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BULGANINAS PANORO KELIAUTI AMERIKON 
— 

Atomine konferencija 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Pasaulio mokslininkai vakar Ge-
nevoje susirinko istorinės konferencijos, kuries tikslas apsvarstyti 
ir išdiskutuoti būdus ir kelius, kaip atominė energija galėtų būti 
pakinkyta darbuotis žmonijos labui ir gerovei. 

Šį svarbų momentą pabrėžda
mas, gen. sekretorius Dag Ham-
marskjold, kuris iš New Yorko 
jau iš anksto išvyko toje konfe
rencijoje dalyvauti, savo atida
rymo kalboje pasakė: 

— Kada gi kitados pasitaikė 
žmonijos istorijoje taip, kad tiek 
daug atstovų iš tiekos daug kraš 
tų būtų susiėję ir bendrai disku
tavę bei dalinęsi patyrimu ir ži
niomis tam, kad būtų siekiama j 
mokslo pažangos, o tuo pačiu, ir 
taikos? 

Turės ir politinio atspalvio 

Nors tai bus tik mpkslinio po
būdžio konferencija, bet jai su
teikiama ir politinio pobūdžio. 
Jau čia kelis kartus yra tai pa
brėžęs tos konferencijos genera
linis sekretorius amerikietis pro
fesorius Whitman. Tą patį sako 
ir Dag Hammarskjold. Savo kal
boje Genevoje susirinkusiems 
mokslininkams jis primena, kad 
ta konferencija, iš istorinės per
spektyvos žiūrint, turės ne tik 
mokslinių, ekonominių, sociali
nių, bet ir politinių rezultatų... 
„Konferencija, kurios šiandien 
esame dalyviais ir liudininkais, 
gali tapti naujos eros pradžia, 
eros, kuri užbaigs baiminimąsi 
atomine energija, ir pradės lai
kotarpį, kai žmonija pajus prak
tišką naudą iš to savo didžiausio 
protinio laimėjimo — atomo su
skaldymo. 

Tokiu būdu, nors savo pagrin
de konferencija turi tik mokslinį 
pobūdį, bet kadangi ji liečia vi
sus gyvenimo aspektus, todėl iš 
čia ir politinis pobūdis, nes iš 
mokslininkų diskusijų susidarys 
palankesnė tarptautinė nuotai
ka, įdiegs žmonėms daugiau tar
pusavio pasitikėjimo ir tuo būdu 
jų mintis atitrauks nuo karo ir 
nukreips į taikingą gyvenimą". 

kų parengtieji pranešimai, ku
riuose smulkiai aprašoma įvai
rių šakų eksperimentiniai darbai 
ir laimėjimai bei jų pritaikymas 
gyvenime. Kaip čia pabrėžiama, 
nevisi dokumentai galės būti per-
diskutuoti. Pagaliau tai ir neįma 
noma. JT būstinėje visi jie, dau
giau kaip vienuolika šimtų, da
bar išdėlioti, kad spauda galėtų 
juos pastudijuoti. 

Tik visa bėda, kad tie praneši
mai eiliniams korespondentams 
neįkandami. Juos suprasti tegali 
tik tie, kurie turi mokslinės prak 
tikos atominės energijos srityje. 
Šias eilutes rašant Jungtinėse 
Tautose Pakistano laikraščio ko
respondentė prieina ir sako: 

r r rėjoje vyksta masines demons 
— Ar tu, Salomėja, rašai savo tracijos, diriguojamos iš vieno 

laikraščiui ką nors apie tą visą c e n t r o p r l e š t a r p t paliaubų prie 
biznį, - ir ji parodė abiem ran- ž i ū r o s k o m i s i j o s inspektorius len 

provoKuoja 
diplomatinio etiketo kodeksą 
MASKVA, rugp. 9. — Paskutinis sekmadienis vakariečių — 

bolševikų santykiuose buvo nepaprastas dviem atžvilgiais: bolše
vikai sulaužė savo ir tarptautinį diplomatinio elgesio kodeksą. 

Išskyrus retas labai oficialias 

Pulk. John Knox Arnold ir jo nelaisvės drangai, neseniai ištrūkę iš kom. Kinijos kalėjimu, Japonijos 
sostinėje pasakoja spaudos atstovams apie 32 mėnesiu patyrimus komunistų nelaisvėje. Visi buvo mušti ir 
kitaip kankinti, kad pasirašytų melagingus prisipažinimus. (INS) 

Rhee prašo išvežti 
paliaubų sargus 

SEOULAS, rugp. 9. — P. Ko-

Konferencijos tikslas 

Ši konferencija, kuri savo dar 
botvarkėje atominės energijos 
pritaikymui taikos reikalams 
yra paskyrusi 165 valandas ir po
sėdžiaus nuo rugpjūčio 8 iki 20 
dienos JT Europos būstinėje, 
įvyksta JT generalinės asamblė
jos pereito gruodžio nutarimu. 
Tada tai buvo priimta rezoliuci
ja, pagal kurią nutarta steigti 
Tarptautinę Atominės Energijos 
Agentūrą pagal prez. Eisenhowe-
rio siūlymą. Tada nutarta suruoš 
ti ir tarptautinę technikinę kon
ferenciją, siekiant sustiprinti 
tarptautinį b e n dradarbiavimą 
atominės energijos tyrimų ir 
praktiško pritaikymo srityse. 

Konferencija savo darbą vyk
dys dvejopai. Bus pilnaties se
sijos, kuriose bus kalbama ben
drais klausimais, kurie gali būti 
įdomūs ir suprantami visiems'da 
lyviams. Bet bus ir spec. komisijų 
posėdžiai, kuriuose bus aptariaimi 
tik specifiniai klausimai ir juose 
dalyvaus tiktai tų specifinių ša-

T kų specialistai, kadangi visi kiti 
mokslininkai gali neturėti atitin
kamo pasirengimo. 

Dokumentai neįkandami 
Ta konferencija ne tokia kaip 

dabar madoje esančios konferen
cijos. Ji nepriims jokių rezoliu
cijų. Jos tikslas susipažinti kas 

kom į tų mokslinių pranešimų 
krūvas. — Aš tai savo rašinį, jei 
nori žinoti, pradėjau šitaip: „Ap
krovė čia mus ištisais atominių 
paslapčių kalnais, bet mes nieko 
apie jas nesuprantame". Nutarė
me, kad pirmas sakinys tikrai 
puikus. Paskui ji sakė, kad ji pla
čiai pasinaudojo medžiaga, kuri 
kalba apie radioaktyvių spindu
lių naudą maisto konservavime. 

Dantis tais dokumentais atsi
kando ir kiti korespondentai. Ka
dangi prieš vykdamas Genevon 
prof. Whitman žadėjo, kad jo šta 
bas parūpins medžiagos tokios, 
kad ir mirtingieji galėtų ką nors 
suprastni apie tas suraizgytas 
sumazgytas formules, tai dabar 
čia laukiama, kada tos žinios 
ateis. 

Konferencijos dalyviai 
Konferencijoje dalyvauti JT 

gen. sekretorius, asamblėjos įpa
reigotas, kvietė visas JT nares ir 
24 nenares, bet kurios yra JT 
specialinių agentūrų narės. Suti
ko dalyvauti 72 valstybės. Kal
bos ten bus verčiamos angliškai, 
prancūziškai, rusiškai ir ispaniš
kai. 

Lygiagrečiai su konferencija 
tose pačiose patalpose vyks 
mokslinė atominės energijos pa
roda. Joje savo eksponatus iš
statė JAV, D. Britanija, Sovietų 
Sąjunga, Prancūzija, Kanada ir 
Skandinavijos valstybės. Bus ir 
antra paroda, tik jau skirtingose 
patalpose, įeitoje ežero pusėje, 
vaizduojanti paskirų firmų ato
minės energijos pritaikymus 
praktikoje. 

Konferencijai skiriama didelio 
dėmesio dar ir dėlto, kad ten. vi
so pasaulio vadovaujantieji moks 
lininkai turės progos ir asmeniš
kai pabendrauti bei užmegzti pa
žintis. Konferencijos gen. sekre
torius sumanė įrengti muzikos 
kambarį, kuriame geriausiais 
aparatais būtų transliuojami pa
saulinių kompozitorių kūriniai. 
Jis tvirtino, kad po posėdžių ar 
protarpiais į tą kambarį užsukę 
mokslininkai galės šiek tiek at
sikvėpti ir naujų jėgų pasisemti 
tolimesniam darbui. Muziką jis 
vadino tarptautine kalba tarp
tautiniam draugiškumui plėsti. 

Reaktoriai ir kuras 

Atomic Industrial Forum skeF-
bia, kad šiuo metu pasaulyje pri 
skaitoma 42 reaktoriai, iš kurių 

kokioje srityje yra pasiekta, ko 29 yra JAV, 5 D. Britanijoje, 2 
siekiama ir kas galėtų būti pa
siekta ateityje, visiems bendra
darbiaujant Konferencijoje pa
grindinis dalykas bus mokslinin-

Prancūzijoje, 2 Kanadoje ir po 
vieną Norvegijoje, Sovietų Są
jungoje, Švedijoje ir Šveicarijo
je; Pastarasis Šveicarijoje yra 

kus ir čekus, kurie užsiima šnipi
nėjimu komunistų naudai. De
monstracijos ypaJč piktos tose 
penkiose vietose, kur komisijos 
inspektoriai veikia. 

Visur amerikiečiai turėjo siųs 
ti savo karius inspektorių saugo
ti ir jų gelbėti, jei demonstran
tai buvo juos apsupę. P. Korėjos 
šaltiniai tvirtina, kad Pusane 
amerikiečiai durtuvais sužeidę 
penkius veteranus, bet amerikie
čiai linkę žinią neigti. Ten akme
nimis sužeisti ir du amerikiečiai. 

Sakoma, kad P. Korėjos vy
riausybė patarusi visoms korni-
sijoje atstovus turinčioms vy
riausybėms iki šio šeštadienio 
atšaukti inspektorius iš P. Ko
rėjos. Prašymo nepaklausius, už 
jų likimą neatsakoma. 

Norvegijos moterys 
žuvo Sov. Rusijoje 

MASKVA, rugp. 9. — Pirmą 
kartą, atrodo, sovietų laikraštin 
pateko žinia, kad buvo lėktuvo 
katastrofa ir žuvo visi jame bu
vę 25 asmens. 

Žinia pateko spaudon gal tik 
todėl, kad katastrofoje žuvo 10 
Norvegijos politinių partijų at
stovių, atvykusių Rusijon kaip 
Kremliaus viešnios. Lėktuvas 
skrido iš Stalingrado į Maskvą ir 
užsidegęs nukrito netoli Voro
nežo^ 

Bolševikai pareiškė Norvegi
jos vyriausybei užuojautą ir pa
žadėjo atlyginti ryšium su mirti
mi atsiradusius nuostolius. Kar
tu su norvegėmis žuvo 15 rusų. 

• Karibų jūroje siaučia pir
masis šio sezono uraganas, ar
tėdamas Floridos link. 

• Anglu poetė ir rašytoja 
Edith Sitwell perėjo į katalikų 
Bažnyčią. Pereitais metais ji 
apdovanota Britų Imperijos or
dinu. — 

• Japonijos užsienio reikalų 
m nisteris Sh'gemitsu šį mėnesį 
lankysis VVashingtone. 

JAV reaktorius, įrengtas JT Eu
ropos būstinėje. Be to, kaip te
nai sakoma, 20 reaktorių šiuo 
metu gaminama, iš kurių 9 yra 
JAV ir vienas Sovietų Sąjungo
je. Tas pats biuletenis skelbia, 
kad 17 valstybių turi urano klo
dų. Uranas, kaip žinia, yra reak
toriaus kuras. Yra dar ir kitų 
medžiagų, kurios naudojamos 
reaktoriuose, bet jų ligi Šiolei, 
sako, esama užtikta tik keturio
se šalyse. Čia galvoje turima to
ris* 

Pakistano valdymą perima 
sroves 

• • ' 

KARACHI, rugp. 9. — Politinių jėgų pusiausvyrai Pakistano 
steigiamajame seime pasikeitus, Pakistano valstybę kūrusi Mu-
zulmonų Lyga prarado daugumą bei vadovybę. Krašto valdyti 
ateina naujos jėgos. 

Krizė prasidėjo pereitais me
tais po rytinės Bengalijos pro
vincijos (kur gyvena didesnė 
Pakistano gyventojų dalis) par
lamento rinkimų, kuriuos laimė
jo politinių grupių koalicija, pa
siryžusi atimti Iš Muzulmonų Ly
gos iki to laiko jos turėtą kraš
to valdymo monopolį. Toje pro
vincijoje sudarius nebe Muzul
monų Lygos vyriausybę, kilo 
streikų su riaušėmis. Muzulmonų 
Lygos federalinė vyriausybė pa
naudojo tą įvykį provincijos vy
riausybei nušalinti ir diktatoriui 
pastatyti. 

Neilgtrukus demokratinė sis
tema griuvo ir federacijoje, kai 
gen. gubernatorius išvaikė fede-
rahnį parlamentą, apkaltinęs ne
sugebėjimu surašyti Pakistanui 
konstituciją. Parlamento kontro
lės nebuvimas buvo panaudotas 
ir provincijų skaičiui sumažinti 
sujungiant jas taip, kad mažiau 
galėtų reikštis partikuliaristinės 
tendencijos. 

Gaiop nutarta netiesioginių 
rinkimų būdu sudaryti naują 
steigiamąjį seimą ir čia Muzul
monų Lyga rinkimus pralaimė
jo — nebeteko daugumos. Prieš 
seimo susirinkimą neva dėl sun
kios ligos laikinai pasitraukė ir 
gen. gubernatorius ir ministeris 
pirmininkas Ali, kuriam partija 
nebepatikėjo vadovybės, išrink
dama jo vieton partijos vadu fi
nansų ministerį ir pavesdama 
derėtis su opozicija naujai vy
riausybei sudaryti. Ministeriu 
pirmininku būsiąs opozicinės 
Awami grupės vadas, kuris su
planavo ir įvykdė Muzulmonų 
Lygos pralaimėjimą. 

Dabartinis momentas Pakista
nui labai svarbus, nes reikia pa
rengti konstituciją ir parinkti 
valstybei politinę santvarką. Ne-
atrodą, kad naujosios politinės 
jėgos pasiduotų komunistų vado
vybei. 

Genevos meškere 
gaudys katalikus 

ROMA, rugp. 9. — Italijos ko
munistams duotas įsakymas vi
lioti savo tarpan katalikų mases, 
kurios taipgi nori taikos, kaip ir 
komunistai. Po Sov. Rusijos va
dų elgesio Genevos konferencijo
je nebesą sunku įrodyti, kad tik 
komunistai esą uoliausi taikos 
šalininkai ir jos organizatoriai. 

Kalendorius 
Rugpjūčio 9 d.: šv. Laurynas. 

Lietuviškas: Irvis ir Laima. 

Sekretoriui patiko 
Peipingo misija 

NEW YORKAS, rugp. 9. — 
Jau paskelbta JT metinės veik
los apyskaita, skiriama metinei 
sesijai ir gen. sekr. parengiama. 

Pereitais metais jis skundėsi, 
kad sprendžiant Korėjos ir In-
dokinijos klausimus Jungt. Tau
tos buvo apeitos, o šįmet teigia, 
kad Jungt. Tautų viešų diskusi
jų diplomatijos gal ir neužtenka 
kylantiems ginčams tvarkyti, bet 
šalia to reikia praktikuoti ir va
dinamąją slaptąją diplomatiją 
(jis ją vadina tyliąja) Jungt. 
Tautų rėmuose jų gen. sekreto
riui tarpininkaujant ar šalims 
tiesioginiai kalbantis. Pirmo tipo 
pavyzdį jis mato savo misijoje 
vaduojant iš Kinijos kalėjimų 
JAV lakūnus. 

Ginkluota rezistencija 
tebėra kom. Kinijoje 

HONG KONGAS, rugp. 9. — 
Čia atėję su dideliu pavėlavimu 
kom. Kinijos laikraščiai prane
ša, kad „kontrrevoliucinės armi
jos Kwangsi ir Anhwei provinci
jose pavogė grūdus ir užėmė vie
šąsias nuosavybes", todėl 7 as
mens nuteisti mirti, 21 kalėti iki 
gyvos galvos, o 54 mažesnėmis 
kalėjimo bausmėmis. 

Visais tais veiksmais siekta 
ten nuversti „liaudies vyriausy
bę". Tas pranešimas rodo, kad 
komunistai Kinijoje susilaukia 
ginkluoto pasipriešinimo. 

Maskvos atstovai 
vokiečių įstaigose 

BERLYNAS, rugp. 9. — Iš so
vietų zonos vakaruosna atbėgęs 
pareigūnas atnešė žinių ir doku
mentinių įrodymų apie tai, kad 
Maskva laiko Vokietijos sovie
tų zonoje savo stebėtojus ūki
niams ir politiniams faktams 
rinkti, nes ryšium su birželio su
kilimu patyrė, kad vietinių ko
munistų teikiamos žinios apie 
ūkinį gyvenimą nebuvo tikros. 

Dabar kiekvienoje R. Vokieti
jos ministerijoje yra mažiausiai 
trys rusai, kurie vadinami ver
tėjais, bet gauna ministeriu atly
ginimus, nemokamą butą ir da
lyvauja ministerijos pareigūnų 
pasitarimuose, kur kalbama ru
siškai ir vokiškai. 

vaišes revoliucijos šventės pro
ga, bolševikinės Rusijos vadai 
iki Stalino mirties nesikviesdavo 
svetimų valstybių atstovų į šei
myniškus pasisvečiavimus, kaip 
tai yra įprasta daryti kituose 
kraštuose. Pereitą sekmadienį 
Kremliaus klika tą savo įprotį su 
laužė, nes Bulganinas pakvietė 
visų diplomatinių atstovybių še
fus su šeimomis į savo vasarinę 
rezidenciją už Maskvos, kur be 
puikių užkandžių ir geros mu
zikos buvo progos paplaukioti 
ežere motoriniais laivais, pauo
gauti miške su sovietų marša
lais, pasigėrėti miške lakstan
čiais briedžiais ir turėti kitų ma
lonumų. Be diplomatų buvo ir bol 
ševikų didžiūnai, taigi gal buvo 
progos numesti ir vieną kitą rim 
tesnį žodį. 
• Bet gal svarbiausias viso to 

reikalo priedas buvo bolševikų 
rodytas draugiškumas ir laisvas 
žaismingumas. Lyg norėta įro
dyti, kad ir bolševikai yra tokie 
pat žmonės, nors iš susidūrimo 
su jais užsieniuose tarptaut. kon 

to vizito nenori ar jam laikas ne
patogus, Bet kam čia žiūrėti eti
keto, jei Kremliaus politinis tiks
las yra Bulganino ir Chrušcevo 
kelionė Amerikon. Abejoti ne
tenka, kad Maskva to tikslo sie
kia tik jai vienai žinomais tiks
lais. 

Kom. Kini jos-Amerikos 
derybos užlūžo 

GENEVA, rugp. 9. — Po ilgos 
pertraukos atnaujinti Kinijos — 
JAV pasitarimai vakar vėl nu
traukti iki trečiadienio, nes ne
surasta būdo kaip išgelbėti ko
munistų „garbę" paleidžiant be 
jokių sąlygų Kinijoje sulaikytus 
amerikiečius. 

