb. trobelės su 
vonia, gazu, vandentiekiu etc., apie 
30 mylių j pietus nuo Hammond ša
lia U.S. 41 prie Kankakec River 
Bridge. Yra vieta nastatyti karava
nams (trailers). Sumana Motei and 

Cabins. Telef. Lovvell 3786.
Mr. and Mrs. E. Lenich.

NORTHAVOOD’S
"Lighthouse" rezortas.' Big Mc- 
Kenzie Lake. Amerikoniškas pla
nas. $50.00 iki $60.00 savaitėj 
vienam. Ypatingos kainos rugsėjo 
mėnesiui. Važiuoti K iš Spooner 
iki E iki vietos.

Sipooncr, Wis. 159-12

E. A. BOOS SCHOOL 
for retarded and mentally handi- 
capped. Boys only. 
at 5 yra. Limited 
cepted. Information 
reųuest. Address: —
E. A. Boos, Supt., 128 East St.. 
N., Plano, UI. Telephone 8-6411.

Agęs begin 
number ac- 
sent upon

eent.racijos 
parašė d" 
mė’ 
vė”

i Visi
Į dinti. Ypač stipriai ir 
sukurta

— A.
I

Į še savo
Į — Julius Baniulis, 1943 metais 
miręs Amerikos lietuvių poetas, 
paliko nemaža savo poezijos ir 
oriento tautų lyrikos vertimų. Jo 
kūrybinį palikimą A. Vaičiulai
tis buvo parengęs spaudai ir iš
siuntęs i Vokietiją, spausdinti. 
Ten likviduojantis lietuvių lei
dykloms, rankraščiai grąžinti at
gal i Ameriką ir laukia, kad kas 
pasiimtų išleisti. Julius Baniulis 
yra nemaža pasidarbavęs lietu
vių spaudai. Bet dabar sunku iš
judinti, kad kas išleistų menini 
jo palikimą, kuriame yra gražių 
eilėraščių ir vertingi] vertimų.

Šiais kietais sueina 25 metai, 
kai nepriklausomoj Lietuvoj bu
vo pastatytas pirmas baleto spek
taklis. Šias sukaktuves ruošiama
si atatinkamai paminėti.

Visi buvę baleto artistai ir ben
dradarbiai prašomi skubiai atsi
liepti.

Adolfas Butkus,
5135 W. Windsor Avė., Chicago 
30, III. Telefonas SPring 7-1195.

Numatomi Didesni
Žmonių Persikėlimai

jį tarptautinių 
kongreso daly

viai) Pijus XII pareiškė, kad 
numatoma, jog sekančių 50 metų 
laikotarpyje įvyks dideli žmonių 
persikėlimai iš perdaug tirštai 
apgv^entų kraštų į vietas, 
daugiau erdvės ir darbų.

A {.lankiusiems 
teisininkų (teisės

kur

pa-turį 
poezijos 

Jis taip pat redaguoja.

ANNOUNCING

The Opening of
SEELEY AUTO 

RODY SHOP
2031 W. 51st Street

Repairing Rusted Panels 
Fender Work — Painting

Phone REpublic 7-0901
Eentrancfe in rear

1
I

1

Paskambinkit muiris šiandien ne
mokamiems apskaičiavimams jū
sų apšildymo problemoms Tlie 
L & I Boiler and Tank Works, 
521 Harrison. Specialios kainos 
ant aliejinių pečių ir katilų alie
jiniam apšildymui; plieniniai ir 
sudėtiniai. Pakeitimai apšildymo 
sistemų už specialias kainas. Ga
rantija vieniems metams. Vieniem 
metams nemokamas aptarnavi- 
mas.Leo B. Thompson, Telefonas 
Gary 2-5183.

$1495

Installed

$3675
Installed
$5995 GLASS FURNITURE 

TOPS MADE TO ORDfR 
•

AUTO SAFETY GU$S 
SPECIALISTS

5 Yr. Guarantee on Ali MinotI

GRaceland 7-3109Telephone

ŠOFERIAI — DĖMESIO!

SPECIALISTAI AUTO

Prane

48x72 
Plate 
Mirror

36x60
Beveled 
Plate Mirror

30 x 40
Beveled Plate Mirror

SĖDYNIŲ UŽDANGALAMS
Pasiuvame Jūsų Automobiliui 

už prieinamą kainą.
Nylon • Rayon • Plastic 
• Plastic Coated Fibre

FOR MIRRORS AND GLASS FURNITURE 
TOPS THAT VVILL BRING BEAUTY AND 

COLOR INTO YOUR HOME

Taip pat automobilio 
stogai

B ROS.

Pamatykite šiuos Pirkinins šian
dien! 3 .akeriai; moderūs G kamb. 
namas, centralinis apšildymas, 
maudynė; vaismedžiai, tvartas.-— 
$10,000; išsimokėjimui sąlygos. 
214 akeriai; 4 kamb. modernus 
namas: paukštide: vaismedžiai,
uogos. Vieta ant kalnelio, ąžuo
lo ir vinkšnos medžiai. $8.750. 
Išsimokė ji miui sąlygos. Pasimaty- 
kite arba rašykite H. J.- Frick; 
Ncw Lęnox. III. Telefonas: — 

Nevr I.enox 3483

SAUadienis, rugp. 12,

TO EHLARGE THE BEAUTy 
AND ADD REAL GLAMOOfi 

TO YOUR HOME...

TRIANGLE
GLASS & MIRROR CO

9348 LINCOLN AVĖ.

Jii i

MIRRORS OF 
ALL TYPES

TRIANGLE GLASS & MIRROR 00.
3948 L1NC0LH AVENUE

Netai 
lanto p 
formuoi 
prancū; 
kuriami 
kiems r 
riuomer

Paski 
cūzų ka 
kė iki ‘ 
(pusant 
rių), ka 
tinių p; 
metams 
tarusi 1 
didinti 
sękančii 
paskirti 
milijard 
Įduoti 1

RI G G S
428 DĖS PLflINES FOREST PARK FOrest 6-1717

MAY'S SEREVICE 
LAUNDRY & DRY CLEANERS 

GENERAL ELECTRIC AUTOMATIC WASHERS 

6359 S. ASHLAND AVENUE 
HOURS: Mon., Tnes., Fri. 8 A. M. to 8 P. M.

I4»st Wash and Dry at 7 P. M. 
We<!.. Thurs., Sat. 8 A. M. to 6 P. M.

Inst Wasli and Dry at 5 P. M. ’ 
--- ------------------------  SPECIAL THIS WEEK ONLY! 
BEDSPREADS, BLANKETS 
SHAG RŪGS, SUMMER QUILTS 
VVASHED & FLUFF DRIED..............

FREE! Mangle Service
for y2 Hour

SHIRTS DELUXE FIN1MED
24-hr. Dry Cleaning Service

— Bolševikų rašeiva 
Dovydaitis ‘' Pergalės’ ’ 
spausdina naują, savo 
“Rūsčios dienos”, kuris

•Jonas 
žurnale

Rengia Falsifikuotų
Piešinių Parodą

romaną 
būsiąs 

išleistas ir atskiru leidiniu.
— Liepos 20 d. Vilniuje buvo 

atidaryta jubiliejinė dailės paro
da, kurios komitetą sudarė: J. 
Banaitis, L. Vaineikytė, T. Til
vytis, J. Mikėnas, 
čius. V. Palaima ir 
Jis atrinko parodai

— Senoji Kauno
<fŽuvų rinka” pertvarkyta, 
nieji prekybininkai išgainioti. 
Vietoje jų Čia įruošta 30 valdiš- 

r to- 
ku-

Italų Švietimo Ministerijos me
no skyrius organizuoja parodą 
falsifikuotų piešinių, kurie buvo 
garsinami kaip neva, garsiųjų 
dailininkų nupiešti.

—o
Premija Bibliotekininkui

L. Mackevi-
V. Jurkūnas, 
kūrinius.

turgavietė —
se-

Amerikos Bibliotekų Sąjunga 
šiemet Lippineotto premiją pas 
kyrė New Yorko bibliotekininkui 
II. W. Wilson.

APSISAUGOK SU
STEWABT STOGAIS

Visuomet apsimoka santykius 
rėti su senai įsteigta firma, 
ri pasažyinejusi tūkstančiais 
tenkintų kostumerių.

Slieet Metai Darbas
. G.uttei’s — Ęainpipes 
Kaminai 'l'aisonii 
Visų rūšių stogu deng-imas, 
Siding1 ir Inšuliacija. 
Stainless Steel Flue Liners 
Gazo šildymui
C-Thru Aluniiiflės Palapines 
(A\vnings)

Visus darbus patys atliekame. 
Turime savo pačių dirbtuves.

Nemokamai apskaičiavimai 
Prieinamos sąlygos

STEVVART ROOFING & 
SHEET METAL VVORKS 
401-03 E. 115th St. CO. 4-1745

tu- 
ku- 
pa-

I ANNOUNCING
THE OPENING OF

LA ROC’S MUSIC STUDIO
8044 COTTAGE GROVE

WET VVASH g lbs. for
DAMP DRIED and READY TO IRON

30 - Minute Service
---------------------------- FREE PRIZES EVERY WEEK!