Jei komunistai sutiks, kad An
glijos ar Tarpt Raud. Kryžiaus 
atstovas galėtų pasikalbėti su 
namo grįžti manančiais buv. ki
nais studentais Amerikoje, tai 
tokia išeitis bus Waahingtonui 
priimtina, bet jei komunistai už
sispirs, kad Indijos atstovas tą 
misiją atliktų ir kad būtų leista 

ferencijose tokią išvadą būtų kalbėtis ir su tais kinais, kurie 
sunku padaryti — jie ten visada jau pasakė namo grįžti nenori, 
rodėsi (gal Višinskį išskyrus) su tai derybos gali nepasisekti. 
siraukę, apkartę, pikti, sausi,' . 
kandūs, visus kaltiną, priekaiš- b O V i e t a i n a u j i e n ų 
taują ir įtarinėja. Visai kitaip! Clomovnr* n**rv«>7i> 
buvo Bulganino garden party. V i e n e v o n n e a t v e ž ę 

Po užkandžių atvirame ore! GENEVA, rugp. 9. — Kai so-
Bulganinas pakėlė taurę už drau vietų mokslininkai lankė pirmą 
giškumą ir paaiškino, kad šis su- kartą čia vakar technikinę ato-
sirinkimas pasidarė galimas po minės energijos parodą, tai ran-
Genevos konferencijosr kuri su- komis lietė, uostė ir visaip suki-
kūrė tikrai didelę draugiškumo nėjo amerikietiškus prietaisus, 
nuotaiką. Jis mano, kad pana- skirtus atominės energijos nau-
šios rūšies susirinkimai ateityje dojhnui taikos reikalams, 
bus dažnesni. Į Sovietų ir anglų bei amerikie-

Kalbėdamas su ten pakviestais čių eksponatus apžiūrėjęs vienas 
spaudos atstovais Bulganinas neutralaus krašto mokslininkas 
pasakė, kad jis dar neturi pa- pasakęs, kad pas amerikiečius ir 
kvietimo vykti Amerikon, bet ti- anglus yra naujienų, o pas rusus 
kiši tokio pakvietimo susilaukti yra tik tai, kas buvo žinoma 
ir Amerikon nuvykti. Kai kitą prieš du metus, 
metą nuvyks Anglijon, tai la- Dvi sovietų atvežtos gammos 
biausiai domėsis žmonėmis. spindulių mašinos vėžiui gydyti 

Šios rūšies Bulganino pareiški- yra kopijos jau per paskutinį ka
rnas yra tarpt, diplomatinio eti- rą vartotų vokiečių mašinų, 
keto pažeidimas, nes nepriimta 
tokį reikalą tvarkyti besikalbant 
su žurnalistais, kadangi antroji 
paliečiama valstybė gali būti pa
statyta į nemalonią padėtį, jei 

Oiicagoje 

Kaip ir vakar: giedra ir ne
karšta. 

Saulė teka 5:52, leidžiasi 8:00. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Kom. Kinijos atstovas, koris dabar veda Genevoje 

derybas su JAV atstovo del civilių piliečių repatriacijos, 
vakar piktai paneigi iš Kinijos išleistų amerikiečių lakūnų 
pareiškimus, kad jie bovo kankinti žinių ir prisipažinimo rei
kalaujant. 

— Du iš Kinijos grįžę Japonijos socialistų partijos parlamento 
nariai parvežė Chou En - lai pakvietimą Japonijos premjerui at
vykti Kinijon, kad tiesioginiais pasitarimais būtų sudaryti drau
giški santykiai. 

— Visa medžiaga, kuri bus surinkta iš Kinijoje kalintų Ame
rikos lakūnų apie kankinimus norint išgauti klaidingus pareiški
mus, bus perduota Jungt. Tautoms kaip įrodymas, kad kom. Kini
ja dar negali būti Jungt. Tautų narys. 

— Minneapolio ukrainiečiai nepadarę jokio įspūdžio sovietų 
žemės ūkio specialistų misijai, kai atėję protestuoti dėl Ukrainos 
pavergimo prie misijos apsistojimo vietos. Policija sutrukdė abie
jų grupių susitikimą. 

— Fordo bendrovė pasiūliusi duoti vieną mūioną dolerių, kad 
kasmet būtų duodamos premijos mokslininkams ui išradimus ato
minės energijos panaudojime taikos reikalams. Apie tai bus pro* 
nešta dabar Genevoje vykstančioje atominės energijos konferen
cijoje. 

— Genevon išleisti sovietų mokslininkai ir kiti ekspertai į po
sėdžius atvyksta ir išvyksta grupėmis. Niekas neatsivežė Šeimos 
narių, dar niekas jų nematė vaikščiojant gatvėmis. Parodą apžiū
rėdami jie praktikavo ,£ypsen4s politiką", nes tokia jau dabar 
Kremliaus paskutinė mada. 
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Rašo DR. AL RAČKUS PASIDUODA PO 21 VAL. 

SVEIKATA BRANGUS TIRTAS 
JA . i 

• " ^ 4342 sVeher Are., Chicago 32 ' s ^ F 
Susižeidimai paplūdimyje | DAKTARO ATSAKYMAI Į 

KLAUSOMOS Besimaudant gan dažnai pasi
taiko susižeidimų. Tad netikėtu
mams reikia būti pasiruošus. 

Brendant į vandenį, visuomet 
reikia ištirti ar dugnas yra sau
gus braidž:ojimui. Nors vanduo 
ir tyrutėlis būtų, bet nevisada 
ir neviską galima pamatyti kas 
dugne yra. Ant dugno gali būti 
aštrių akmenėlių, suskilęs srai
gės k "autas, žuklavimo vąšelis, 
sudaužtog bonkos skeveldra ar 
kitas koks nors aštrus daiktas. 
Žmonės besimaudydama gan daž 
nai padus sužeidžia. 

Susižeidus padą, tuojau reikia 
l|*|.1ti lauk iš'vafidens, užpilti 

ant žaizdos Hydrogen Peroxide, 
kad dumblas ir smėlis iš žaiz
dos išsiplautų. Jei žaizda negili 
ir nedidelė, tai ją gerai išvalius, 
reikia storokai užtepti Carbo-
lated Petrolatum ir aprišti šva
riu bandažu. Bert: jei įdūrimas 
yra gilus, ar žaizda didelė, tai 
išvalius ir aprišus, nedelsiant 
reikia eiti pas gydytoją. Reikia 
neužmiršti, kad kojų tarppirš-
čiuose ir sušutusiuose apavuose 
randasi milionai putrefakcinių 
bakterijų. Taigi žaizdos kojose 
sudaro daugiau pavojų nei kito
se kūno dalyse, nes čia žaizda 
gali greičiau ir smark'au užsi
krėsti. Apsimoka kreipti dėmė
si į kojų sužeidimus, kad gali
ma būtų apsisaugoti kraujo už-
nuodinimo ir išvengti raišumo. 

a 

Besimaudant, įsismaginusių 
tarpe pasitaiko berniokšeių, ku
rie ne tik paty s nardosi, bet ir 
kitus (ypač mergaites) netikė
tai po vandeniu paniurkdo. To
kie "šposai" kartais murkdomą
jį smarkiai išgąsdina, netikėtai 
gali įtraukti vandens į plaučius 

Klausia P. Z. — Dar Vokie
tijoje esant man pradėjo strė
nas ir kojas skaudėti. Dabar 
čia Chioagoje gyvenant, dešinio
ji koja man dar labau skauda. 
Maniau, kad nuo sunkaus darbo, 
nes kasdien po 8 vai. darbovie
tėje vis ant kojų turiu išstovėti, 
bet mano gydytojas sako, kad 
aš turiu reumatizmą ir geriu 
vaistus reumatinių skausmų su
mažinimui. Vienas mano drau
gas sako, kad jis kur tai skai
tęs, kad jūros vandens maudy
nės esą gerai reumatizmui gy
dyti. Prašau, p. Daktare, šiuo 
klausimu pareikšti savo nuomo
nę ir patarto, ką man daryti. 

Gal vertėtų man vasaros metu 
vykti kur nors į pajūrį ir mau
dytis jūros vandenyje? 

A t s a k y m u s P . Z . — J ū r o s 
vanduo reumatizmo nepagydo. 
Pajūryje gyvenančių tarpe yra 
gal daugiau kenčiančių reumati
nius skausmus, negu Chicagoje. 

19 metu Shirlev Campbell ištraukiama iš vandens, dvi mylios nuo 
Toronto, kai nepajf-* baigti 32 mylių nuotolio. J i vandeny u t o v o j l 
vai. ir 27 min. 

tautybių vaikučiais, kurie jau 
gavo tuos skiepus. 

Atsakymas F. P. — Ar me
dus yra sve'ka valgyti turin
tiems reumatoidinį artritą, ar 
mažina skausmus ir ar tą ligą 
pagydo, — tai tikrų davinių dar 
nėra. Tačiau yra logiška many
ti, kad bitėse yra vaistas "apio-
lirras", kuris malšina spazminius 

i (mėšlungimus) skausmus, ir bi-
Jei tamstai gelbės, tai gelbės tin v. , n^n „ „ ^ o : 

čių geluonyje esantieji nuodai karnas poilsis, bet ne jūros van
duo. 

Atsakymas V. K. — Su "po-

turi gydomą vertę reumatizmui, 
todėl ir bičių meduje gali būti 

Kelių šimtų metų egle 
Douglas Fir egle—230 pėdų 

augščio ir beveik 9 pėdų skers 
m e n s _ kuri buvo nukirsta 
1952 m. Vancouver Island sa
loje, buvo 2134 metų amžiaus. 
gi egle buvo jau didele, kai ka
ralius John pasirašė Magna 
Chartą 1215 m. Runnymede; 
kai Cabotas paskelbė Kanados 
rytų krantą 1497 m. ji tada 
jau buvo 637 metų amžiaus ir 
turbūt 200 pėdų augščio. Nukri 
tus buvo rasta, kad medžio vir 

TeL ofiso AR 8-0161; re*. GR 2-8208 

DR. JUOZAS BUTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHWEST MEDICAL CENTBR 
8888 W. Cnioago ATO., Chloago 22, Hl. 

antrad., k.tvirtad. Ir penktad.; 11 v, 
ryto lkl 2 vai. p.p. iestad. Tik susi
tarus trečiadieniai* 

»**. ottMt f H a-171», 
Qtt Birai c 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8148 We»t 68 Street 

Kasdien 1—1. Vakarai* 7—S, tiktai 
antradieniais Ir penktadieniai*. Tra-
ciandien. Ir sekmad. oflaaa uždarytas. 

ReaidL 3241 w . Mtb PLACL 
— — — . — 

. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4901 South Damas Avenue 
(Kampas 4T-tos Ir Damen Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—1 vai. vak 

Šeštadieniais 8—I vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Teief. ofiso LAfarette 8-6048 

B a . : VYAlbrook 5-8018 — 

IRENA KURAS 
(Gydytoja tr Chirurg*) 

KCDIKTŲ I R TAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO 

715* South VVeatern Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 • . p. p. tr nuo 
C T. — I vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 • . p. p. Sestad. 11 
vai. ryto lkl I vai. popiet. 

tel. R E . 7-1188 

Tel. ofiso TA. 7-5587, 

DR. FRANK C. KVVINN 
(RVIECINSKAS) 

GYDYfOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

Se&tadlenlats 2-4 v 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:10 ^ ^ ofiso H E 4-2128, 

DR. FL TAUATKELPSA 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6003 W«8t 16th Street 
Tai.: kasdien 5-8, iestad. 1-1 

. Teief. TOvrnUaU 8-0858 

8584 West 68th Street 
TaL: tik Ii anksto susitarus 

Teief. HEmlock 4-7888, neatsakius 
skambinti CEntral « -2 t t< 

n. trr. TAURAS-
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B E N D R A PRAKTIKA m 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezkL: 8410 U . i l s i St. 

Tel. P R 8-1288 arba W E 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm. S—10 v. v. Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6—t v. v. Ir Ketv. ir 

lie" skiepais patariu tamstai ne-į reumatiniams skausmams nepa 
s skubinti. Žydai yra išmintingi,j kenks, bet šiek tiek pagelbėti 
jie neskuba savo vaikus prieš gali. Geras bičių medus turi ir 
"polio" skiepyti; jie laukia tik- gerų vitamnų, todėl jis yra svei 
rų davinių, kas atsitiks su kitų kiau vartoti negu cukrus. 

Paukščių miestai 

tam tikras kiekis apiolino, kuris § ū n - b u V Q s u n a i k i r i t a audrų 
jau prieš keletą šimtmečių. 
Šios egles skerspjūvis yra Ot-
tawos muzejuje, Kanadoje. 

Tel. ofiso H E . 4-5848, res H E . 4-2324 

DR. PETEft T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 3 4 VVest 7 I s t S t r e e t 
Vai. Pirm., ketvtr., p e n k t 1-4 ir 7-9, 
«ntr. 1-5. trec. Ir sėst, pagal sutartį. - * i ' T V a T popiet. 

M. Z. MULEVIČIUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
1 1 1 7 S o u t h VVestern A v e n u e 

Chicago 29, DL-
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefoną* RBpnbl ic 7-4900 

Rezidenci ja: GRovehiU 6-8161 

TeL ofiso GR. 8-5898. P R . 8-4788 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 West 6Srd Street 

(Kampas 63rd Ir Artesian) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. j Labor Day i e i t . uždaryta 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

P R 8-8484 
DR. V. P. TUMAS0NIS 

G Y D Y T O J A S IR CmRTJRGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS 

• 2 5 5 S o u t h W e * t e r n A v e n u e 

Vai. 2—I p. p. Ir nuo 7—9 v. v. 
Treč. ir sek m. uždaryta. Vasarą iki 

DR. JULIJA M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

į issyrus trečlad. fteitadieniais nuo 1 

I 
Tel.: Ofiso — P l l l v u u i 5-8788 

Buto — E>glewood 4-4878 

bR. T. DUNDULIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 1 5 7 A r c h e r A v e n u e 
Ofiso vai.: nuo 1-4 ir nuo 6-8:80 vaL 

šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 

Ofiso tel. Ylrglnia 7-003A 
Rezidencijos tel. BEverly 8-8844 

Gyvuliai, panašiai kaip žmo
nės, ne vien olas, lizdus ar atski
rus namus pasidaro, bet ir kai-
kurie paukščiai net ištisus mies
tus pasistato. 

Lediniuotojo vandenyno pa-
ar j šnerves, o turintiems silpną! kraščiais gyvena daugybė paukš 
širdį tokie "šposai" kartais ga-1 č i u ? v adinamų pingvinais ne-
li baigtis labai liūdnai. 

Reikia saugotis, kad į nosį ar 
į plauč.us vanduo nepatektų. Jei 
drumstas vanduo patenka į plau 
čius, tai tuomet galima gauti 
plaučių uždegimą. 

Benardant, gan dažnai van
duo patenka į šnerves. Ir jei ne
švarus vanduo per šnerves pa
tenka į vidujinę ausies ląstą, 
tai eustachinis vamzdelis gali 
užsikrėsti, ausyje gali votis kel
tis. Tuomet baisius įskausmus 
tenka kentėti iki ausies būgnelis 
pratrūksta, pūliai iš ausies pra
deda tekėti, ir neretai nuo to 
nelaimingasis apkursta. 

Tikras sportininkas kai nuo 
augštos paplūdęs šoka j vande
ni, žiūri, kad kitų neužgautų ir 
savęs nesužeistų. Prieš nersiant, 
reikia ištirti kiek yra gelmės; 
o žmonės apie tai kažkdoėl už
simiršta. Nesaugu nerti į dugną, 
jei nėra bent 7 pėdų vandens 
gelmės. Neatsargieji dažnai nu-
sibruž'na veidą, arba susižeidžia 
rankas, kartais net sąnarį išsi
narina. 

Kur žmonės maudosi, ten lai
veliais plaukioti nevalia. Viešo
se plaukiojimo vietose policija 
Areštuoja vilius kurie išdrįsta 
prisiartinti su laiveliu prie pap
lūdimio. Ten kur laiveliais plau-
kiojama, tai plaukioti ar nardy
ti yra nesaugu, nes jei galva 
stuktels \ laivą, nardantysis ga
li apsvaigti ir nuskęsti. 

Maudantis bei nardant, nela
bai gerai kai perdaug vanduo 
aki s išskalauja. Kur daug žmo
nių maudosi, ten vanduo nėra 
švarus. Kai nešvarus vanduo pa
tenka I akis, tai akys pradeda 
peršėti, ir į akių vokus Įsimeta 
konjunktivitas. Kieno akys yra 
jautrios, tai po išsimaudymo pri
valo išplauti akis su Collyrium 
lašais. 

Švariame paplūdimy, švaria
me vandenyje maudytis yra 
smagu ir sveika, bet pavojų rei
kia vengti. 

skraiduoliais. Neskraiduoliais 
juos vadina dėlto, kad jie negali 
skraidyti. Jų sparnai labai maži, 
o patsai paukštis didelis ir ne
rangus. Jų kojos tokios trumpu
tės, kad vos gali vaikščioti. Vaik 
šičioja keistokai: žengs žingsni — 
sukasi į kairę, vėl žengs — į de
šinę, taip pingvinas ir eina, krai
pydamasis j abi puses, eina pa
lengvėle, nesiskubindamas. Išti
kus pavojui, pingvinai gelbstisi 
kitokiu būdu: gula į smėlį, ima 
sparčiai irtis kojomis ir sparnais, 
ir taip greit smėliu šliaužia lyg 
rogėmis važiuoja. Šitokiu būdu 

į krantą pingvinai nusimina ta
kelius. Takeliai būna tokie geri 
ir švarūs, lyg būtų juos žmogus 
padaręs. Takeliai eina lyguma, 
kryžiuojasi labai tiesiai, ir tuo 
būdu visas pingvinų gyvenimas 
krante būna suskirstytas nedide
liais keturkampiais. Kiekviena
me keturkampyje būna po vieną 
lizdą. Lizcms pingvinai darosi 
smėlyje, įsikasdami kartais net 
pusė pėdos į žemę. Angą į olą 
daro siaurutę, o jos gale pasitai
so lizdą, kuriame patelė peri kiau 
šinius. Čia pat šalia patelės visa
da tupi ir patinas. Išėjus iš lizdo 
patelei, ant kiaušinių tupia pati
nas. Tekiu būdu jie peri. Pingvi
nai iš savo lizdo išsikasa dar ir 

JONAS GRADIKSKAS 
TELEVIZIJ08 , RADIO, PATEFONE 

TAISYMAS 
"PASKAMBINKIT PBIESFIlCTr 

— ATVAŽIUOSIM POPIET" 
J. G. Televisioa, 944 W. S5th F l 

Telefonas PRonUer 8-1888 
Pas Uctuv| — ir šėr iau Ir pigiau! 

DR. JUZĖ ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

t • . * . M 
* m * • • * . MII "**" •-•*•• M ą , II • *.• . 

GYIiYlOJAI IR CHIRURGAI 
2300 Wesi 51 Street 

Vai. — pirm. ir antr. 10 lkl 11 ryto; 
2 181 4 ir S 1X1 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 lkl 4 ir 6 iki 9 popiet; Sešt 
10 iki 2 popie t 

Ofiso tel. PRoMpect 8-1TM 
R e i . tel. GRovettill 6-5608 

TeL ofiso Ylrginia 7-0600. 
rea. KCpublic 7-8887 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( a p e c moterų l igos ir akti&erlja) 

4055 Archer Avenue 
Kampa* Archer ir California 

VAL.: 2—4 Ir «—& T. p. « , 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p„ 

išskyrus sekmadienius 
TeL ofiso ir 

I Ofiso ir boto tel. HEmlock 4-5818 

DR. A. NARBUTAS 
r i . . \ r « v I R V I D A U S L I G O S 

- 6757 SouUi Western Avenue 
Valandos: pirmad.. trečlad., ketv lr t , 
penkt. 6:30—6:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto fleštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku papai susitarimą. 

DR. AUUMA PRttttSJUS 
DR. VLADAS PRUMSKIS 

GYDYTOJAI I R CHIRURGAI 
3 2 5 9 S o u t h H a i s t e d S t 

Kasdien S—6 vai. vak, SYitad. nuo 
1—6 vai. vak. 

Elitu laiku pagal susitarimą 
Teief. Vlctory 2-1484. Resid. 2257 W. 
28rd PLACE, tei. FRontier 8-5841 

Ofiso telefonas — BIshop 7-8888 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Arenu© 
( K a m p a s Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 lkl f vai. 
Treciad. ir sekmad. tik si.sitarus 

Tel. ofiso H E . 4-8888. rea. PR, 8-7838 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WAlbrOok 1-SS88 

BR. S. OEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 7 X s t S t 
Kampas 71st ir Talman A ve. 

Vai.: Nuo 7 iki 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

• 

P- P. 
ISskyrus ketvtrtad. ir sekmad. 

1957 YV. Garf ie ld BIvd. 
po žeme kelią j kaimyno lizdą, o VAXu: I—4 ir s—9 
iš šio vėl į kitą, kad pavojaus Šeštadieniai nuo < 
metu galėtų išbėgti. 

Pingvinų gyvenamoji vieta — 
tai tikras miestas, vietoj namų 

gali pabėgti nuo priešo į jūrą. O j lizdai, vietoj gatvių — takeliai, 
vandeny jo jau nepagausi: jis 
taip greit plaukia, kad greičiau
sias laivas jo nepavytų. Nardo 
irgi labai gerai. Pasinėręs gaudo 
žuvis. 