Tai, 
yra dat 
miršti, 
džiusi j 
žaizdų: 
gedulas 
bėra gi 

Kiekv 
paramą 
mėti ka 
tuo kra 
riuomer 
mindžio 
tą Prai 
tyti. 15 
divizijai 
kiek lei 
Bet ką 
Anglija 
Prie da 
tik apn 
linijos : 
Vadinas 
kaikurū

Ar Štai

ABerdeen 4-4040: 
TEACHING OF ALI.

INSTRUMENTS — ACCORION 
OUR SPECIALTY!

Ūse of instrument tvhile learning. 
Classical and Popular Records, 
Sheęt Mhisic. _ Children’s Records.

Repair of Instrumente 
Phonograph & iRecord Sales

ST. NORBERT COLLEGE
CONDUCTED BY THE NORBERTINE FATHERS 

A Liberali Arts College offering 
Baclielor of Arts and Bachelor olf Science Degrees in

BIOLOC.Y ECONOMICS HISTORY MATHEMATICS PHILOSOPHT 
CHEMISTRY ENGLISH LANGUAGE MŪŠIO' PHYSICS

PHYSICAL EDUCATION

Irų parduotuvių. Vis dėlto ir 
liąu. čia klesti spekuliacija, 
riai bo'.ševikų sistemoje labai 
lanki dirva.

Britų Laikrąščiams
Trūksta Popieriaus

pa-

"Raganos" Korektūros
Klaidos

S.
universitete 

iš lituanistikos. 
Maciūno s f dirbąs
universitete, vie-1 

enciklopedijai i 
bio-

J.,
mo

nu- 
Pa-

pradžioje, 
kuris gyvena 
atsiuntęs pluoštą 
atsiminimų, kurie 
“Aiduose”.

Vo-

Šeštadienį, rugp. 5 d.,
dintoje premijuotojo
‘' Raganoje’ ’ 
likta, kiek 
Svarbesnės
1 psl. 51 eil. tarp “rytmečio” ir 

i“trobelės” išlošta eilutė “malda, 
Į tiesiu stulpeliu pakildavo į dan
gų iš apgj-uv.usio”. *2 psl. 72 eil. 
vietoj “kraigio... čirčkėdami” tu
ri būti “kraigo... čirškėdami”. 3 
psl. 44 eil. vietoje “daugeliai” 
turi būti “langeliai”.

išspaus- 
noveleje 

per skubotumą pa- 
korektūros klaidų, 

jų Čia pataisomos. 
, tarp “rytmečio”

Ten, kur nėra idėjos kokia 
nors prasme, negali būti ir gro
žio, nes grožis, šiaip ar taip, vi
sada yra -idėjos išreiškimas regi
muoju pavidalu.

— Prof. St. Šalkauskas

laikraščiai
puslapių 

popieriaus,

priversti vėl 
skaičių, nes 
o iš užsienio 
reikiamo kie-

Britų 
mažinti 
trūksta 
vyriausvljė neleidžia
kio įvežti dėl valiutų suvaržymo.

Ir Amerikoje laikraščiai jų tar
pe ir lietuviški, nebegali taip lais
vai naudoti popierių' ir 
turi sumažinti puslapių 
nes fabrikai nepristato 
kiekio.

Dėmesio, Nuosavybių Savininkai! 
Pilnas įrengimas ir aptarnavimas 
Oro vėsinimo aparatų, aliejinių ir 
gazinių pečių. Pečiai centraliniiui 
apšildymui—Katilai. Nauji alieji
niai pečiai nuo $50. neskaitant 
kontrolių. Vartoti centraliniui ap
šildymui 
kainas.
Metai & Heating Co., Ine. 4755- 
57 Caluniet Avė. Hamnioml, Ind. 
Slieffield 1929.

“SEPTIC” KUBILAI
ĮRENGIAMI

G R EITAS PATARNAVIMAS
VANDENS ŠULINIŲ 

KASIMAS
Visų Rūšių Pompos 

įrengiamos ir Taisomos 
FHA Finansuota

COURSES IN x 
PRE-ENGINEERJNG PRE-MEDICAJa PRE-DENTAL PRE-lM 

Vai-sity Athleties .in ’Midlands Conference — R.O.T.C. — 
Year Around Intranmral AtliBeties for Ali 

Board, Room, Tintion and Fėcs less than $400 a semester

Less than 200 iniles north of Chicago WF.ŠT DE PERE, IVISCONSIN 
Seinester opens Septeniber 12

North Centrai Association of Collegeš and Secondail 
t h f Nailonai Catholic Educational Asspciatlon

Accredite’d by the
Schools and

Visa 
tai pati 
3 metui 
karų ai 
ti. Bet 
jei Nei 
si Aziji 
provoks 
galvoja' 
su vaka 
koma, 1 
priežast 
ba esan

pečiai už labai žemas
Homc Industrial Slieet

C. J. DWYER
TEL. OAK LAWN 977
SOUTHWEST PUMP 
AND SUPPLY CO.

Chlcago Officc:
1 Nortlt LaSallo St., Room 2600 
Telephone: ST. 2-6200

l-'or furtlier informatton address:
Dean of Men 
st. Norbcrt Collegė 
West De Pere, U lsceftsb

dažnai 
skaičių, 
norime

Kodėl Vanduo Sušąla?

Electric laboratorijose 
mokslininkai daro ty- 
kodėl vanduo sušąlą, 

pavyko vandenį atšal 
žemiau šalimo tempera*

General 
dirbantieji 
rinėj imus. 
Jiems jau 
dvti 71 < : 
tūros ir išlaikyti nepavirtusį į le 
dą. Ir gamtoje pasitaiko vanduo 
žemiau šalimo temperatūros, bet 
dar nepavirtęs nei į ledą, nei Į 
sniegą. Taip dažnai būna ir su 
debesyse 
liniukai 
kalingas 
duolys, 
kristalams formuotis.

Lietuvių Tremtinių Savait
raštis Vakarų Europoje

..TREMTIS"
J. A. V. mėnesiui kainuoja 

tik 50 centų.
Išsirašyti per atstovybes: 

a — Mr. St. Nasvytis,
4579 W. 157 St., Cleveland, 
11, Ohio.

b — Mr. W. Stuogis,
1114 Florence Avė., 
Evanston, III.

esančių vandeniu. Moks-. 
rado, kad sušaliniui rei- 
nors nedidelis ledo bran- 
kurs pagelbsti pradžioje

35

FLORA - DALE
MEARS, MICHIGAN
mylios i šiaurę nuo Muske-

gon. American Plan, ir žmoną 
gauna atostogas. $45-$52 _i savai
tę kiekvienam asmeniui įskaitant 
gera valgį KAINOS SUMAŽIN
TOS Po LABO R DAY ŠVEN
TES. Specialios kainos vaikams. 
Privatus paplūdimis prie Silver 
Lake. Įvairios pramogos. Priva
tūs namukai ar kambariai.

HOME OF THE 
“DUNE SCOOTER”

Remkite “Draugą”

PRANEŠAME ATIDARYMĄ
HALSTED SHRIMP HOUSE

12303 SO HALSTED ST. WA,o-____________ 8-4473
Frcnch Fi’icd Slirimp • Jūros Maistas • Kepta £ 

® Vištiena • Frencli Fried Bul-Vės • Salo&ąL 
Valgykite juos čia arba neškitės namo. 

Nuo 11 vai. ryto iki 1 vai, ryto.

ST. JOSEPH ACADEMY, ADRIAN,. MICHIGAN
Pensionatas mergaitėms (boarding school). Pradžios mokykla ir pripannu r®- 
nazija (high school). North Centrai Association narys. Paruošimas kolegiją 
comerciniams mokslams, muzikai ir menui. Namų atmosfera ir prieini®11 

mokestis.

Adresas: Sisters of St. Domime 

SIENA HEIGHTS COLLEGE, ADRIAN, MICHIGAN
4 valandos kelio nuo Čikagos

Seserų Domininkonių vadovaujama.
Laisvuosiuose moksluose, mene ir 10-yje profesinių skyrių kuisąs st .
A. B. ir B. S. laipsnių. Meno, namų ruošos ir sekretonalimų W»l 01 

metų užbaigiamasis kursas.
GRAŽŪS PASTATAI. TARPTAUTINE KLlENTtWĮ

Tolimesnėms informacijoms kreipus į Dekaną. —

S
J

INVENTED IN ELMHURST
A P0WER ATTACHMENT FOR 0RDI^V bA\‘ 

MOWERS TO MAKE THEM SELF-PROPELLDiG-
No More Pushing — Only $9.95 (Less motor and 
No Alterations — Lasts Indefinitely — We Can Instan Į Į

Phone Elmluist 6397 Į8:30 p. m,

Perskaitę “Draugą”, duokite jį

Per i 
prancūs 
mininkj 
žindind; 
memort 
jog At 
atžvilgi 
sovietiš 
malu, h 
tautinė 
ja iš 51 
lėtų vi- 
Unijos, 
ti islail 
<lo, kn 
Proporc

Plėve 
Ramybe

nev 
susis, 

žada į 
Jas (iį 
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•as (| 
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Uei»s į
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