Pingvinai gyvena pulkais 

Pulkuose jų būna po keletą de
šimčių tūkstančių. Laivu plau
kiant juos galima iš tolo matyti, 
nes jie visada tupi pajūrio olose, 
atsisukę vienas į kitą. Tupi eilė
mis, tartum kareiviai išsirikiavę. 
Jaunieji tupi vienoje vietoje, se
nesnieji — kitoje, o periančios 
patelės — trečioje. Trumpai ta
riant, visi pagal amžių: jeigu jau 
nas pingvinas įlenda j tarpą se
nių, seniai jį tuojau išveja, o*jei-
gu senis nueina į jaunuosius, ši 
taip pat išveja. 

Sugeba pasidaryti miestus 
Pingvinai pasidaro net ištisus 

miestus. Darosi juos smėlėtuose 
jūros krantuose, apaugusiuose 
ž o l ė m i s . N u o p a t v a n d e n s t o l y n 

DR. ANMA BALIUKAS 
Aklų, aušo, nosies Ir gerkles ligos 

— Pritaiko akinius — 
6S22 South VVestern Avenue 

Ofiso M-lef. I.Vterocean 
B a l o Uief. LMerooean 8-8711 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofisas 10756 So. Miehican A ve. 
Vai.: Kasdien t—12 vai. ryto. 1 — i 
ir 6—8 • . vak., išskyrus trečiadieni. 

10 — S • . Kitu laiku susi-Šeštad. 
tarus. 

— — — 

Tr arki** v i « » mip«5tfl t n i n n&t e i n a Valandos: Antradieniais ir penkta-lr apie visą miestą taip pat eina d l e n l a h | n u o 7 Ugi 9 v a l ^ fleitad. 
takeliai. Tvarka pingvinų mies- nuo 10 ilgi 12 ir nuo 1 ilgi 2 v. p. p 
te visada ko geriausia. I *itu laiku tik -u-itarua 

» „ . » , . . 1 Ofiso telefonas: P R . 8-81*8 
Jonas MlSKiniS B e s . teief. WAlbrook 8-6078 

lui iyc JUr iy 

DIEN. "DRAUGAS" SKELBIA PENKTĄ 

ROMANO 

Reikalaukite 
visose 

m a i s t o 
k r a u t u v ė s e 

š i o s 
s k a n i a u s i o s 

d u o n o s . 

Jeigu negausits, 
kreipkftes 
1 kepyklą 

V. DŪKŠTAS, 
1800 W. 46th St 
Teief. LA 3-1610 

Skiriama tūkstantis $1,000.00) dolerių premija 
1. Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendra

darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti •— 
1955 m. lapkričio mėn. 1 d. 

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dole
rių. Šių metų premijos mecenatas yra kun. dr. J. Prunskis. 

3. Jury komisiją sudaro Toronte, Kanadoje, gyvenantieji 
kultūrininkai: Ant. Gurevičius, kun. dr. J. Gutauskas, Iz. Matu
sevičiūtė, St. Prapuolenytė ir Vyt. Tamulaitis. 

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

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas", 2334 So. Oakley ave., Chicago 8, 111. 

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

7. Tūkstantį dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui", įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga 
duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Premi
jos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi* 
tarinvL 

Ofiso teief. YArds 7-1188 
Realdenoijoa — STen-art S-4B11 

DR. L GUDAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

7 5 6 W e s t 3 5 t h S t r e e t 
fkampaa Haisted Ir SS-ta *atv«) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p. p. kas-
dlen išskyrus trečiadienius. Atidarą 

. šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GHoTelilU 8-40J8 
Rea. Ul l l top 8-1588 

Dr. Alexander J. javais 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 3 W e s t M a r q u e t t e R d . 

VaL S—4 p. p. Ir nuo- 7—t s; vak 
Trečlad. ir šeštad. pasa i sutarti 

TeL ofiso PR. 8-3888, ras. U C 7-8188 

DR- A. JENKfNS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2600 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir T:88 
lkl 9 vai. TreCiad. Ir fieet. uždaryta 

GKovehill 8-1888 

DR. ALDONA L JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų S P E O I A L I S T I 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: t—18 Ir 7—8 v. • . parai 
susitarimą, išskyrus trečiadienius. 

2422 West Margnette Rd. 
Telefonas BEUanos 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL. i — 4 popiet. «:S0—S:t© vak. 

U i d a r y t a t r e č l & d . Ir Se&tcui. v a k a r a i s 

TeL ofiso Ir buto OLrmnlc 1-4168 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

49S8 W. 15th St, Cicero 
Kasdien 1—S v. ir 6—8 v. vakare. 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas 1518 So. 48th Av<\ 

«Wsi** 

DR, ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. f. Rlpuhl i i 7-2210 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 iki S v.v. 
fležtad. 10-12 v. Kitu laiku sus i tarw 

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

keičia stiklus ir rėmus. 
4455 So. California A ve, Chicago 

•auki te YArds 7-7S81 
Pri ima: vakarais 6 iki 9; Iestad. 
10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarua 

TeL ofiso: DAnabe 8-1124 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTERŲ L1GU GYDYTOJAS 
3 2 6 7 SotiUi H a i s t e d S t r e e t 

VaL 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—S • . 
destadieniaia 1—4 v. p. p. 

YArds 7-3818 YArds 7-7418 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien «:J©—8:SO, l e s t . 4—C 

TeL ofiso PRospeot 8-84O0 
Resid. PRospect 8-8408 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaAkoriėiūte) 

GYDYTOJA IR CH1RURG1 
8248 Soutb Kedsfta Į f Į S S Į 

Vai. kasdien 1—S p p. ir nuo 6—I 
v. vak. Sestad. 1—4 p. p. Trečiad. Ir 
kitu laiku tik susitarua 

DR. J. YAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 S. 49th Court, Cieere 
Kasdien 10-12 ryto Ir 8-8 

Šeštadieniais 10-2. 
tr bato teL OLymp4e S-1SS1 

Tel. ofiso Vlctory 2-1581, 
rea. Vlctory 1-8748 

DR, V. VHllsJS 
GYDYTOJAS IR CHrBDBOAS 

802 VVest SI st Street 
Kampas Halted ir I I - m o s g a t v l l 

PrlfmUne vafandos: 2—4 p.p. Ir 
«—8 v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet 

TeL ofiso CI- 4-0258, rea. GR, 8-8878 

DR. A. Z. ŠAKYS 
GYDYTOJA IR CHB2URG1 

4645 8. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

6:30—8:10 vaL vakarą 
fiešt. nuo 2 lkl 4 pop ie t 

Rea. 8058 S. Campbell Ava. 

DR. STRIK01 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 6 4 5 S o . AshJand A v e . , C h i c a g o 
VAL. nuo 2—4 Ir C—8; treiiad. , Šei-
tad. Ir sekmad. tik pasai sutari} 
TeL ofiso Y A T-4»*7, rea. P R 8-1888 
Jeigu neatsilieps viriniineti telefonai. 

saukite MIdway S-OOOl 

Bh. J. J. StMONMTfS 
GYDYTOJAS IR CmRTJRGAS 

Naujas adresas: 4855 VV. 6Srd S t 
Ofiso teL RKlia^^e 8-4410 

RezfcL teieL GRovehil 6-0817 
Valandos: 1—S p. m - 7—8 p. m 

Penktadieni t ik popiet. 
Trečiad. ir sefttad. para! sutarti 

TeL ofiso P R 6-8448, rea. H E 4-1188 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

2420 West Marąnette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl t 

Trec. ir šeštad. pasai sutarti 

TeL ofiso CA 8-0287, ves. P R 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
Reaid. 8800 & 

VAL. 11 v. r. lkl S p. p v. v. 

? P. ŠILEIKIS. 0. P. 
Aparatai-Proteaai. Med.Ban-

dažai. Spec. pagalba lTiijn — 
(Arcfa Supporta) Ir tA. 

VAL.: 8-4 ir 6-8. fiestadteak ta 8-1 
ORTHOPEDIJOS T F X H M R 0 6 LAR. 
1814 W. 58tb St., Okioaso 86, 

TeL: PRoepect 6-5084 

DR. ATKOČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

ATOSTOGOSE IKI 
15 D. RUGPJŪČIO 

Ofiso teL OLtfflde 4-88M 
Rerfdencijos: LAfajet te 8-1171 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 7 2 4 W e s t 4 7 t h S t r e e t 
Kampas 47th Ir Henu l tage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. 

DR. C SERNER 
LIKTI VIS AKJV OTDTT4MA41 

24 metų patyrimas 
TeL YArds f . 
Pritaiko akia i 

Ofisas Ir 
756 West S5th Strest 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—11; penktadieni 10—I j 
fteštad. 10—2 p. p. 

HoUR Mtojfc 

nt?j 

Ofiso teief. LAfayette 2-S210, jei 
neatsiliepia, saukite KEdzle 1-2888 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYtOJA IR CfflRURGfl 

414i & Archer Ava 
VAL. Kasdien popiet nuo 18-1:80 v. 
Vak. pirm., antr., ke tv ir t 6-8:80 T. 

Trečiadieniais tik susitarus 

% 

^SĄVMČ* 
t? 

Arklio saugokis iš užpaka
lio, karves iš priekio, o pikto 
žmogaus iš visų pusių. 

—Mūsų liaudies išmintis 

DARBO TEISES ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose Pr. šulaitis 

ANGLIfiKV *OD*H" B E I 1SSIREIS-
KIM^ą. P A A I 6 I L I M M A I 

Štame ŽODYNĖLYJE telpa tie 
anslŲ kalba žodžiai bei išsireiškimai, 
kurie yra Įgavę speciaiinę reikšme; 
kai kurie paimti i i veikiančių įsta
tymu. Spausdinami sodžiai anglų 
kalba ir patiekti platus paaiškinimai 
lietuvių kalba. 

Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00. 
Pinigus su užsakymais siųau: 

"DRAUGAS" 
2384 S. Oakley A v a , 

Chicago 8, IU. 

Pirkit Apsaugos Bonus! 
• 
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

• S M B. Oakley Ave^ Chicago S, DL TeL Virgiui* 7-6640; 7-6641; 7-6641 

Eutered aa Second-Claaa Matter March I I , 1»16, at Chicago, Illinois 
Under the Act of Mareli I, 1879. 

Member of the Catholic Preaa Aas'n 
Publlshed daily, exept Sundays, 

by the 
Lithuanlan Catholic Preaa Soclety 
PRENUMERATA: Metanu 
Chicago J ir CtceroJ $».00 
Kitur JAV ir Kanadoje S8.00 
Užsienyje $11.00 

8UBSCRIPTION RATE S 
$8.00 per year outaide of Chicago 
$9.00 per year ln ("hleago & Cicero 
$8.00 per year tn Canada 
Foreign $11.00 per year. 
% metų 8 mCn. 1 m6n 

6.00 $2.76 $1.26 
$4.60 $2.60 $1.00 
86.60 81.00 $186 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotu straipsniu ae-
saugro, juos grąžina tik iŠ anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turln) 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praSymą. 

ILGŲ DISTANCIJŲ BĖGIKAI 
Ka:kurie Vakarų politikai šiandien nori sau įsikalbėti, kad 

sovietų ideologija pasikeitusi; dėl to, gird;, su Kremliaus vieš
pačiais galima kalbėtis ir net susitarti įvairiais klausimais, ypač 
taikos klaus mu. 

Bet reikia gerai įsidėti sau f galvą, kad pagrindinės sovietų 
ideologijos jokia dalis oficialiai iki šiol nėra atmesta. T'kejimo 
nuostatai apie kapitalizmą, apie kažką iš esmės bloga ir apie jo 
žlugimo ne'švengiamumą bei proletariato pareigą šį žlugimą pa
ruošti, kad būtų galima valdžią pagrobti, tebėra galioje. Dabar 
labiausiai pabrėžiami tie punktai, kurie liečia patį sovietų reži
mą — jo kaip "vien'ntelio tikro socialistinio režimo šiame tam
siame ir kla'dingam? pasaulyje" padėtį bei jėgų santykį šiam pa
saulyje. 

MASKVOS MANEVRAI 

Pagrindinis iš šių punktų yra nuostatas apie esminį kapita
lizmo ir komunizmo antagonizmą. Jis turi didžiausios reikšmes 
Sovietų Rusijos laikysenai tarptautiniuose klausimuose. Mask
va n*ekada rimtai netiki, kad Sovietų Sąjunga ir jos kapitalis-
t'škais laikomi kraštai galėtų turėti bendrų tikslų. Maskvoje vi-
aa da manoma, kad kapitalistinis pasaulis sjiekia tikslų, kurie 
yra priešingi sovietų režimui ir tuo pačiu jos valdomų (paverg
tų) tautų interesams. O jei ir pr'.e progos sovietų vyriausybė 
pasirašo dokumentus, kurie šiam teigimui neatitinka, tai tas ro
do, kad yra daromi taktiški manevrai, kurie yra galimi su ne
garbingu presu. Antagonizmas iš esmes pasilieka. Jis sudaro 
postulatą. O iš šio nusistatymo išplaukia eilė sovietų savybių, 
kurios amerikiečius Kremliaus užsienio politikoje taip nemalo
niai paliečia: slaptas veikimas, viešumo trūkumas, dviprasmiš
kumas, nepasitikėjimas ir visiškas geros valios trūkumas. Su 
šionrs savybėmis reikia skaitytis. Gali, žinoma, būti jų laips
n i bei pabrėžimo skirtumas. Jei rusų komunistų vadai ko 
nors nori iš amerikiečių, tai jie vieną ar kitą šios savo politikos 
specifinį bruožą laikinai paslepia šypsniu, ka/p ^ai darė Bul-
ganinas ar Chruščevas Genevos konferencijoje. Tam įvykus vi
sada a tsranda amerikiečių, kurie džiaugsmingai paskelbia, kad 
"rusai komunistai pasikeitė", o kaikurie net giriasi, jog jie prie 
šio pan'.kejtimo privedę. Tačiau amerikiečiai neturi pasiduoti 
suklaidinami taktiškų manevrų: sovietų politikos ypatybės iš
plauk'a iš pačios sovietų sistemos esmės ir jos pasiliks, kol ši 
sistema iš esmės nepasikeis. 

Spaudoj ir gyvenime 

"Darbininkas" apie Ant. 
Smetonos užrašus 

'Margutyje' »»i a 

atverčiame A. Smetonos paruoš
tą 1938 metų konstituciją ir ieš
kome, kas turėjo pasirūpinti 
krašto gynimu. Ten parašyta: 

'Respublikos Prezidentas yra 
Vyriatisis Ginkluotųjų Pajėgų 
Vadas* (135 stra.) . 

'Respublikos Prezidentas ski
ria ir atleidžia Kariuomenei Va 
dą* (136 str .) . 

'Valstybes gynimo reikalai 
valstybės gynimo metu tvarko
mi Respublikos Prezidento įsa
kymais, turinčiais įstatymo ga
lia/ (138 s t r . ) / 

Taigi, A. Smetona neturi ma
žiausios teisės kaltinti kitų; 
juos pasirinko, už jų veiklą at-

BOLaEVTKAJ POSĖDŽIAUJA 

mm * : ^ 

"Darbininkas" rugpjūčio 5 d. 
rašo apie A. Smetonos užrašus, 
tilpusius "Margutyje". "Darbi
ninko" apžvalginį straipsnį išti- sakingas jis, jų viršininkas, 
sai patiekiame: 3. A. Smetoną rašo, kada bu-

"Margutis pereitas metais vo aliarmuota ap'e Sovietų stai-
spausdlno buv. resp. prezidento &* pavojų. 'Va, atvyko Kaunan 
Antano Smetonos užrašus. Šie- i* lg»**>t. ™'n- Natkevičius, ir 
met liepos — rugpjūčio mėn. atvykęs nušvietė staigią Sovietu 
juos vėl ėmė kartoti iš pradžios. «P» atmainą Lietuvai. Pirma jis 
Matyt, jie laikomi reikšmingi ir 
visuomenei žinotini. Jei taip, 
tai jie verti kelių pastabų: 

1. Margučio redakcija, skelbia, 
kad tuos užrašus buv. prez. A. 
Smetona 'surašė, išvykęs iš Lie
tuvos ir tebegyvendamas Švei
carijoje*. Pernai paskelbtuose 
užrašuose paties autoriaus buvo 
nurodyta, kur ir kada y s para
šė : šventaičio ežero krantas, Lie 
pos 1 — 25. Jeigu kas to šven-
taičio ežero ieškotų Šveicarijo
je, pasiremdamas Margučio tvir 
tinimu, tai suklystų. Pats A. 
Smetona nurodo, kad tai yra 
Rytprūsių ežeras, vokiškai vadi
namas Schvenzait (žr. Margu
tis, 1954 Nr. 11). 

2. Užrašuose A. Smetona duo
da liūdną vaizdą, kaip Lietuvai 
ginti visą laiką nebuvo paruoš
ta kariuomenė, nė visas valsty
bės aparatas. Rašo: 'nė minist
rų pim*'.ninku, nė kariuomenes 
vadų nebuvo patiekta plano, 
kaip gintis; nebuvo tam paruoš
tas nė valstybės aparatas*. 

To nusiskundimo akivaizdoje 
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buvo draugingas, o nuo ar 10 d. 
gegužės urnai virto priešingas*. 

Ar tai nebuvo laiku duotas 
skambutis, kad reikia daryti iš
vadas, susitvarkyti įgaliojimus 
ir k t , o ne laukti iki birželio 
2 d'enos, kada min. Urbšio te
legrama norėta padėtį gelbėti. 

4. Birželio 13 — antaninės. 
'Vakar po posėdžio buvau pri

minęs pirmininkui Merkiui, kad 
ilsėdamasis apgalvotų projektą, 

Vadinamam bolševikų seime Kremlinj buvo išjuoktas Eisenhowrrio pasiūlymas nusiginkluoti . (IN'S) 

'Ministrą pirmininką... skiria ko žinąs, kas bus su Lietuva už tai jo nebaudžia, nors toji 
ir atleidžia Respublikos Prezi- i r j o s kar uomene, o prezidentas j j 0 nuomone ,toli gražu .nesutin-
dentaV (97 str .) . nežino. Kam tada buvo reika-į ka net s u to krašto vyriausybės 

£ . Birželio 14 užėjo pas pre- lingas visas gausiai apmokamas nusistatymu. Deja šitoks "liuk-
zidentą valstybės kontrolierius karo informacijos ir užsienių susas" jokiu būdu negali būti 
K. šakens . I rei!«alų ministerijos aparatas? 

'Jis sakė tik dabar matęsis sn Reikėjo jų vietoj pavesti visą 
adv. Norgflu, kuris patyręs iš informaciją tam vienam advo-
vieno vokiečio (man jo pavardė katui... Ir dar to aliarmo metu 
žinoma), jog netrukus Sovietai negalima sumedžioti min. pdr-
pastatysią Lietuvos pasieniuose mininko... 

kas darytina šioje nematytai ' savo sargybas... Lietuvtos ka-' ,* . , 
sunkioje būklėje, šiandien iau- riuomenė būsianti ardoma, skirs 
kiau jo vakare ateinant, bet ne
atėjo. Ir jis Antanas, tai gal no
rėjo būti namie, ilsėjosi, mąstė, 
dar ne visai atsigodęs iš Mask
vos pragaro. Kita vertus nu
jaučiau jo nesugebėjimą sunkio
mis valandomis dairytis ir ką 
planingo veikti*. 

Tokis vaizdas ir tokia atesta
cija apie mininsterį pirmininką 
— ilsėtis, vardines kelti, mąsty
ti ilsintis, kai Lietuvos reikalai 
jau degte dega... 

Atverčiame vėl konstitucijos 
straipsni: tą \ 

tomą ir galiausiai paleista. To- " » V 4 u z d ą d u o d a tok* U ū d n * 
kią žinią išgirdęs paprašiau K.' a P : e J° m e t o ^ ° » * » * a P a : 
Šakėm* k!ek galint greičiau ją nt*> kad.genau butų buvę, jei 
pranešti min. pirm. MerirfuL' ™*ūtų j u n ė P " * * * * T a l ? ? 

niekur negalėjo jo sumedžioti*. 
Aiman, sakytų Vaižgantas, u k o k "* evangeliją kasmet kar-

pilietis adv. Norgilas jau surin- toti 

I na ja Zviezda" paskelbė straipsnį, kuriame įsakmiai pabrėžė neti
kėto staigaus puolimo reikšmę, š. m. birželio 13, 14 ir 15 die
nomis "Sov. Sąjungos didvyris" Damjenenkov per raudonarmie
čių siųstuvą "Volga", kalbėdamas jų daliniams, stovintiems Rytų 

Amerikiečiai dar ilgai turės sunkumų su rusais komunis- Vokietijoje, pastebėjo, kad, girdi, jei priešas privers kariauti, tai 
tais. Tačiau nereikia manyti, kad rusų komunistų vadai pasi- bus rimtas bandymas, kiek sovietų kareiviai yra pasiryžę ginti 
ryžę lūžta plyšta sugriauti amerikiečių visuomeninę santvarką savo socialistinę tėvynę. Vokiečių spaudoje atkreiptas dėmesys 
iki nustatyto termino. Komunizmo teorija apie kapitalizmo žiu- ypač į šiuos žodžius: "jei mus priešas privers kariauti'*..'., bet ne 
gimo neišvengiamumą turi tą pirmenybę, kad šis komunistų tiks- : "jei mums priešas paskelbs karą". 
las nėra surištas su jokia skuba. Komunistai yra ilgų distancijų 
bėgikai. 

VEIKIA PAGAL IDEOLOGINES SĄVOKAS 

Kremlius ideolog'škai nėra priverstas savo tikslus skubiai 
atsiekti. Kremlius veikia pagal ideologines sąvokas, kurios ga
lioja ilgam laikui, ir todėl jis turi kantrybės. Jam nereikia ri-
z'kuoti bei pastatyti į pavojų revoliucijos laimėjimus del taria
mų pasisekimų. Pats Lenino mokslas nustato didžiausią atsar
gumą bei lankstumą siekiant komunistinių tikslų. Šitos savy
bės yra istoriškai išaugusios per šimtmetines kovas tarp noma
dų kilčių, kurios vyko didžiulėse stepėse, kur nebuvo jokių su
tvirtinimų. Čia savo vertę įrodė pramatymas, atsargumas, lanks
tumas ir klasta, ir šios savybės rusų bei kitų rytiečių savaime 
yra vertinamos. Todėl ir Kremlius atitinkamu atveju neturi jo
kių abejonių atsitraukti prieš d:desnę jėgą.. O kadangi jis nėra 
surištas su termino išlaikymu, todėl jis nepatenka į paniką, jei 
toks atsitraukimas yra reikalingas. 

Todėl į sovietų vadų kaikurias tariamas, ar net tikras, nuo
laidas tenka žiūrėti kaip į komunizmo gelbėjimą ir ruošimąsi at-
ečiai, kad galėtų suduoti smūgį demokratijai, kad galėtų vėl tęsinys 

S. m. gegužės 7 d. maskvinėje "Pravdoje" pirmasis Sov. 
Sąjungjos karo |gynybos minist. pavaduotojas marį!, Vasilevs
kis visai aiškiai pabrėžė, kad sovietų daliniai ir visų rūšių gink
lų štabai yra apmokyti tokia dvasia, jog galėtų įvykdyti lemia
mąsias ofenzyvines operacijas. Jei jau karas, jo žodžiais tariant, 
neišvengiamas, tai Sov. Sąjunga yra pasiruošusi pati pirmoji 
smogti priešiui net" ketą smūgį, nelaukdama, kol jis pasiruoš 
kirsti pirmąjį smūgį. 

leidžamas Rytų "demokratijoj*'. 
Tenai žmonės priešingų komu
nistų partijos nuomonei minčių 
ne t 'k negali skelbti nei gyvu 
žodru, nei raštu, bet negali to
kių m'nčių net pagalvoti, nes už 
tai gresia snukiųjų darbų kalėji
mas arba priverčiamųjų darbų 
vergija Sibiro konclageriuose. 
Sovietų Sąjungoje, savaime aiš
ku, ir nūdienėj Kinijoj "liaudies 
respublikoj", taip pat ir tų kraš 

Kaip paskui patyriau, Šakenis ^ ^ Q ^ ^ ^ - m ė ^ u o 8 tų satelituose, vargšas žmogus 
negali pareikšti laisvos nuomo
nės netgi savo šeimoje, nes ga-

fNukeita * 5 pusi.) 

Įsteiki! Lietuvišką šventove 
Savo Nauuose ! 

Jei J a s norite, kad TOevae laimin
tų jūsų namus, išstatyklte Jo buvi
mo ženklą savo namuose. Mum* Die
vo gerumą gerinusiai primina Jo my
limosios Motinėles Marijos paveiks
iąs. Marijos Metai* savo namuose 
įsteikite Marijos Šventovę. 

Mums l ietuviams Dievo Motin«!8 
Itin a r t i m a Mūsg ž e m i gausi Mari
jos avento^Sms. mūsų tauta pavesta 
los Nekalčiausios Širdies globai. Tal-
rl steigdami Marijos metu šventovę 
savo namuose, padarykite ją kartu 
ir LJETUVI8KĄ. 

f**?vkime AuSms Varto Mari tos 
paveikslą Ir peksblnlitme garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose. 

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votą paveikslą 1 3 * 4 x 1 7 H colių ga
lite Įsigyti š iam tikslui u i $1.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" • t a • • A t " 
2334 So. Oakley flve. 

Chicago 8. Illinois 

SUMAIŠYTŲ SĄVOKŲ GADYNĖJE 
PRANYS ALSfiNAS, Kanada 

Nuo senovės buvo ir turėtų das ir skurdas — rojišku gyve-
pasilikti nepakeičiamas dėsnis, 
jog spalvų skyrimo atvejuose, 
kur juoda — turėtų būti juoda, 
kur balta — balta. Deja, šioji 
aksioma iš pagrindų pasikeitė, 

n'mu ir t t . 
Kaip supranta laisvę Vakarai 

ir Rytai 

Vakarų pasaulio demokratinė-
mažiaus ai - - nuo to laiko, kada se valstybėse politinės ir eko-
Rusijoje ir jos pavergtose vals- nominės laisvo piliečio teisės 
tybėse įsiviešpatavo diktatori- yra suprantamos ir leidžiamos 
n s režimas— bolševizmas. Nuo'vykdyti taip, kaip jos yra įra-
tada, akiplėšiškos raudonųjų; šytos į tų valstybių konstituci-
propagandos dėka, augščiausios' jas, ir kaip jos yra skelbiamos 
vertės sąvokos buvo sumaišytos 
su bolševikiniu šlamštu ir iš jų 
padaryta daugeliui pasaulio nai
viųjų nebeatskiriama mišrainė. 

Pas raudonuosius žiauriausios 
rūšies diktatūra yra vadinama 
demokratija, neapsakoma ver
gija — laisve, kolchozinis ba-

viešumai žodžiu arba rastu. 
Tikrojoj demokratijoj pilie

čiui yra suteikiama teisė j laisvą 
žodį ir laisvą spaudą. Vadinas, 
kiekvienas demokratinio krašto 
pilietis savo nuomonę gali skelb
ti laisvai gyvu žodžiu arba raš
tu, per spaudos skilt's, ir niekas 

^«tyyV%%%%% JURGIS GLIAUDĄ W X X ^ ^ X X X 
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pasali 

duoti dar didesnį žingsnį viso pasaulio užvaldyme. Juk komu
nizmo tikslas — pavergti visą pasaulį. 

SOVIETŲ KARINIAI PASIRUOŠIMAI 
Šveicarų "Die Weltwoche" Nr. 1127/1955, svarstydama tik

rąsias priežastį, kodėl Maskva kaip tik šiuo metu jieško Vakar j 
pasitikėjimo, pastebi, kad galimas dalykas, jog su laiku kada 
nors ir bus sudaryta tokia rusų vyriausybė, kuri atstovaus tei
sėtiems rusų ir Rusijos intresams. Tačiau iki to dar toli gražu. 

Per savo siautėjimo laikotarpį raudonieji diktatoriai verte 
mil:onus rusų piliečių kęsti badą, kai tuo pačiu laiku sovietų 
vyriausybe, norėdama sukelti chaosą svetur kainų numušimu, 
eksportavo k'tur grūdus: mat, tuo būdu tikėtasi lengviau pra
skinti kelią komunizmui įsigalėti visame pasaulyje. 

Šiandien prie valdžios tebėra tie patys vyrai, kaip ir seniau. 
Kai, pasibaigus II Pasaul'niam karui, JAV savo armijas beveik 
visiškai demobilizavo, o visame laisvajame pasaulyje nėra nė 
vienos žymesnės karinės pajėgos, tai Sovietų Sąjunga ne tik 
tebelaiko milionus ginkluotų karių, bet ir visą laiką stiprina 
ginklavimą, kad galėtų pasilaikyti pavergtą Rytų Europą ir rei
kalingu svoriu paremti, atėjus tinkamam metui, kiekvieną kitą 
savo imepriali8tinės politikos pastangą. 

Vakarų spaudoje ne kartą randama minint vieną ar kitą 
žymesnį karių pareiškimą apie netikėto karo ir staigaus užpuoli
mo gal'mumus, tačiau joje beveik nieko nerašoma apie sovietų 
karių pasisakymus, ką ji galvoja apie preventyvinį karą, kurio 
šalininkas yra ir marš. Bulganinas. Neseniai sovietinių šarvuotų 
dalinių vadas marš. Rotnisovas raudonarmiečių organe "Kras-

— Aida! Visi pas tą ligonį, — po valandėlės dve
jojimo riktelėjo vyresnysis. Jis turėjo akselbaiitus, gel
toną perpetę, per krūtinę svyrančią prie revolverio ka-
būros; ir lūžtantį kampu žemyn užsiuvimą ant kairės 
rankovės. 

— Aida ten visi! — pakartojo jis savo raginimą. 
Fortūnatas patraukė vadžias. Jis dar kartą per

metė akimis per jauno barzdoto veidą. Šis nešė ryšulėlį, 
įvyniotą į raudoną skarelę. Jis ne|£ ryšulėlį paduoti 
savo vyresniajam. 

— Jei radai, tai man parodyk, — žadą pametęs 
suriko Fortūnatas. 

— Važiuok, važiuok, — suriko vyresnysis, — ar 
negirdėjai valdžios įsakymo. 

Vikaras pastūmėjo Fortūnato alkūnę. 
Tada senis paklusniai pavarė arklį. 
Taip jie atvyko pas Kubilius. Vežimas su vikaru 

ir Fortūnatu. Paskui vežimą, įkandin, t rys raiti straž-
nikai. • 

Kubilių sodyba buvo pasislėpus nuošaliai iš kelio. 
Už užšalusio upelio lanko. Upelyje įšalo augštos, tra
pios kaip stiklinės, nendrės, čia, už upelio greta Ku
bilių buvo dar kelios trobos. Trobos buvo priplotos 
augštų ir sunkių šiaudinių stogų. Iš tolo tas trobų iš-
kaimis atrodė sumestom, susigulėjusiom šiaudų stir
tom. 

Pas Kubilius buvo nepaprastai daug žmonių. Toje 
užmestoje nuo viešumos vietoje žmonių susibūrimas pa
nešėjo į suokalbininkų susirinkimą. Tokį vaizdą, regis, 

įgavo stražnikai. Jie nenusipėstino, nėjo sodybon Jie 
iš toliau, atsilikę nuo Fortūnato vežimo, ėmė sekti so
dybą. 

Privažiuodamas Fortūnatas paskambino varpeliu 
ir žmonės suklaupė ant žemės. Vikaras lengvai išlipo iš 
vežimo ir laikydamas rankoje juodą cirata apdengtą 
dėžutę, nuėjo pas peršautąjį, lydimas verkiančios jau
nos Kubilienės. Greitu žvilgsniu apmetęs minią, vika
ras pamatė, kad žmonių susirinko neįprastai gausiai. 
Jis pamatė jauną ir seną Urnužius, Vėtrą, ir daugelį, 
kuriuos žinojo nešiojant lietuvišką knygą. Tai buvo 
sąskrydis suokalbininkų, nešiojančių ir skaitančių 
draudžiamą raštą. Tai buvo solidarumo pareiškimas 
nukentėjusiam bendraginkliui. 

— Ramybė šiems namams, — ištarė vikaras ir 
nuėjo prie Kubiliaus guolio. 

Čia jis tuoj pradėjo jam įprastas apeigas. Užsidė
jo stulą. Sekė šlakstymas švęstu vandeniu, palaimini
mas, išpažintis. Asistavę prieš tai Fortūnatas ir Ku
bilienė išėjo iš kambario. 

Kunigas Sakalauskas sėdo greta atliekančio išpa
žintį Kubiliaus. Sunki medinė lova Lengvas apyšvie-
sis kambario vidus. Langai, pajungti sunkių ir gilių 
langų rėmų, šykščiai nušviečia kambario vidų. Apeigų 
paslaptis teikia kunigui ir atliekančiam išpažintį keistą 
išsiskyrimą iš aplinkos ir tai dvelkia nežinomybės grasa 
ir iškilnumu. 

Žmonės susibūrė kambariuose; kaip tai priimta, 
tuoj pasigirdo giesmė. Garsiai ir drąsiai pradėjo bobin-
čiaus pradininkė skalbėja Veronika, . 

... šlovinkime Šve - en - čiausiąjį Sak - ra - mentą... 
Jos balsas nėrė į tuoj atsakiusių balsų derinį, dingo 

jame ir vėl, valandėlė vėliau, išsiveržė ir suskambėjo la
bai augšta gaida. 

Trijų nuošaliai stovinčių stražnikų akivaizdoje, 
kada žmonės pajuto stražnikų neryžtumą eiti į minią, 
giesmė kilo kaip dvasios prasiveržimas, labai ryžtinga 
ir drąsi, lyg žmonės stengtųsi giesmės garsu visiškai 
įbauginti atokiau sustojusius raitelius- Arba įdrąsinti 
save kovai. 

II 
Kunigas Sakalauskas buvo belaukiąs rasti Kubilių 

daug silpnesnį. Knygnešys užtikrintai atliko išpažintį. 
Jis padarė pastangų keltis, įsiremti alkūnėmis, bet vi
karas jį sulaikė. Vikaras nejučiomis grožėjosi Kubi
liaus veidu: kančia ir išgyventas pavojus suteikė jauno 
ūkininko veidui niekad anksčiau nematytą dvasingumą. 

Vikaras pasiteiravo, a r benorįs Kubilius paskuti
niojo patepimo. Ligonis norėjo. 

— Fersalas sakė, kad dviejų dienų tarpe man gali 
būti blogai, — pasakė Kubilius. — Noriu pasiruošti, kol 
esu sąmonėje. 

Po išpažinties vikaras priėjo prie uždarų durų ir 
jas plačiai atidarė. Keli įėjo į kambarį, tarp jų Kubilie
nė, Fortūnatas ir Kubiliaus vaikai. Vikaras suteikė li
goniui komuniją, giesmei „Jėzau, pas mane ateiki.. " 
sklindant iš gretimo kambario. I r buvo iškilmingai 
įvykdyta Kubiliaus valia: vaikams tėvas įteikė malda
knyges. 

Po to sekė graudi ir baisi paskutiniojo patepimo 
scena. Iš po ligonio antklodės gaižiai pakvipo chloro
formu. Kunigas stovėjo ties sužeistuoju, visi kiti klū
pojo. Kunigas kalbėjo maldas, skirtas prašyti ligoniui 
malonių ir sveikatos. Ir suteikė jam palaiminimą mir
ties valandai. 

Vikaras jautė skaistų pakilimą. Tokio jis niekad 
neišgyveno teikdamas paskutinį patepimą. _Jis žinojo, 
kad išėjęs iš šių namų bus žandarų nuvestas jų lizdan; 
jam teks kovoti, ryžtis, būti žeminamu. Ir viskas tai 
fone kovos dėl idėjos — idėjos, kurios vardą taip at
kakliai apeina savo kalboj klebonas Bylewicze. 

Žmonių giedamos giesmės, viatikas peršautam 
knygnešiui, raiti žandarai lauke, šlykšti provokacija 
gresianti grandinėmis — viskas tai jauno vikaro pojū
čiuose susijungė į vieną polėkį: dvasios susirėmimą su 
brutalia ir pasigailėjimo nežinančia jėga. 

(Bua daugiau) 

• 
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LITUANUS PASKAIČIUS 
GEDIMIN AS GALVA 

Lietuvių žodines kovds kito- rime, nes tesitenkiname meg'e-
mis kalbomis Iblankumoje su- jo medžiotojo veiklos būdais ir 
laukėme naujo leidinio Litua- pasakomis apie pašautos lapas 
nusi Jo 3-4 numeris liepos m§-' uodegą, kuri buvusi 12 yardų 
nesio, leidžiamas Lietuvių Stu-! ilgio, 
dentų d-jos, ką tik pasirodė. 
Naujasis leidinys redaguotas 
A. V. Dundzilos, talkininkau-

NAUJAS SEKRETORIAUS PAOELBININKAS 

Lietuvių informacija — sve
timiesiems ir saviesiems faktų 
nušvietimas yra blogai organi-

jant K. A. Mikėnui, L. S a ^ h u - , o U s T a č į a u k a t a s t r o f i š k o j e 

nui, D. J. Valančiūtei ir P. V 
Vygandui. Šį akademinio jauni
mo biuletenį mes turime sutik
ti džiugiai, tačiau palydint su 
susirūpinimu. 

Mes turime džiaugtis, kad 
lietuvių akademinis jaunimas 
JAV pastebėjo lietuviškojo ko
vingo žodžio tuštumą svetimo
mis kalbomis ir stvėrėsi pagal 
savo išmonę ją užkimšti. Mū
sieji veiksniai ištiesų nuleido 
sparnus šioje srityje. Nūdieną 
lietuviai teturi anglų kalba Lie 
tu vos pasiuntinybes VVashing-
tone, D. C , leidžiamą The Li-
thuanian Situation dokumenta-
cinj leidinį, pasirodantį kas du 
mėnesiai. LAICo leistas Lithua-
nian Bulletin jau kuris mstas 
nepasirodo. Mūsų veiksnių pa
sitarimai del naujo leidinio iš
leidimo anglų kalba užsibaigė 
tūnojimu. Pabaltiečių leidiniai 
išeinanteji Londone ir Stock-
holme tik dalimi tepajėgia lie
tuviškus klausimus svetimie
siems nušviesti. 

Gyvenimas nemėgsta tuštu
mos. Mūsų veiksnių veiklos 
krizę pasišovė musasis akade
minis atžalynas pašalinti. Jų 
entuziazmas ir darbas tegali 
būti nuoširdžiai pasveikintas. 
Tačiau būtų netikslu nutylėti 
susirūpinimą, kuris yra susie
tas su gyvenimiška tikrove. 

Klausimas be atsakymo 

Bet kuris leidinys, svetimo
mis kaltomis, turi atsakyti j 
laiko keliamus esminius klausi
mus, šie svarbiausi klausimai 
turi būti pateikti svetimiesiems, 
kad juos padarius talkininkais 
mūsų byloje. Reikia apgailėti, 
kad iki šio meto mes nesame 
apsisprendę del žodines kovos 
linkmes. Mes pilnai nesusivo
kiame informacijos, propagan
dos ir psychological warfare 
apimtyse. Tai ryšku ir Litua-

padetyje yra mūsoji propagan
da — supažindinimas, nušvie
timas ir {taigojimas svarbiau
siais mūsų klausimais. Mes ne
galime tenkintis vien istorinių 
įvykių aprašinėjimu iki nuo
bodumo kartojant tuos pat fak 
tus. Pvz% Serovo įsakymą, pa
mirštant nūdienę Sbūtį. Istori
niai įvykiai turi būti priemone 
mūsų tikslui siekti, bet ne sau 
tikslu. Mes vengiame plačiau 
pasidairyti, susivokti laiko tėk
mėje ir aiškiai pasisakyti etno
grafinių sienų klausimu, 
rodos šis klausimas turi 

mes. Vargu ar teoretinėmis te
momis mes galėtume ką ypa
tingo naujo pasakyti. Visai ki
tas reikalas, kai svarstome ko
munizmą ryšiumi su pavergta 
lietuvių tauta. 

VvskiiDds a n a i tai au i^ 
W Jį ŝ̂ a»̂ B»jBj»̂ sssw ^ P W V M N M M H 

tapęs batsiuviu 
Prancūzijoje yra kunigų, ku

rie paprastais darbininkais sto
ja drauge su kitais žmonėmis 
ir, būdami jų tarpe, stengiasi 

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS 

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge", 2334 So. Oakley Ave., 

juos laimėti Kristui. Net vienas CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina Prof. Stepono Kolupailos -
Vytauto Didžiojo universiteto Ų ^ ^ ^ T Z ^ ' - " ! ^ u S ^ E f a a i T s a 
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Prezidentas sveikina Baltuose rūmuose Beuben Roberson, naują gy
nybos sekretoriaus jmdojėją. (INS) 

syti, o be lietuviškus reikalus 
liečiančių šaltinių tinkamo su
tvarkymo neįmanoma tinkamai 
nušviesti mums opių klausimų. 
Niekas neabejoja, kad vienas 
svarbiausių mūsų uždavinių lei 

Man diniuose svetimose kalbos? — 

tikoje — neaktualus, tie patys 
duomenys kartojami, nes jie 
buvo nekartą skelbti kituose 
nus puslapiai būtų rašomi jau-
šaltiniuose. 

išnašose nurodytų šaltinius. G a l e Padėtas straipsnis apie 
Kaikurios Dulles ištraukos at- A L T o 1 5 " k o s met^ sukaktį, ją 
rodo netiksliai perteiktos, o vie Pastatant svetimiesiems. 

aptartis gera, bet verta didės- ^ _ g u ^ ^ l n i f l k | f c t o k u _ 
nio atsidėjimo. nigais ir pasauliečiais, dirban- imiiiiiiiiiiiiiiiMHifiiiinmmiiHmtmimi 

Jaunieji akademikai S a u l i u j a p a š t a l a v i m o s r i t y j e , g y . | Ar Marija apsireiškė Lietuve* 
. . . JJJ *J Atsakymą rasite J. Budzeikos kn7-

vena Lijone ir pats sau duoną' gutej / 
pekio dirbdamas kaip batsiu
vys. Apie tai praneša austrų 

, dvasiški jos laikraštis "Klerus-
Skirsnis—Komunizmas prak- j B l a t t » 

Simoliūnas ir Antanas Sužie 
dėiis gražiai prisistato skaity
tojams, tačiau psrnelyg ati
trauktais klausimais. 
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tomis eilutės sumaišytos. Vartant Lituanus puslapius, 

būti nušviesti pavergtos lietuvių 
įrikiuotas į mūsų gaires, nes tautos padėtį. Čia neužtenka 
lietuvių tautos prisikėlimas be vien Vilniaus radijo stoties se-
savos žemes, taigi be sienų yra i kimo, bet reikia turėti sovieti-
neįmanomas dalykas. Jai šis nius leidinius, o ypač medžia-
ir kiti panašūs dalykai yra nu- gą patirtą apklausinejus atvy-
stumti į pašalę, jei mes neži
nome savo esminių ir antraei
lių tikslų, negalime kalbėti apie 
savosios veiklos strategiją ir 
taktiką. Tuo atveju propagan
dines priemones — įtaigojimas 
negali būti tinkamai panaudo-

kusius iš už geležines užtvaros. 

Juozo Brazaičio — Sukilimas j susidaro įspūdis, kad svetima 
prieš Sovietus — išsamiai p a - | s į s bus kiek mūsaisiais, nors ne 
teikti duomenys apie įvykius! esminiais reikalais, supažindin-
1941 m. birželio men., kai jaugtas , tačiau vargu patraukta?. 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 

Religingumas yra ramiais, 
metais surinktas kapitalas, ku- ( 

rio procentais gyvename smū-j 
gio dienas. —Goethe Į 

" © R A U G E " 
23S4 So. Otktey Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 
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Norėtųsi, kad ateityje Litua-
nuolišku kovingumu ir tokiuo 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 1 

dūrę kryžkelėje. 

Finansines priemones 

Lituanus bsvartant kelia abe 
jones ar ilgai galės pasirodyti 
nors ir tokios apimties, kaip 

nuoliai ginklo griebėsi vyti 
raudonarmiečius iš Lietuvos. 
Ten pastebėtini kaikurie tech- j pa t įniršimu, kaip lietuvių tau 
niški netikslumai, kai Lietuvos : t a s a v o kančiomis ir nekaltai 
atstovas vadinamas arrfbasado-| praliejamu krauju rašo savąją Į 
riumi, nors tokio laipsnio netu-1 į s t o r i ją. Jis turi būti žymiai: 

Ak, kaip gaila, kad nemažai; rejome. Šis įdomus straipsnis, j vieningesnis, sistematingesnis, 
tokios medžiagos liko nepanau-|gal panaudotinas lietuvių s p a u ) t i k s i 0 saistomas, jei nori palik-
dota, o ir pasenę, jau istoriniai doje, nes tokioje formoj? v a r - j t i pėdsakus mūsų išskaidytoje 
šaltiniai yra išblaškyti. Be to- gu perteiktinas svetimiesiems, [kovoje už savo tautos laisvę. 
kių šaltinių talkininkavimo Li-| _ Tr . _, v. . 

* « _ . v. . Dr. Kazio G e c i o — komunas--
tuanus ar kiti panašios apim- ... 

tinę etika pasižymi sistematis 
i 

JAV apie 2,500,000 žmonių] 
tos, kai patys dvejojame atsi- ties leidiniai greitai pasidarys ^ a k a d e m i š k u m u g i s ^ s e r g a tronchų astma 

atitrukę nuo gyvenimo ir var- . . v. • Zz. , 1 - lus komunizmo žinovas jau ne gu ryškiai patarnaus musie- . . , . . . r i vieną įdomią studiją paskelbęs 
šiems tikslams. 

Lituanus puslapiuose 
anglų kalba, pasirinko perne
lyg atitrauktą temą, kurią mie Į 

MOVING 

kad 
klau-

Lotyniška antraštė amerikie ! l a i P ^ e l b t ų betkuris amari-
, , v, • kietiskas išsamesnis leidinys, 

pastarasis liepos mėnesio leidi- ciams, kūne mėgsta suvirškin-
nys. Lithuanian Bulletin kai-'tą virškinti, vargu tinkama. M e s n e t u n m e pamiršti, 
keno, o ypač'leidėjų, laikytas Leidinys daro kuklų įspūdį ir, bendraisiais komunizmo 
esminiu šaltiniu amerikiečiams nelyg Readers Digest ant vir- j simais amerikiečiai turi prog:s 
apšviesti, netikėtai dingo. Šiuo I šelio, kuris blogai kitus pusla- pasisakyti žymiai plačiau, kaip 
metu verčiames be oficiozo, ku! pius valdo, padėtas turinys. ; ========================== 
rio medžiaga vist ik pasinaudo 

fcnuistymu* ir pervežimus i i toli 
»aų Ir artimų atstumų. 

Telef. 8E. 3-214€ 
arba BL 7-7075 

1885 GAN ALPOBT 

r i l l h Įl|l llllHĮ įMlIlĮlIlUM h — M ll l l l l l fH ĮB jhr i 
tekti kasdirnius įvykia*. Tam reikalui dkauaitis darosi b&tinyM. 

Šiais metais sueina 90 meta kaip 3k<m>ta spaudos laisve. Tas jo-
aOFju. trbunie a J a n a Hkra: kšekviesmose fetvvSsosse namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o šiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas", 
pati švęsdamas 40 m. sukaktį Boa įsikūrimo Chicajroje, daro ii savo pušis 
auką: naujiems skaitytojams sivshne dienrašti per mėnesį laiko nemokamai, dk 
malonėkite atsiųsti adresą savo ar kito kam tuo inirresMOJaoi, 

"Draugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbiu, korespondente b in
formatorių, kas šeštadienį duoda mokslo, meno, literatūros priedą, turi spe
cialios įkyrios: moterų, jsiiissiaurr (atotisussk*, sUaSsj, studentą), sporto, svei
katos patarėja.; kasmet dnoda %«,000 premijos ĮsatMatsssl rnm—iit Ir 

linkdami knriaias. 
"Draogas" tari savo oessarodarbias Kamdnfe, aUhimmjofe, Venccnekafe, 

Brazilijoje, Argentinoje, Cflėje, Švedijoje. Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Italijoje, IVancmdjeje, net kr Assstoosafoie. 

Imdami neiaokamai "D^nucą" messearsrl Jtts snckss* s^pareifojaSe, o 
turėsite progos susipaioti ra geriansto BetuyHku dkenrnScsn. Jd "Oransm" 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamų, kurk? 
jo dar neskaito ir mes per mėnesi laiko „Draufą" siusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

= ^ 

jo kaikurie istorikai jų išleis
tuose leidiniuose. Jei minėtas 
leidinys nustojo ėjęs dėl redak
toriaus pasitraukimo, kodėl ne 
pajieškota kito? Galimas daly
kas, kad tai padaryta ir bule-
tenis uždarytas tik taupumo 
sumetimais. Niekas neabejoja, 
kad jo leidėjas turėjo žymiai 
stipresnį finansinį užnugarį, 

nus skiltyse. Būtų bsrgždž'a | kaip Lietuvių Stud2ntų d-ja, 
priekaištauti to leidinio redak-ljei ji gautų kaikieno laikiną 
toriams, kai taip vadinami pa- paramą. 

Almus Šalč.us vedamasis — 
Neištesėti pažadai — gana drą 
sus, atviras, plataus užsimoji
mo ir gerokai dokum3ntuotas. 
Reikia sveikinti jaunąjį politi
nį publicistą ir palinkėti, kad 
nesustingtų, daugiau sistema
tizuotų, vengtų prielaidų ir pa 
našiomis progomis rašydamas 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobilių prekybą 

. B A L T I C A 
580;1 S. W E S T p t N AVE. WAlbrook 5-8200 

šauktieji nėra iki šio meto nu
sistatę del informacijos ir pro
pagandos gairių. Spaudoje ne
retai paliečiami šie klausimai, 
tačiau tesisukant apie niūrią 
buitį lietuviškos informacijos 
ir propagandos baruose. 

Visi mūsų politiniai veiksniai 
sutaria del lietuvių tautos iš
laisvinimo. Tačiau tuojau įk
limpstamą, kai pradedama kal
bėti būdus ir veiklą. Mūsų po
litinių veiksnių tragediją suda
ro, kad jie nesusivokia savo 
uždaviniuose ir gairėse. Jau d z 
šimtmetis praslinko, kai mes 
kalbame apie listuvių tautos iš
laisvinimą. Tačiau iki šio meto 
neturime aiškaus veiklcs pla
no, kad galėtume saviems k* 
svetimiesiems pasisakyti: mes 
lietuvių tautos išlaisvinimo sie
kiame eidami šiais keliais ir 
naudodami skelbtinas ir ne
skelbtinas priemones. Tačiau 
viso to mes iki šio meto netu-

Kiekvieno leidinio svetimo
mis kalbomis pareiga pasiro
dyti nustatytu laiku. Tam t ks 
lui būtini pastovūs finansiniai 
šaltiniai, bent padengti leidimo 
ir administracijos išlaidas. Jei 
Lituanus finansiniai šaltiniai 
yra nepastovūs, negalime būti 
tikri, nors jis turinio požiūriu 
būtų be priekaištų, kad galėtų 
pastoviai pasirodyti. 

Dokumentacija 

Joks informacinis ar propa
gandos leidinys negali ilgai iš
tverti, jei neturima sutelktų 
šaltinių, kuriais galėtų naudo
tis ne tik redaktoriai, bet ir 
talkininkai. Apgailetira, kad 
mūsieji veiksniai nepasistengė 
suteikti visų pagrindinių politi
nių šaltinių, juos tinkamai su
tvarkyti, kad reikalui esant bū
tų galima pasinaudoti. 

Be rašymo priemonių ir po
pieriaus negalima fiziškai ra-

Na u jas i s Testamentas -

Šventas Rastas 

Verte lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kupas Metropolitas. TV laida. U 
'eido *LUX" 1947 m. Štutgarte 
420 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

1 1 B R A 0 6 E " 
2334 So. Oakley Ave. 

Cliicagū 8. IHutois 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe 

Prccin Pirate Studio 
INC. 

EDVARDAS LLIS, sav. 
4864 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 

SUTVARKTKITt LAIKO SAVO AUTOMOBILI 
Complete Auto Service 

4542-44 S. Weatern Are. Td. CLif. 4-0079 
Sav. Stasys Dapkus, prityręs mechani
kas, turis moderniausius Jrenjcimus, ge
rai ir nebrangiai pataiso karos* riją it 
nudažo, taip pat sureguliuoja motors> 
kad taupiau naudotų benziną ir alyva. 
.H> šioje srityje dirba nuo l iS6 metą, 
taip kad jo darbu būsite patenkinti. Ka
inų telef. \VAlbrook 5-7580. 

m 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

MIDLAND 
on 

I N S U R f 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4038 Archer Avenue Tai. LA3-4719 
AUOUST SALDUKAS Pmzidsntos 

ALGIRDAS LjUNUSBftUHb 

V. Adamkevičiaus apianka 
Užsakymus su pinUais siųskite: 

259 psl., kaina $2-50 
DRAUGAS, 2834 8. Oakley Ave., 

OM«a«n » «• 

6ioa nuostabios ir aeiM.piautos kny
gos personažus 11 taip Jvertina ra
šytojas Gliaudą: M...Weisaui — pa
niekintas niekintojas, bet tur}» 
savyje Fra Angelico angelą varsa 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs jo esmes, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotijimo procesą" 

Pradėkit Taupyti šiandien. Turčsči Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite laupyti šioje lietuviškoje 

jstaigoje BRIGHTOM SeyiMCS and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki S10.000.00 

BRIGAM SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Are. 

CHARLES 22EKAS, Sec's 

Plrmad., antrad.. penktad. tr 
fie&t. S v. ryto iki 4:20 p. p. 

OFISO VALANDOS: 
Treciad. 9 ryto iki U «U • 
Kotvirtad. » vai. iki 8 vak. 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. TeL YRrds 7 3273 
MES PARŪPINAME KELIONES: Leatfa -̂mb — OeležinkeUais 

— Autobusab — Laivai*. 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti į Ameriką. Parūpiname dokm-
mentus norintiems išvykti į užsieiu. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afidevitus. 

^ 

N u o 

1 9 2.4 

i k i 

1 9 5 5 

AUGšTAS DIVIDENDAS Už TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MGSŲ NARIAMS 

štai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indelius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. • 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: cptional, investmentų, vakacijų, Christmas Club Lr Bonus Savings. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje pfogresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

^ 

N u o 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 Soutk Weatern Aveaue JOHN PAKEL, PrcaideiitM / OBov©Wil «3-7575 

Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak vakaro. TreČiaedleniais uždaryta visą dieną, šeštadieniais nuo 9 ryto Iki Z vai. po pietų, 
VAJ-A-NDOS: FirniAdieaiais nuo 12 iki S vai. vakaro. JLatradie aiais ir Penktadieniais nuo 9 iki i valapOos po pietų. 

1 9 2 4 

i k i 

1 9 5 5 
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SPsECIALUS ba^IGINIMAS ! 
R00SEVELT FURNITURE 

C0MPANY, INC. 
2310 West Roosevelt Road 

Telef. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-lova S | Q f 6 0 
SCPA-LOVA ir krėslas . . $ |«39** 
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ J Ą£ 00 
Pasinaudokite šiais nupiginimais lr 
aplankykiU LDETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vai 
dieną iki 5 vai. vakaro. 

file:///VAlbrook
http://aeiM.pi
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Antradienis, rugpjūčio 9, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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S u m a i Š y t l i S a v o k l l l r i n k t i kaimynas pas kaimyną 
'• net kortomis palošti, nes kom
jaunuoliai šnipai slankiodavo 
palangėmis, sekdavo ir praneši
nėdavo apie susirinkusius rau-

gadyneje 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Ii būti užverbuotas betkuris jo dona jai milicijai, o pastarieji 
paties sūnus ar duktė ir perda- tuos žmones tampydavo, tardy-, 
vinėti žin:as NKVD. | davo ir dažnai įkalindavo... 

Sovietų Sąjungos kažkuriame! Tikrojoj demokratijoj kiek-
mieste stovi pastatytas pamink-! vienam gyventojui yra laisvai 
las jaunamečiui vaikui Morozo-j leidžiama pasiskųsti valdžios 
vui už tai, kad pastarasis išda-| įstaigoms apie, jo manymu, ne-
vė savo tėvą slaptajai policijai,! t e i s ė t 4 a r neteisngą betkurio 
pranešdamas, kad pastarasis, ne' valdžios pareigūno veiksmą, o 
norėdamas pusbadžiai laikyti ^ ipgi išsakyti validnėje įstaigo-
savo šeimos, užslėpė maišelį g r ū , ^ savuosius rūpesčius bei pa
dų, nepristatydamas jų valdžiai,; tiekti savus pageidavimus, 
ir už tai buvo raudonųjų sušau- j G i p a g raudonuosius, jeigu 
dytas. Tuo "didvyriu" Morozo- p a s iskųsi, pats nukentėsi, o ne 
viuku bolševikai didžiuojasi i r jį raudonasis pareigūnas. O savo-
stato pavyzdžiu visiems Sovietų s l o s n u o m o n ė s pareiškimas bet-

kokiu reikalu būtų ties:og parti
jos įžeidmas, nes partija "žino, 
ką daro". 

Sąjungos vaikams. 
Susirinkimai 

Vakarinėse demokratijose lei
džiama žmonėms, kur nori ir 
kokiame jie skaičiuje nori, su
sirinkti, pasiatrti, pasilinksmin
ti, pasišnekučiuoti, pagaliau, jei
gu jiems patinka, ir papoliti
kuoti. 

Gi Sovietijoje kcletos žmonių 
susiejimas jau reiškia "konspi
raciją", "tarimąsi nuversti liau
dies vyriausybę" ir pan. šitokią 
tiesą mes, lietuviai, kuriems te
ko išgyventi bolševikinės val-
džio žinioje tik vienerius metus 
pirmosios okupacijos metais, ge-

žmogų išsiveda jį į dažnai ne
begrįžtamą "pasivaikščiojimą"...' 

Priavtines nuosavybės reika-j 
las raudonųjų "rojuje" — nega-1 

Imas. Tenai viskas suvalstybin-1 
ta, o žmonės, dirbą kolchozuose 
ar fabriktfose, tagauna sau tiek 
pragyvenimui, kad nenumirtų 
badu ir galėtų ant stalo turėti 
vieną kitą bulvę arba juodos 
duonos kąsnį. Ką nors turėti 
daugiau, kaip ožką arba kokią 
vieną vištelę ,nuo kurių taipgi, 
reikalinga valdžiai atiduoti duok 
lę pienu ir kiaušiniais, skaito
ma dideliu nusikaltimu ir toks 
žmogus jau amžinai įgauna 
"buožės" vardą, kuris yra dau
giau kaip raupsuotojo pažymys. 

Vakarų pasaulio žmogus turi 
visišką teisę į "habeas corpus" 
— H. C. Act. Tai yra asmens 
neliečiamumas, pagal kurį suim
tas asmuo turi būti štardytas 
per 24 valandas. Pas raudonuo 

SVEIKINA GRĮŽTANTĮ 

Generolas Ruston, oto pajėgų viršininkas Tokio, sveikina vieną iš 11 
paleistų karių. • (INS) 

Asmens laisvė sius, kaip gerai prisimename 

Vakarų demokratijoje yra ap-' cijos d enų, savaites ir mėnesius i š l o v o s . 

Pas raudonuosius tokios "pi
lys", toli gražu, nepripažįsta
mos. NKVD vyrai ateina vidur-

Debesų medžiotojai 
Po bandomojo atominės bom 

dar iš pirmosios Lietuvos 0kupa n»*Į i tavo namus ir ištraukia ^ ^ f ™ ^ ^ * 1 ^ 1 

saugojamas kiekvieno asmens 
laisvės neliečiamumas ir leidžia
ma privatinė nuosavybė, neatsi
žvelgiant į tai, kdkio dydžio ir 
kokios vertės toji nuosavybė bū
tų. O raudonųjų "demokratijo
je" — kiekvienas žmogus, vaka
re guldamasis į lovą, nežino ar 
rytojaus dieną atsikels iš tos pa 
čios lovos, ar saulės spinduliai 
įs spraus pas jį pro mažytį lan
gelį, jam bebūnant jau kalėjimo 

rai žinome. Tuomet Lietuvos i celėje, nes naktimis ateina en-
gyventojai nebegalėdavo susi- kavedistai ir suareštavę nekaltą 

Į EUROPĄ 

aviacija paleidžia savo l'ektu 
vus sekti susidariusi atominį 

žmones jsbudavo uždaryti celė- Vakaruose kiekivenam pilie- ^ ^ ^ g a ^ t u ^ n e S t i f „ 
se ir užmiršti ... č i u i ^ teikama teisė į darbą, | ̂  „esiartma prie miestų, ar 

Demokratijoje kaltinamajam j kur nori ir kokį darbą pasiren- ^ n e p a t e k 8 į civilinio susisie-
yra teisė gintis teisme pačiam j ki. O pas raudonuosius — ten k i m o i e k t u v ų keMus. šiems de-
arba per savo įgaliotinį, o so- | turi dirbti, kur tave valdžia V*-'*^ medžiotojams tenka kar-
vietinėje "demokratijoj" — apie stato, ir iš darbo neleistas r^]ulB m a ž a s d e b e s i o d a l e l y t e s 
tokius "išmistos" niekas nė ne- turi teujės partraukt i , nes tai - ^ . ^ m ( J fc 
pagalvoja. Tenai žmonės įkali- gresia Sibiro ištrėmimu, 
narni arba ištremiami be jokio 
teismo ir net nežinant už ką... 

Nauja šildymo lempa 
General Electric bendrove pa

gamino naują infraraudoną 
lempą, skirtą šildymui, džiovi
nimui, kepimui, virimui ir ki
tiems tikslams, kur reikalinga 
šilumine energija. Ta lempa pa 
daryta iš permatomo lydyto 
kvarco, turi vamzdžio formą 
didesnio skersmens kaip ciga
rete. Šis kvarco vamzdis labai 
atsparus smūgiams ir staigiems 
temperatūros p a>k e itimams. 
Įkaitinus iki. žarijos spalvos ne 
skyla, pilant ant jo šaltą van
denį. 

vjrammami cm lempų tipai: 
500 ir 100 vatų panaudojimui 
115-125 ir 230-25© voltų įtam
poms. Jų kvarco vamzdelio il
gis — 5 ir 10 colių. Kaitinimui 
vartojamas volframo siūlelis. 
Lempos privalumai yra šie: tu
ri didelę energijos koncentraci
ją — 100 vatų išilginiam vamz 
>3žao eonui, teikia infraraudo
nus spindulius ir matomą švie

są, amžius labai ilgas — 5,000 
'valandų, labai lengva — 500 
vatų sveria tris ketvirčius un
cijos, o 1,000 vatų — septynias 
aštuntąsias uncijos. 

OU0 

Kiti palyginimai 
sė dirbantiesiems turėti unijas, 
tartis ir derėtis su darbdaviais, 
savo reikalavimus paremti strei-

Vakarų pasaulio žmogui, yra k a v i m u i r t t 
leidžiama visiškai laisvai judė
ti keliauti, kaip savame kraš-j Gi pas raudonuosius streika-
te, kaip ir užsienyje. Pas raudo- vimas reiškia kalėjimą arba is-
nuosius ne tik negalima be lei-| trėmimą, 
dimo važinėti po savo kraštą 

benti atominiams mokslmin-
Vakarų demokratijose yra tei karas, kad jie nustatytų, kiek 

pavojaus tas debesys dar su
daro. 

•i • i 

tuo labiau išvykti užsienin (tas j Bažnyč ia a n t ra tų 
visiškai uždrausta), bet yra pa-1 
vojinga turėti užsienyje net ko-! d a r n o s Kolumbo vyčiai 
kį nors savo giminaitį ar p a - | n u t a r ė suorganizuoti tokią šven 
žįstamą, nes lengvai gali būti už-Uovę - "bažnyčią ant rattf\ 
skaitytas "užsieniniu šnipu". | k u n b u s išstatyta rudenį įvyk-
Raudonieji savo (įvairiausiose j siančioje tos valstybes pa.ro-
anketose piliečiams turi įtrau- <*oJ€>. Ankstybesnioje parodoje 
kę tokį klausimą: Ar turi gimi- panašią šventovę aplankė 19, 
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BABY SHOP 
4075 Archer, tel. BI. 7-2889 

(Archer & Caltf.) 

ūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T 0 S 
Garantuoja d a r b ą ir d a l i s . 

J. M I G L I N A S 
Telef. — HUmbold 6-103B 

NUO U2SESENEJTJSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS IJGŲ 

f Tl*. kurt* kenčia nuo SENTJ, AT-
IVTRTJ ir 8KAU1>«TŲ 2A1ZDŲ, ji* 
| netrall ramiai sed*ti ir naktimi* 
' miegoti, nes jų užsi*eii§]ustos žaizdos 
niežti ir skauda. K d pašalinti tą 

į niežėjimą ir Hkaude'imą seny atvi
r ų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
jLEGULO Olntment. Jų c y d o m o e 
į ypatybe* palengvina Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jo* taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos P80RIA.-
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą Ilgo* 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos tr porplysimą 
tarpirMių. Yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančio*, s u skilusios odo* dedlr-
vinių. odos išbėrimų Ir t t , tait>*i 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa-

islrodo skaudus iSb€rtmas nuo vysty
klų. JI* yra gera gyduole nuo % 

' virtinių odos llgų.Le-
' gulo Olntment yra 

parduodamas po T S 
e t , $1.25, Ir $1.50. 
Pirkite vaistine** Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
MUwaukee, Wlsc. Ga 
ry, Ind.ir Detroit. Ml-
chigan arba rasykl-
t* Ir atsiųskit* Mo-
ney order U 

L E G U I J O , Department D . 
5618 W. Eddy S t Chicago $4. m. 

XI argą rot Trunian, buvusio prezidento duktė, išvyksta į Europą. ( I N S ) 

nių ar pažįstamų užsieny?... 
Vakarų pasaulyje, pvz. pas 

anglus, yra įsigalėjęs posakis :| tūros. 
"Mano namai — mano pilis". 
Vadiansi, toje "plyje" užsibari
kadavęs, jis gali turėti pilną ne-
neliečiamumą ir privatybę. Jo 
niekas negali trukdyti savuose 
namouse. -

000 žmonių ir jiems buvo gau
siai išdalinta religines litera-

, i 

BUDRI KO KRAUTUVE 
43 METAI PREKYBOJE 

P & J J O K U B K A 
t .V. and MAMONOS, WATCHES 

SALES A N D S I K V K i ; 
4102 Archer A ve., at Mozart 

Chicago 82, III. , - TeL LA S-8617 

BRUNO9* KtPYKLA 
SS39 S. UTUANICA AVK. 

TeL Clifaide 4-6876 
Pristatome J visas krautures 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestu*. 

26 ineh dviračiai, 
$46 vertes . . . . $29.95 

Vaikų vežimėliai , 
$39.00 vertos $28.80 

Lovvtės , 
$:*).00 vertos $17.50 

Ir daug kitų dalykų urmo kainomis. 

iiiumiiiiiiimmmiimimiiiiii!iiii:miiii 

GOIRAB'AS FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS* 

Moderniškai įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybė — vestuvės. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin 
gai ir gražiai atlie
kama* darbaa 

414 VVest 63rd Street 

VfcSJ*.TT VAI-TfcDl NTUVAI 
• fELEVIZLIOS • 

FM ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
AupStos kokybes fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

VIDAUS IR LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

• - '•-
S 0 P H I E BARČUS 

RADI0 PROGRAMA 

Rakandai vis4 gerųjų išdirbysčių bo brokų ir sugadinimų. Budrikas pasitiki Ju
mis, suteikia Jums kreditą. Budriko kainos yra žemesnes kaip kitur, pirkėjai 
moka mažiau už geras prekes. 
Kroehler, Simmons, Sealy, Pullman miegamos sofos. Kainos nuo $88.00 ir aukščiau. Kar-
petai, kilimai, miegamo kambario* setai, dinettes, General Electric šaldytuvai ir air condi-
tioners, Frigidaire, Philco, Admiral šaldytuvai. Universal, Tapan gaziniai pečiai: Maytag, 
VVhirlpool, Hoover prekes. 

; g«**<^MSas*jS*PSMS>SSSSS^Sjp0*HSMSSSSJWSSW*») 

ŽEMAIČIŲ TARME 
APYSAKOS 

Neseniai išėjo i i spaudos 

3 u t k u J u z ė s r a š t a i , 
kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Audronė, o kas svarbiausiu 
—įdomios žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia
vo ir Žemaičių stiprybe. 154 pusi 
Knyga iliustruota. Kaina tik $1.50. 

Pi niūrus su užsakymais siusti: 
••DRAUGAS" 

2SS4 8. Oakley Ave^ 
Chicago 8, I1L 

Jau pasirodė knyg-ų r.:»koj nauj» 
knygel i 

S A U G U S 
BALDŲ 

PERKRAHSTYMAS 
18 ARTI IR TOLI 

Naujas 1955 specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Pigus ir sai iningas 

patarnavuna*. 
Aaukite: 

R. A E R fi N A S 
4546 8. Wood St., Chicago ft 

IU. Tel. VI. 7-2972 

NAUJAUSIOJI LITERATŪM 
APIE MARIJA 

PAŽVELKIME I MARIJA. Nuo 
stabus Svč. Marijos gyvenimas, pa 
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos, Marij*s Agreda, ses. Katarinos 
Emmerich ir kt . ) . 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą su ne papras 
tai puikiais spalvotais paveikslais 
Patrauklūs kieti virSelial ir tekal 
nuoja tik |3 .00 . Aią puikią knygi, 
paraše prvL dr. P . Bsotkus. 

MARIJA MUMS KALBA. SvC. Ma 
rija laiko bSgyje apsireiški įvairios* 
pasaulio vletoveso. Aios knygos au 
torius Kun. J. KuzmickLs šalia mO 
su lietuviškų šventovių aprašo Ir kl 
tur i lnomus. Dievo Motinos a p s i r i š 
kimus, kaip: IM. Salette. Lurde, Fa 
timoje; apie Stebuklingąjį Medallkė 
iį Ir kt. įžangoje Ir pabaigos žodyjt 
autorius svarsto Svč. Marijos Nekal 
eiausios Airdles kultą Ir ISkella Ma 
rijos kaip malonių Tarpininkes vald 
menį. Knyga turi 159 psl.. paveiks 
luotą, |H»ta j kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00. 

Alf tROS CVAIG&IMB. 15 tautų ir 
58 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
Žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai, pagerbti. Tuos per 600 m 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš {vai
rių kalbų surinko ir autvark* A. Tf 
ruoltK. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turfitų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina $2.00. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Aventie 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

Vlaų radijų, fonografų, TV Ir 
rekordavimų aparatų 

TAISYMAS 
atitekama* patyrusių inžinierių 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos šemiaiislo* 

IDlTCLCvision 
Esaties - service3 
. m u Se. Haisted — DA 6-«887 

• 

11 

I t WGES stoti** — Banga l l t t 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8-46 Iki M 0 vai. ryt* 
•RATAD. «:S0 Iki t :S0 ryt* 

i PIRMADIENIO vak. nuo 7—t • . 
6ERMAD. 8:S0—i:SO • . r. Ii stotie* 

WOPA — 1490 kU. 
Chicago n , 111. HEmlock 4-341$ 

7121 SO. ROCKWELL WT. 

M W A l . V . W . W W A W J W . ' i < A V . W . < 

V I K T O R O K O i l C O S 
CALL ME MOTORS CO. 

Lietuviška gasolino StieH stotis Ir 
Auto taisymas. 575t S. Western Ave, 
Tel. R E 7-9533. Atliekami motorų 
remontai, • lyginimo, dažymo darbai 
Ir keič iamos dalys. 

pir.Lu re SArr.t »i 
PFRKRArSTAI* 
B A L D U S 
VIETOJE IK IA TOLIAU 

K. fclULKONIS 

Skrllikitfs "Drauge" i 

i 

BALDŲ PASIRINKIMAS DIDKLIS. PATALPA ANT 6 LOTŲ. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 

dk 

3241 S. Halstcd Street 
Budnko Radio Valanda iš WHFC 

stoties, 1150 kilocycles, ketvirta

dieniais uuo 6 iki 7 vai. vakare, 

— - m " • ' 3 " ' • - ' ' ' 

ei. - CAlumet 5-7237 
Įmone atdara pirmadieniais ir ket

virtai!, nirno 9 iki 9:30 v. v. Kitom 

dienom 9 iki 6. Sektu. 10 iki 5 v. v. 
M M I U - M < M W I | »" — — M I I f 
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L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFCTY Of YOUR 
SAVINOS v^c: 

MES KRKRAUSTOME JOSŲ 
baldus saugiai kelete bloku 

arba kelias dešimt myliŲ 
Vieno kambario baldas arba viso namo. Kre ipki tės 
naetų patyrimo perkraustymo darne. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne flvenue Tel. VIrginia 7-7097 

pas mua Turis datg 

PERKRAUSTYMAI — M O V I N G 
ingas darbas. Visi apdzvsf imil n artimų ir 

tolimų distancijų, fiauaitt aftkan^iai; 

ANTANAS VIL IMAS 
8415 & LITO ANKA A m , CBBGAOO, BUL M 

r** is TOLI m AUTI #/»vJ 
NAUJI OIOELl TtOKĄI-NAVJMtSt ICmuSTtm 

ILGU METU MTYRtMAS -P/6VS 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 3C, I i i . m M M * * 

i*«t**i 

http://pa.ro-


6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ItLINOIS Antradienis, rugpjū&o 9, 1955 

į v a i r i o s Ž i n i o s Paminklas Melnikaitei 
"Pravda" Nr. 202 praneša, 

ka i Zarasuose, prie Osos eže
ro krantų, pastatytas pamink
las Melnikaitei. 

Misionieriai rūpinasi 
švietimu 

Kolumbano misionieriai Phi-

Didžiausia žvaigžde 
Didžiausia iki šiol žinoma 

žvaigždė yra Herkulio žvaigž
dyno Alfa, kuri yra 200,000, 
apie tai praneša dr.A. Deutsch, 
dirbąs Mt. YVilson ir Palomar 
observa tor i jo j e . T a žva igžde 
matoma plika akimi, tačiau rei 
k:a panaudoti teleskopus, spėk 
tometrus ir interferometrus, 
kad būtų nustatytas jos tikras Ju°Ja 1 7 - 0 0 0 auklėtiniu 
pobūdis. D.'. Deutsch tvirtina, 
kad ši žvaigžde su jos antrine 
žvaigžde yra viiury debesies 
laba* šaltu dujų. Ta žvaigždJ 
yr?. nutolusi nuo ž:mt3 už 1,200 

% Šviesmečių. m ** ^ 

D £ M E S I O I 
Į YELL0W STONE PARKĄ 

3-jų savaičių iškylai pradedant 
katalikų bažnyčia. Iš jų beveik į ™&P- U d. jieškau poros bendra

keleivių. Skambinti bet kuriuo laiku 

Bažnyčios Japonijoje 
Šiuo metu Japonijoje yra 531 

puse — 264 — yra pastatytos 
jau po šio karo. 

Veteranų kapelionai 

YArds 7-5206, 
JUOZAS KARASEVierUS 

Operos sol. V. Jonuskaite 
Australijoje. Tai yra ne Jonu-
k a i t e A u s t r a l i j o j e , b e t j o s 
plokštelių albumai iškeliavo. 

CLASSIFIED & HELP WANTED A D V E R T I S E M E N T S 
B11LDING & REMODEL1NO 

NAMŲ STATYBA 

JAV-se yra 176 veteranų li
gonine ir sanatorija, kuriose 

lipinuose turi įsteigę jau net I gydoma apie 40.000 veteranų. 'Pasftubekite isigyti; kaina tik 
54 mokyklas, kuriose studi-ĮJlems patarnauja 211 ka'alikų $8. J. KARVELIS, 3322 South 

kapelionų. Halsted st., Chicago, m. 
i * •" I 

įvairūs ' į t a i symai Ir pardavimą* 
Jei norite pirkti ar užsakyti narna, 
kuris būtu gerai išplanuotas, pato-
trua. gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite paa 

Susitarti Saukit RKlianoe 6-8202 
V . Š I M K U S 

nuo S vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

adresas: 4645 So. Keating A ve., 
CHICAGO 82, ILLu 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ R O i l V 
MED&IAGĄ 

M A L D A K N Y G E 

i« 

Kurią p»nx>tr 

K u n. P. Kirvelaitift 
Kaina: $i .50 ir S- 50 

i į sakymus adresuokite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Av«. 

CHICAGO 8, ILL. 

CARRMOODY 
LUMBERCOl 

STASYS LITVVINAS, Prei. 
S0S9 So, HALSTED ST. 

TeJ. Vlctory t -1171 
APKAINAVIIIĄ IR P R E K I Ų PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N S ATIDARYTA kasdien nu*. 
t vai. ryto Iki 
šeštadieniais 

I vai. vakaro Ir 
Iki t vai. vakaro 

Perskaitę "Draugą", duokit* 
j] kitiems. 

J A U N I O L I T E R A T Ū R O S 
P R E M I J A ! 

rekybos Namai 
Atidaryta sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vau. 

PREKES BE JOKIŲ BROKŲ IR SUGADINIMŲ; 
KAINOS BE UŽPRASYMO. 

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininku "Šatrijos" me
no draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkamos lektūros m ŪSŲ priaugančiam jaunimui — 
vyresniųjų klasių pagiindines ir augštesniųjų mokykl'.j (High 
Sehod) mokiniams, — skelbia 

$500 JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJĄ 
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė

jantį veikalą: eilėraščius., poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
delį, ar kurios kito* rūšies kūrinį, skirtą jaunimui. 

3. Premija nebus skaldoma tarp keliu autorių. 

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 
spaudai paa engtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 
Literatūros premijai skirti komisijai, 2334 S. Oakley Ave., Chi-
eago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąją pavarde. 

5. Premijai skirti komisiją kviečia Lietuviškos Knygos 
klubas ir "Šatrijos" vadovybe iš rašytojų, pedagogų ir kultū
rininkų. 

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD IUILDERS, INC. 
726 \V. 18th S t Cicago 16 

A. Glntneris, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedėjas. 

CH 3-1535 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

"DRAUGAS" AGENCY 

East Washington Street 

M . DEarboni 2-24S4 

2 3 3 4 S o u t h O a k l e y i 

Tel. VIrginia 7-6640: 7-6641 

• RE AL ESTATB 

Didelis 
tų, aklypi 
morglcius, paskolas, nuosavybių do
kumentus. Nemokamai telkiame in
formacijas Ir patarimus. Teirautis 

Z. L M B B A 2 C N A 8 
1". B HALTORSKM CO. 

HELP VVANTED — VYRAI 

I S M O K I T E 
A M A T Ą ! 

Jeigu ieškote pirkti namų, biznių, 
sklypu, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

2735 W. 7IX. St. WAlbrook 5-S015 

I 

UTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 
a r i a ; 

Nepraleiskite visų uždirbtų p'ni^ų. 

Taupykite nors dalį. 

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

Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus. 

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. VIrginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. 

Chartered and Supervised by the U. S. Government 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. Sestad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma. 

r,,ar 

Puikiausi 3 dalių svečių kambario baldai, 
vilnos, Nylon, sofa ir du foteliai J - | 0 0 , 0 3 

Trijų dalių sofa, kėde otomanas, nakčiai padaroma 
dvi puikios lovos $ 9 Q i 0 0 

Trijų dalių miegamieji, riešuto ar šviesios' spalvos, 
pas mus tiktai g - | f ) 0 . 0 0 

Tiijų dalių ąžuolo miegamieji, riešuto viržus $H A Q i 0 9 
Air conJitioning % ton dviem kambariam $ O g j Q.OO 
7 cub. šaldytuvai parcelano vidus $ 1 fiO.OO 
Parcelano virimui krosnys 36 inch S f t O . O O 
9x12 linoleum visų spalvų . ' . . . . . $ 5 . 5 9 
Vasarines kėdės, ąžuolo rėmais .-,••••• $ 3 . 8 5 
Vasarinės kėdės, be atramų J 4 BQQ 
5 dalių chromo setai, Formica viršus 8 8 f t J M 
Rašomieji stalai, Oak ar Mahogany $ 2 9 * 0 0 
Knygom spintos stiklo„ durimis _ * » . . $ 0 0 , 0 0 

Šimtai kitų prekių, didžiausiam pasirinkimui! 

įyiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiut& 
E LIETUVIŲ STATYBOS = 
I BENDROVĖ 
I M Ū R A S 
= BUILDERS, INC. E 
= Stato gyvenamuosius na- j= 
=; mus, ofisus ir krautuves pa- b 
=j gal standartinius planus ar s 
=| individualinius pageidavimus. S 
E įvairūs patarimai staty- s 
- bos bei finansavimo reika- i 

\ B lais, skiciniai planai ir na- S 
E mų įkainavimas nemokamai, j 
E Statybos reikalais kreiptis j 
S i reikalų vedėją šiuo adresu: E 
Į J O N A S STANKUS Į 
E kasdien nuo 4 vai. popiet i 
E Tel. PRospect 8-2013 arba c 
E LUdJow 5-3580. E 
£ 6800 SO. CAMPBELL AVE., B 
E Chioaco 29, Illinois E 
Tfiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiimiiiiiir-

FURNITURE CENT 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

Jmonės Vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3222-24-26 South Halsted Street 
TEL. — VICTORY 2-4326 

ĮMONE ATIDARYTA: 
Pirm., Ketvirtad. % 9—9:30 
Kitom Dienom: 9—G.00 
Sekmadieniais: 10—5 valandos 

FEDERAL 
5RVING5 

& LOAN ASSN. 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 

transmisijos ir t t MOBILGAS benzinas, įvairių rūsių alyva, 
baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos. 

1934 West S9th Street Tel. GRovehill 6-9136 
M. CESAS, patyręs auto specialistas » 

K N Y G A , 

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais. 
. . PREMIJUOTASIS DRAUGO . . 

ROMANAS 

Didele Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta> iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenes. 

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
D R A U G A S 

23S1 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, UL 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S10,000.00 

IR 
Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN. 
6234 S. Western flve. Chicago 36, BĮ. 

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32,111. 

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8,111. 

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8,111. 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

Tel. HEmlock 4-5881 

MTSCEIJjtNfiOIJS 
Įvairus Dalykai 

Jei dar neturite 40 metų am
žiaus ir turite mechaniškų ga
bumų — mes išmokysime jus 
sekančius amatus: 

PRECISION SURFACE 

GRINDINO 

M E T A L B O D Y 

F I N I Š U I N G 

HYDRAULIC PRESS 

OPERATTNG 

Pirmoj pamainoj pradedantieji 
uždirba aštuoniasdešimt devynis 
dol. | sav. Antros pamainos pra
dedantieji uždirba devyniasde
šimta keturis doL 

Reikia supraslti angliškai. Ne
paprasta ateitis. Kreiptis — 

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

1710 S. Peoria St. 
CAnal 6-3710 — Eit. 200 

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznuis, sklypus ar ūkias 
atlankykite mos. 

KUTRA-NORKUS REALTV 
REAL ESTATE-IN8URAN0E 

2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-50S0 

PRospect »-S57t (vak. Ir 

TALCHIK TELEVI8TON A N D 
RADIO SERVICE 

13 servtce charge — Day calls 
$5 servtce charge — Night calls 

AU parts used by us are 
guaranteed 90 days. 

6342 S. Pulaskl RdL IAdJow 5-6O30 
1884 S. Rat ine Ave. TAylor S-8084 

«ELP WAJVTED — MOTERYS 

LIETUVIŠKA A P D R A U D Ų 
AGENTŪRA 

Gyvybes, ligonines, automobilių. 
baldų, namų ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams Ir biz
nio ištaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos Ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ir Informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
Smulkesniu! informacijai gauti skam
binkite, rašykite, uie iklte: ' 

Janas KIRVAITIS 
INTERSTATE IN6URANCB 

AGENCY 
5SOO S. Ashland Ave.. Chicago 36, m 

1V1. WAlbrOok 5-5671 
Agentų Ir brokerio dėmesia i ! 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augš-
clausl komisai. Savi pas savus! 

ŠILDYMAS 
A. Stanftiaoskas Ir A. Lapkus 

fnstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gasu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1337 So. Laram!*, 
Cicero, 111. 

Telef.: OLympic 2-6752 
ir OLympic 2-8492 

CRGENTLY N E E D E D ! 

REGISTERED NURSES 
F O R S SHIFTS 

S P. M. to i i P. M. 
7 A. M. to 3 P. M. 
11 P. M. to 7 A. M. 

In very modern new Hospital. 
Permanent posltions. 

Apply ln person 

COMMUNITY 
MEMORIAL 

GENERAL 
HOSPITAL 

Willow Road at 
111. 

Springs 
LA GRANGE, 

P H O N E : 
FLeetH'ood 2-1200 
M r. J. G. SMITH 
Between 9 and 4 

51st St. 

DĖMESIO 
i 

NAMŲ SAVININKAI! 

Statome namus pagal užsaky
mą. Visokių rūšių dailydės dar
bai. Pastogėse ir rūšyse įrengia
me butus. Garažus statome ir 
taisome. Nemokamai apskaičiuo 
jame. HU-6-S247. 

JIEAKOMA MOTERIS prie dviejų 
valkų. Maistas ir kamb. duodamas. 
Atlyginimas pagal susitarimą. 

YArds 7-3760. 

S T E N O G R A P H E R 
General Office Detail. Will con-

sider beginner. 5 day week. 
Apply — 
AMERICAN GENERATOR & 

ARMATURE 0 0 . 
2614 West 48th St. 

$2,500 ImokSti. Mūrinis, t butai 
po S kamb. Apylinkėje 25th ir 
Lawndale 2 autom. mur. gar. dva
rus. Pajamų $82 t m6n. $13,500, 
skolą mokėti kaip nuomą. Svoboda. 
3739 W. 26th St, LAwndale 1-7038. 

Kaa, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkttla ] 

VENTA REAL ESTATE 
4 4 0 9 S. Fa ir f ie ld; te l . LAf . S-3881 
Vai. Kasdien nuo t—12 Ir 4—T vai. 
vak. fteštad. nuo • v. r. tkl t T. V. 

Treciudineiain uždaryta 

P. STANKOVICITJS 
REAL EST. ir IKSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted S t 

Pa. DAnube 6-2793 
Padeda pirkiU - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus tr daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 

2 aukštų, 3 butų, geram stovyj Ir 
geros ISvaizdos namas su dviem gre
timais sklypais. Aut. š i ldymas aly
va. Žemi taksai. Arti Slst ir S Ar-
tesian. $23,500. Saukite Mr. A. Rėk
laitį. 

Marquette Parke 2 aukštų mūri
nis namas ( 2 x 5 ) , rinktinėje Tletoje 
ir gerame stovyje. Pi lnas rūsys, 
aukštas stogas. Parduodamas drau
ge su gretimu tuščiu sklypu. Tiktai 
$28,000. Mr. Kaz. Juknts. 

Gražus pajamų bungalow, 5 Ir 3 
kamb. Arti Marąuette Pk. 2 auto 
mūrinis garažas. Geras mūras ir 
stipri konstrukcija. $20,000. Teirau
tis pas E. Kuršių. 

1 % aukšto mūrinis 3 m. namas. 
Viršuj 2 kamb., tualetas ir prau
sykla — patogu išnuomoti. Rūsy 
(rengtas -didelis kambarys. A u t šil
dymas alyva. Sklypas 3 2 x 1 2 5 . Sa
vininkai nori greitai parduoti. $1>.-
500. Mr. A. Rėklaitis. 

Smagioj Bridgeporto vietoj 2 bu
tų po 5 kamb. geras n v d . namas. 
Dvigubas sklypas. Tik $13.500. 
Klauskite Mr. A. Sirutį. 

Bungalow ant 2 sklypų. Apačioj 
6, viršuj 2 kamb. Virtuve ir vonia 
moderniškai jrengta. 2 garažai. 
Daug vertingų priedų. Arti Albany 
ir 6$rd. $18,000. Mr. A. Rėklaitis. 

Marquette Pk. 8 kamb. bungalow. 
Pilnas rūsys. Geras pirkinys didelei 
šeimai. $17,000. Mr. K. Juknis. 

Tikrai puikus 2 butų mūrinis na
mas Brighton Parke. Virtuve išklo
ta plytelėm. Pilna pastoge. Dvigubas 
garažas. $23.000. Skambinti Mrs. St. 
Kuršienei BIshop 7-8837. 

Marąuette Pk. parduodami greta 
vienas kito 2 sklypai. Atskirai ne
parduoda. Teirautis pas Mr. A. Rek-
laitj. 

D61 šeimps aplinkybių skubiai 
parduodamas 2 butų po 6 kamb. 
mūrinis namas Marq. Pk. už ge 
riausią pasiūlymą. M r. E. Kuršius. 

Arti Marą. Pk. 2 augštų m ^ l n l s 
pajamų namas su rūsiu. 5 ir T 
kamb. $15.000. Mr. Kas. Juknis. 

Turime gerą pasirinkimą Ir kito
kių įvairaus dydžio namų bei vi 
sokių biznių, ūkių ir šiaip dėmesio 
vertų pirkinių. 

O taip pat, jeigu turite ką išnuo
moti — tik paskambinkit mums: 
surasime gerus ir dėkingus nuomi
ninkus. 

P. L E O N A S 
R E A L ESTATE 

S735 W. 71st Street 
Visi telefonai: VYalbrook 5-6015. 

Skubiai parduodamas 2-jų augštų 
mūrinis namas — 2 butai po 4 k. 

j 26 m. senumo. Centr. apšild. karštu 
Ivandeniu-alyva. Dvigubi aluminun\, 

• • • . • • . . • • • • • • • • • • • Į Į langai. Didelis rūsys Ir pastoge. 4 
K ^ r n u i n i l M A autom. gar. Šalia ekstra sklypas. 
l a u u U B l U l A f A U & A Apylinkėje n€ra juodžių. Bus gall-

• • » » • • • • • • • » » » » • » » • » • mmmmm ima užimti abu butus. Kaina $16.500; 
TKvTtTrtirATiif io į r n v i i i r i matas įmokejimas. Paskolą duoda 

JMOJAMAb M I U A J A M A - Bavtninke. Galima pirkti vieno buto SIS kambarys. 
REpnbllc 7-0618 

baldus. 5S33 S. Union Ave. 

onoi 3 0 

TELEVIZIJOS 
y »*H»O tparaty Taisymas 
Sąžlnine*- tr Garantuot** Darnas 

M. RIMKUS, 4517 R. 8awreT g*. 

IteL VI 7-0087 — VI 7-S0S7 
» P I > . ~ _ - - r j o r a o i l o e a o 

Skelbtli "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbime 
kaina yra prieinama visiem*. 

Marąuette Parke išnuom. 
kambarys tvarkingam vyrui 
džiama naudotis buto patogumais 
Susitarus gaminamas valgis. Tel. 
\VAlbrook* 5-7396. 

| TOWN OF LAKE prie pat 8v. 
jaukus Kryžiaus bažn. ir mokyklos. 4628 S. 

Lel- U'ood St. Krautuve su visais įrengi
mais, ir 3-jų augštų geras medinis 
namas. 8 butai, visokių kambarių. 
Pajamų $370 į mfn . Kaina $26,500; 
įmokėti $8.000. 

IftNUOMUOJAMAS 4 KMB. BU
TAS atskiram namuke. 

Telef. Vlctory J-I626 
llęuūl I T"**! 

P A R D A V I M U I 

VIrginia 7-1228 

4 kamb. shingle namas. Centrinis 
l i ldymas $7,600, pilna kaina. Spin-

i tos virtuvėje, moderniška vonia. 
Apylinkėje Kedzte Ir California. 
Svoboda. 3739 W. 26th St. LAwnda-
le 1-7038. 

PARDAVIMUI gaaine plyta — i 
kainavo $147, dabar $80. Mažai j 
naudota. Valgomasis stalas, $40. • 
Kreiptis iki 2 vai. popiet — 

6414 S. Lowe Ave. 
ENglewood 4-8101 

Skelbkites "Drauge"! 
Pirkit Apsaugos Bonus! 

PROGOS — OPOKTl MTIES 

SKUBIAI parduodama-išnuo-
mojama TAVERNA. 

I TteL YA. 7-0677 

M A R O I E T T E P A R K E I 

i Parduodama LIQUOR, STORE IR 
TAVERNA. Daroma didele apyvar
ta. Įsteigta prieš 20 metų. 

W. 71st St, 

file:///VAlbrook*
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CHICAGOS tm\os 
Stratosferinis lėktuvas 

įvažiavo į tvorą 
Chicagos Midway aerodrome 

įvyko nelaime: stratosferinis 
No:thwest Airlines lėktuvas, 
skridęs iš Minneapolio j Chi-
cagą, kiek sugedo: jo propele
ris neatsisuko ir nestabdė besi
leidžiančio lėktuvo. Pilotas 
stipriai panaudojo- stabdžius, 
bet įsibėgėjęs lėktuvas nebesu
stojo tako gale, o slysdamas 
pramušė aerodromo tvorą ir 
įvažiavo į gatvę, ties 55 ir 
Central ave. Lėktuvas kiek su
žalotas, bet neapvirto ir kelei-

Naras ii paskandinti 
automobiliai 

Joseph Gallagher, 27 m. 

Privers išlaikyti savo 
pamestas Seimas 

Pravestas naujas nuostatas, 
kurs Illinois mokesčių mokėto
jams sutaupys .milionus dole
rių ir kurs prigriebs tuos te-

amžiaus, už $255 nusipirkęs j VUfi kurie savo vaikus, savo 
drabužius, kuriais gali nardyti i ^c^ag palikę išsidangina gy-
po vandeniu, nuvyko į Y o r k - j v e n t i j jcįtą valstybę. Pagal 
shire miškus, Du Page apskri-! n a u j ą nuostatą bus galima to-
ty, ir pasinėrė į gilią duobę 25; k i u g > pabėgusius nuo savo pa-

reigos, priversti mokėti 
mentus. 

pėdų gilumoje. Į kažką a t s i - Į ^ ^ nriversti mokėti ali-
trenkęs galva jis antru kartu 
pasinėrė ir atrado ten du nau
ju automobiliu. Gavęs du sunk- Nutrenkė elektra 
vožimiu ir virves jis dar kartą 
nuvyko tų mašinų išsitraukti. Alvin Ress, 25 m. amžiaus 
Jau buvo vieną beištraukiąs, P^eno fabriko darbininkas, bu 

Katalikų, dovana muzulmonų 
' kraštui 

Į musulmonų valstybę Paki
staną nuvyko katalikų NCWC 
atstovas George J. Wolf, kurs 
tenai prižiūrės paskirstymą 
11,000,000 svarų maisto, kurį 
tam kraštui dovanojo JAV k v 
talikai. 

Tam reikalui bus įsteigta 
daugiau kaip 300 paskirstymo 
punktų. Pakistano vyriausybS 
bendradarbiauja šiame reikale, 
parūpindama tų maisto siuntų 
pervežimą. 

bet prisistatė policija, ir naras, 
viai liko nesužeisti. Skrido 62' matydamas, kad pats jokios 
keleiviai ir 6 lėktuvo tarnauto- naudos iš to daifeo neturės, nu-
jai. Patekęs į gatvę lėktuvas pjovė virvę, vėl paleisdamas 
sparnu pervažiavo per automo- j traukiamą automobilį į vande-
bilj, tačiau kiek augščiau, ma-|ių, pats gi pasitraukė šalin. 

Knyga apie misionierių 
. . Garsiojo rašytojo dr. A. J. 

vo Chicagoje nutrenktas elekt-; C r o n i m ) g ū n u s V i n c a s n u 8 i g t a . 
ra, kai jis važiavo ant s u n k v e - , ^ p a r a š y t i ^ y ^ « T h e w i g e 

šinos nepaliesdamas, tik išgąs
dindamas važiavusius Poghen 
šeimos žmones, kurie buvo nu
gabenti į Šv. Kryžiaus ligoni
nę. 

Policija tvirtina, kad tie auto
mobiliai yra pavogti. 

10 pėdų banga 3 nubloškė 
mirtin 

Sekmadienį dešimties pėdų 

žirnio, kurs gabeno automobi
lius. Pakeliui jį palietė tram
vajų laidai ir jis buvo nutrenk
tas. 

Namas seneliams 
BeUevillėje, 111., bus pastaty

tas namas seneliams. Jis iš
augs iš to miliono dolerių, kurį 

Man From the West", kurioje 
jis aprašys misionieriaus Mat-
teo Ricci gyvenimą ir darbą 
Kinijoje, kur šiam pasisekė įs
teigti pirmąsias sėkmingas mi
sijų stotis. 

Kariuomenes kapelionai 
Šiuo metu JAV kariškuose 

L. TOLSTOJAUS 
JŪ5ų laukiamas romanas 

ANNA KARENINA 
tau pasirodė knygų rinkoje I, II to
mas 440 puslapių, kaina $4.00. 

Levas Tolstojus čia duoda ryškius, 
klasiškus karekterius-tipus. Roman
tiškos sceaos, nuostabus kaimo, dva
ro ir miesto vaizdai. Trapi didikų 
prabanga, irstančios šeimos, prieta
ringi papročiai. 

Neįperkamos kaltes Ir Šiurpi ne
suvaldomos aistros tragedija. 

Visi skaitysite su Įdomumu ir pa
sigerėjimu. Jūsų bibliottka tikrai bus 
praturtėjusi dar vienu vertingu kla
siku ti didžiosios pasaulio literatūros 
lobyno. 

Reikalaukite pas visus knygų pla
tintojus arba adresuokite: 

D E A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, 

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS 

General Motors paroda L ^~"' " c " ° ££!••*«• mirdama Florence Me' daliniuose yra 1,300 kapelionu,!?^ S B J ? 5 5 k W 
u c u c i a i JUUIUI^ r B 1 W B bangos, genamos siaurės rytui redith --*•-• * - - - a— Ail— l ** = 

vejų, nusiaubė Chicagos pa
krantes, mirtin nunešdamo3 
tris žmones. Pakrančių sargy
ba turėjo daug rūpssnio plau-
kytojus ir laivelių mėgėjus gai
niodama iš ežero. Visų pirma 
buvo uždarytas Rainbovv pa-

Chicagoje, prie Michigan 
ežero, netoli Soldier Field, rug
pjūčio 31 d. bus atidaryta Ge
neral Motors ir tos bendroves 
padalinių organizuojama maši
nų paroda, pavadinta Powera-
ma, nuo žodžio — "power" — plūdimys, ties 76 gatve, kai 
jėga. Paroda tęsis iki rugsėjo P©r pusvalandį sargai ištraukė 
25 d. ir bus atdara nuo 10 vai.' penkis skęstančius žmones, 
ryto iki 11 vai. vak. Paroda' Paplūdimys uždarytas pirmą 
rengiama paminėti GM paga-' kartą per 33 metus. Du žmo-
mintoms Diesel motorų 100,- Į nes prigėrė ties 53 gatve ir 
000,000 arklio jėgoms. Paroda i vienas — Michigan City 
užima 20 akrų. Joje bus leng
vieji amerikiečių padaryti trau
kiniai, važiuoją palaikomi lai
dų ore. Bus parodytas tiesiai 
augštyn kyląs lėktuvas, Diese-
lio motoro vadomas submari-
nas, modernūs medžio pjūklai, 
žibalu šaltinių įtaisai. Šalia to 
bus ir cirko programa, šokė
jos, orkestras. 

Atomines bombos vaizdai 
Teatras "Today", esantis ne

toli Madison h* Dearbor gatvių 
sankryžos, šios savaitės pra
džioje rodo nufilmuotus atomi
nių bombų sprogimus įvairių 
bandymų metu, o taipgi ato
minės bombos sunaikintą Hi-
roshimą. Šalia to — daug kitų 
tikrovės vaizdų: politikos, kul
tūros ir religijos naujienos, 
sportas, naujausios mados ir 
t t 

Gėles gaivina paralyžuotą 
mergytę 

Devynerių metų mergytė Ca-
mille Mlynarczyk, gyvenanti 
13123 Buffalo ave., Chicagoje, 
atšventė savo gimtadienį gėlių 
darželyje kieme už namo. Ji 
jau treji metai kaip yra nuo 
pusiaujo paraližuota, susirgus' 
poli jo liga. Jai daug paguodos 
suteikia laistymas ir prižiūrė
jimas gėlių ir ji sako: "Tūks
tantį kartų ačiū Dievui, kad 
nėra paraližuotos mano ran
kos ir aš jas galiu naudoti." 

Šokių mokytojų 
suvažiavimas 

Sherman viešbuty, Chicago
je, įvyko šokių mokytojų su
važiavimas, kur tie mokytojai 
prisižiūrėjo į naują šokių tech
niką ir patys išbandė kaiku-

Chicaga stipriai atstatoma 
Chicagoje įvairios įstaigos 

organizuoja apie pusę tiliono 
dolerių atstatymui miesto. Nu
matoma panaudoti apie $58 
milionus statybai pigiųjų butų 
koloniją. Apie $45 milionus 
bus panaudota atstatymui ap
nykusių miesto dalių ir kūri
mui pramonės įmonių, naujų 
mokyklų, parkų. Organizuoja
ma ir kita plati statyba. 

Peršovė plėšikas 
J. Durkino tavernoje, 810 Di-

versey parkway, Chicagoje, bu
vo į galvą ir į krūtinę peršau
tas Paul Carpenter, 32 m. am
žiaus vyras, ten buvęs plėšimo 
metu. Plėšikas pagreitė iš ka
sos $200. Carpenter norėjo jį 
bėgantį sulaikyti ir buvo mir
tinai peršautas. Policija jieško 
plėšiko. 

Trečia mirtis nuo polijo 
Chicagoje šiemet jau trečias 

asmuo mirė nuo polijo. Šiuo 
kartu mirė trejų metų mergai
tė, gyvenusi 1100 E. 64 str. 
Šiemet susirgusių polijo liga 
yra 79. Pernai šiuo laiku buvo 
poliju sergančių 104 ir keturi 
buvo mirę. 

Išgabeno 6 geležinius 
plaučius 

Šešeri geležiniai plaučiai, 
naudojami polijo liga susirgu
siems ligoniams, iš Chicagos 
lėktuvais išgabenti į Bostoną. 
Chicagos ligoninės tokių plau
čių turinčios pakankamai. 

Tramvajus pakeičia į 
autobusus 

Chicagos Miesto susisiekimo 
tvarkytojai sutarė su St. Louis 
Car Co., kad ši 80 tramvajų 

J O H N 
Gyv. 506 Scribner Street, 

Joliet, Illinois. 
1 

Mirė rugp. 5 d., 1955 m., 
1:25 vai. ryte, sulaukęs puses 
amžiaus. 

GimS Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr.. Tryškių parap., 
Tauraginio kaimo. 

Amerikoje išgyveno 40 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marijona, po tėvais So-
vaitė (po pirmu vyru Gajl-
kienė); posūnis Walter Gal-
kus ir jo žmona Julie ir jų 
šeima; švogeris Pranciškus Šo
va ir jo šeima; ir daug kitų 
giminių bei pažjstamų. Lietu
voje pasiliko tėvai Petras ir 
Marijona ir du broliai. 

Kanas pašarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioje, 4330 South 
California Ave., Chicago, 111. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
rugp. 10 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės švč. 
parap. bažnyčią, kurioje įvyka 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: /.uumn. posūnis, mar

ti, švogeris ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. J. F. Eu-
deikis, tel. LAfayette 3-0440. 

priklausančių įvairioms tiky
boms. 

Dvigubai daugiau moterų n? 
gu vyrų kenčia kojų skausmus. 

Tokiu pavadinimu tik šiomis die-| 
nomis išėjo iš spaudos tlurg o Blekai-
čio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vieną gabiausių ir veikliau-

matome 
gos Kaina 

$1.50 
Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS. 2334 S. Oakley Ave., 

Chicago 8, IU. 

M u z i k u i 
ALEKSANDRUI KUČIŪNUI, 

neseniai mirus jo tėveliui, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą 

Chicagos Lietuviu Vyrij Choras 
• — — • — • M — — 

Į-

riuos naujus baleto būdus. 9il perdirbtų j autobusus. Tai kai-
sąjunga turi apie 800 narių, nuos $3,300,000. 

Jr 

TELEVIZIJOS, RAMO IR P H 0 N 0 M ( J 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios finuos — garantuotos dalys. Prityrę mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai ir greitai. 

FRANK'S TV 8C RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELIS 
748 West 33 Street CAIuraet 5-7252 

^ ™ « 

SKOLASTIKA ZABRAUSKAS 
(Kupšiūtė) 

Gyveno 3845 W. 78th St. 
Mir€ rugp. 7 d., 1955, 1:30 

vai. popiet, sulaukus pušis 
amžiaus. GimS Lietuvoje; ki
lo iš Kretingos apskr., ir par. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras Juozapas, 2 dukte-

, rys: Sophie ir Annc Balis, žen
tas Dominick, 4 sūnus: Joseph, 
marti Julie. Stanley, marti 
Frances, John, i marti Eunice 
ir Kdward, 9 anūkai, 2 bro
liai: Stanley Kupšis, broliene 
Mary ir Albin Kupšis, brolie
ne Martha, dėde Laurinas Itu-
ben, jo žmona Joana ir jų šel-

§j- ma. teta Sophie Kaunas, jos 
vyras Joseph ir jų šeima, švo-
geris Jonas Zabrauskas, jo 
žmona Marijona ir jų šeima, 
kkt giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko brolis 
Petras Kupšis, brolienė Karo
lina, sesuo Antanina, švogeris 
Pranciškus Urbonas ir jų šeima. 

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Evans kopi., 6845 So. Western. 

Laidotuvės įvyks ketv. rugp. 
11 d., iš koplyčios S;30 vai. 

Bj ryto bus atlydėta į Gimimo 
Panelės švenč. parapijos baž
nyčia, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
fj gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, dukterys, 

sūnūs, marčios, žentai, anūkai. 
Laidotuvių direktorius Ma

žeika ir Evans, KEp. 7-8600. 

JONUI KUČINSKUI mirus, 
giliausią užuojauta reiškiu jo žmonai, sūnui 
Aleksandrui Kučiūmii ir dukteriai p-niai 
Meškauskienei. 

Dr. A. Palaitis su šeima 

A. A. 

STELLA STAŠKUNIENĖ 
(Po tėvais Vaičiulyte) 

Gyveno 3013 S. 6tli Street, Milwaukee, \Visc. 
Mirč rugpjūčio 7 d. 1955 m., sulaukus puses amžiaus. 
Giine Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Radviliškiu parapi

jos, Žarnių kaimo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Bronius; duktė Elena; 

sūnūs — daktaras Juozas Staškfinas, D. S., Jonas, ir kun. Ignas 
Staškūnas (VVhitc Fish Bay, \Visc.); augintine Auna Petrows-
ki; brolienes Ona Staškūnienč ir Elena Vaičiulienė ir jų šeimos; 
puseserės — Ona Šakūnicne ir jos duktė Kate Jakubs .ir Spra-
naitienė ir jų šeimmos; krikšto sūnus Lt. Dr. Stanley Jakubs, U. 
S. N., (Jreat l^akes, 111.); ir daug kitų giminių bei pažįstamų. O 
Lietuvoje pasiliko broliai ir seserys. 

Kūnas pašarvotas Bruskiewitz koplyčioje, po adresu 2101 W. 
Mitchel St., Milwaukee, Wisc. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugp. 
10 d., iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Gabrieliaus pa
rapijos bažnyčią, 1575 S. lOth St., Mihvaukee, Wisc., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionica siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Adalberto kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnūs, brolienes, pusseseres, krikšto 
sūnūs, giminės. 

Laidotuvių direktorius Bruskiewitz, Milkauwee, Wisc. 

L 
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G U Ž A U S K V 
BE VERLY HILLS GfiLIN YCIA 

Oerlaualoa gelte <Uu vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų. 

1443 WEST 63RD STREET 
TeL PRoapect 8-0833 Ir PR 8-0834 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiii;auiiiiiiiiiiiiiji 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— 8AVTNTNKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3914 West 11 Ith Street 
Vienas Uokas nuo kapiniu. 

Didžiausias paminklams planų 
pagirinkimas mieste. 

Telef. CEdarcrest 3-633S 

'S • 

I 

J O N A S R U T K A U S K A S 
Gyveno 1637 North Wood Street, Chicago, Illinois. * 
Mirė rugp. 6 d., 1955 m., 10:15 vai. vak., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Alytaus apskr., Veisėjų parapi

jos, Barčių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Ona (po tėvais Kar

pavičiūtė) ; 3 dukterys — Jouzefina Rimkus, žentas Gus, 
Elena Maksvytis, žentas Juozapas, Ona Januška ir žentas 
Pranciškus; sūnus Jonas, marti Sue; marti Juozefina Rut-
kau^k^s su šeima, 7 anūkai, 1 proanūkas ir kiti gimines bei 
draugai ir pažįstami. • 
- Kūnas pašarvotas 1850 North Wood Street. Laidotuvės į-

vyks trečiadienį, rugp. 10 d. Ii koplyčios 8:30 vali ryto bus 
atlydėtas-j Šv. Mykolo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūd?: žmona, dukterys, žentai, sūnus ir marčios. 
Laidotuvių direktorius St. Lackawicz, tel. Vlrginia 7 6672. 

JJ I 
UODiSIO VALANDOJ 

UmkiU 

MAŽEIKA* EVANS 
I J U D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

6846 S. Wwtera Ave. S atskiros air-Ood. 
7-at* — 7-8601 m+m+Bmm 
karto * > v n * kito** mt—<• 4mir» 

koplyčią arčiau iū»ų samų. 

STEPONAS'CT LAČKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS I0PLTČ0S: 
RE«Hiblic 7 I2CS 
Vlrginia 7-6672 
Vlrginia 7-6672 

2424 W. 6Sth Si. . . 
2314 W. 23rd Place 
2314 W. 23rd Place . . . . 

ANTHONY B. PETKUS 
LJIID0TŪVIŲ DIREKTORroS 

6812 S0 WESTHN AVE. 1410 SO. 50th AVE. 
CHICAGO. ILL CICERO, ILL. 

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
TOmthalI 3-2109 , 

J0HN r. mimi 
LMD0TŪVIŲ DffiEKTORTOS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605 07 South Hermitage Avenue 

TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851 
4330-34 South California Avemio 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukite 

mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir, 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
13307 S. LTTUANICA AVE. TeL Y Arda 7-3401 

PETRAS P. GURSKIS 
F650 West 18th STREET TeL SEeley 3-0711! 

ALFREDAS VANCi 
1177 WOODSIDEB4^ BrfewWe, Dt j Į j j j j g g Į l *****( 

POVIUS U RIDIKAS 
ft3S4 S. HALSTED STREET Telephene l A i d s 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
,10E21 S, MICHIGAN AVE. TeL OOomodsrs 4-Z2B», 

JUMIS F. RVDMI* 
Į 3 3 I 9 S. HTUANICA AV& T A TArds 7-113S-113» 

PETRAS BIELIŪNAS 
^4348 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfsyette 3-357)2 

VASAITIS — BUTKUS \ 
|1446 South 50th AVE, CICERO, ILL. TeL OLjvpk 3-1003^ 

file:///Visc
file:///Visc
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i mus 

rjaunimas nustoja žavėtis Lie-
.tuva. Iš rašytojų pus'ės buvo 
.atsakyta, kad kūrėjui liniją te-
; nustato tik totalistines valsty
bes, kaip Rusija, o linijos lai
kymasis yra tikras '..et kokioa 
tikros literatūros ir kultūros 
grabas. Be to buvo paliesti 

X A m e b o s Lietuviu ben- ^ s ų *»**?+ m u z l k i l i r 8 P a u s " 
druomenės vakarienė įvyko I ̂ f z o d l s - š i a i P vakari ien*. 
Chicagos Lietuvių auditorijoj ^ f " ™ keletą valandų, pra-
rugp. 6 d. tuoj po salėje bu- ** J a u k i a i * ***** 
vusių pasitarimų, kuriame bu- X Chieagos Balf o piknikas pra-
vo kalbama daugiausia apie § j 0 nelauktai gerai. Po ilgų 
kultūros fondą, galbūt ksip karščių staiga atvėsęs oras su-
apie vieną iš svarbiausių ben- t .aukė j Willow Spr.ng3 daug 
d:uomenės uždavinių. Vak> s v ečių ne tik iš Chicagos, bat 
rienėje dalyvavo virš penkias- a Kanaios ir kitų lietuvių ko-
dešimt v:suom:nininkų, raiy-,lon.jų. Trumpą programą įdo-
tojų, gydytojų, inžinierių, žur- m ; a i p r a v e d ė žurnalistas Butė-
nalistų ir kitų profesionalų bei n a s Ją p r a f i ė j 0 Chicagos Balfo 
kultūrininkų. Vakarienes v> p i r m k u n g a n t a ras . Be jo *žo-
dėjas, Chicagos apygardos vi- d | tu^Q k u n U r D a i t J S f fcuves 

cepirmininkas T. Blinstrubas Kinijos misionierius. Humoris-
pačioj pradžioj pakvietė žo- t i n i ų d a i y k u p a s k a i t e rašytoja? 
džiui Alice Stcphens, kuri pa- A Valentinas ir A. Baronas. 
sidžiaugė (bendruomenės talka B u v o išdalinta visa eilė dova-
dainos vienetams bei lietuvių n u k u r i a g s u a u k o J O chicagos 
dainos šventei. Vėliau kalbėjo verslininkai. Be anksčiau skelb 
M. Kriščiūnas, ėr. J. Bajer- t ų a u k o t o j ų j^f^ d o v a n ą p a . 
čius, Ben. Babrauskas, St. Ta- s k y r § i r A P i m p ė s . j . virpšos 
mulaitis, St. Barzdukas, K. D?- m a i s t o p r o duktų krautuvė. Di-
veikis, šimoliūnas, Ignatonis, ^įsiusią dovaną, moglius, lai-
2ilys, Civinskas, Gintneris, m § j o D r a u g Q a d m i n ! s t r a c i j o s 

Staneika, Pilka, Musteikis ir tarnautojas A. Daugirdas. Pik-
Labanauskas. Charakteringa, n i k e b u v o m a t y t i y i g a e į l - p r Q 

kad daugiau buvo kalbama f e s i o n a l ų b e i k u l tūrininkų. 
apie Kultūros fondą bei išlei-1 T a r p j ų j ^ p C i n i k a s M I C 

džiamų grožinės literatūros j T T M a r i j o n ų s p a u d o g v e d ^ . 
knygų turinį. 5ią temą liečiant ( j a s i r C h i c a g o s n a m o v i r ^ i n i n . 
buvo prieita net iki stipresnių; k ^ k u n d r j P r u n s k i g k u n 

pasisakymų, kadangi ne v ienas j d r A B a l t i n i g > A l i c e s t e p h : n 3 t 

iš kalbėtojų reikalavo, kad ra- k a n j P a š k a u s k a s > k u n . S a k e . 
šytoja' rašydami apie Lietuvą j y i č i u S j M I Q N J o d k & .§ - ^ 
ją pieštų ružavom spalvom, ^ ^ M a g g ^ s p a u d o s d a r b u t > 

esą kalbėjimas romanuos3 a p i e ; ^ ^ L i e tuvytis-Rekus ir kt. 
šiaudų stojus bei primityvų 

KATASTROFOS VIETOJ 
f 

Leonard YVood miške, kuriame nukrito lektnvcs, renkami žuvusieji. 
Jų buvo 30. (IMS) 

IŠ ARTI IR TOLI 

CHICAGOS KULTŪRINIAI REIKALAI 
Chicagos LB Apygardos Vai- rinius reikalus. Skipitis pagyrė 

dyba rugpjūčio 6 d. Lietuvių Au iškeltas mintig ir parėmė Kul-
ditorijoje sušaukė vietos kultu-! tūros Fondo idėją. Blinstrubas 
rinnkus, visuomenininkus ir vi- kalbėjo apie valdybos, tarybų ir 
sus lietuvius, kurie domisi lietu- apylinkių tarpusavio ryšius; Rū-
vybės, Kultūros Fondo, Lietu- kas — apskritai a p e lietuvybės 
vių Bendruomenės ir kitais rei- išlaikymo reikalus; Velička — 
kalais. Į apie Kultūros Fondo didumą, są-

Susirinkimą atidarė Chicagos matas, paskirstymą ir jo vien'n-
LB apygardos p'rm'ninkas dr. gumą; prof. Kolupaila — kad 
J. Bajerčius, kuris pasidžiaugė širdingas bendradarb :avimas L. 
tokiu gausiu kultūrininkų atsi- B. įmanomas, tik būkime vieirn-
lankymu. Sekretoriais pakvietė gi .pasitikėkime, sutarkime, rem 
Vytautą Radžiu ir Antaną Gint-jkime. Prof. G. Galva pasidžiau 
nerį. 

Susirinkusieji dž'augsnrngai 

KAS, U IR K 
— T. T. Marijonų bendradarbių 

10 skyr. Bri<ig*porte susirinkimas 
įvyks trečiadienį 7:30 vai. p. p. §v. 
Jurgio parapijos salėje. Bus prane
šimas apie buvusį pikniką. 

gė, kad tiek gražių minčių pa
reiškė kul.ūrin'nkai. Tai valdy-

pasveikino plojimu atvykusi | | bos p'rm, St. Bar^dukui bug įdo-
Chicagą JAV LB Valdybos pir- 'mu žinoti, ką Ch'cagos lietuviai 

kaimo gyvenimą labai kenk'a 
Lietuvos garbei ir tuo pačiu 

NAUJŲ MAŠINŲ 
F O N D A S 

X Gaut'ngo sanatorijos li
goniams Vokietijoj? per A. 

==sI Trimakienę aukojo: Frank T. 
V. Co. (748 W. 32ni st.) 10 
dol., dr. E. Repšiene, dr. J. 
Adomavičius ir A. Trimakienė 
po 5 dol., O ir K. Mickevičiai 
bei dr. T. Jurkūnaite pc 3 dol., 

I 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Povilas Petrauskas, ilga-) 

mėtis Draugo prenumerato
rius, platintojas ir korespon
dentas, gyvenęs Binghampton, 
N. Y., staiga mirė rugpjūčio 
3 d. eidamas į darbą. Palaido
tas rugpjūčio 6 d. Paliko žmo
na Marija Kasiulyte, duktė 
Petronėlė ir duktė Julija su 
jos vyru Pranu Oreška. Lie
tuvoje liko du veliones broliai. 

— Mykolas Saulius jau sep
tinti metai iš eiles, nepraleis
damas nei vieno sezono, kaip 
violončelistas groja Amerikos 
didžiuosiuose (profesionalų mu
zikų) simfoniniuose orkestruo-
HE?a 

Tokių simf. orkestrų koncer
tinių kelionių metu jam teko 
apkeliauti bemaž visą Ameri
ką, o ne vienam iš mūsų teko 

gramą, prašydamas imtis rei
kalingų žygių sustabdyti lietu
vių tautžudybę, deportacijas į 
Sibirą ir atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę. 

VENECUELOJE 
— Venecuelod lietuviu skau

tę rūpesčiu Lietuvos augmeni
jai pažinti komisija, sudaryta 
iš V. Kuzavino, A. Barado ir 
A. Malskio, paskyrė premijas 
už atsiųstuosius komisijai at
sakymus. Premijos teko B. 
Malskytei, P. Neniškiui ir A. 
Lesiūnaitei. Be piniginių pre
mijų buvo taip pat įteikti dip
lomai, kurie jiems nuolatos 
primins tevyiHs Lietuvos gam
tos grožį. 

Z. Rimkute, St. Tumosien'e, A. 
V. ir M. Marcinkienė po 2 do l . . !* k a ' P "imfomstą, matyti gro 
J. Karvelis, O. Jodkuviene ir 
J. Sakas po mažiau. 

"D r a u p o" A.dministraciia 
nuoširdžiai dėl-oja už aukas | ž m D n a P a H d k ^ t e atostogų m:-
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys: 

Prelatas K. Bičkauskas . . 5.09 
J. Liutkevičius 3.00 
Liubonsku šeima 3.00 
G. Juskaitls 2.00 
K. L. Masaitis . . ' 2.00 
Pr. Odenas 2.00 
S. Tamer 2.00 
Pr. Rūdininkas 2 00 
B . Ralmanti> nė 2 .00 
J. Krenčius . . ' 2.00 
V. Verbyla 2.00 
J . Paukštaitis 2 00 
Mrs. T. Climovicn 2.00 
A . E n a z 1 2 .00 
V. Geležunas 1.00 
S. Sodeika l.tK) 
V. Jasaitis 1.001 
V. Ramonas 1.00 
D. švedauskas 1.00 
J. Karpavičius 1.00 

jant ir garsiojoj New Yorko 
Carnegie Hali ir Chicagos Fil

harmonijoje ir Bostono Sym-
X Inž. Izidorius Mal'ška s u ' p h o n y Hali ir daug daug kur 

kitur, neapleidžiant nei Kana-
tu atvyko į Chicagą iš Kana- d o s didžiųjų koncertinių salių: 
dos. Čia aplanke savo uošvius Montrealy, Toronte, Ottawoje 
dr. Palioką su žmona ir svaine N U O 1951 nit. Saulius yra 
Valatkienę, kurios vyras gydy- Colorado valstybės didžiosios 
tojas šiuo metu yra Amerikos s į m f o n i jos čelistu. M. Saulius 
armijoje. 'rodosi ir kaipo solistas viešuo-

mininką Stasį Barzduką, kuris 
gyvena Clevelande. Tenai suda
ryta ir Lietuvių Bendruomenės 
i^ildyba. Jos sąstatas greitai 
bus paskelbtas. 

Salėje buvo m3tomi Lietuvos 
konsulas P. Daužvards, kun. dr. 
J. Prunskis, prof. S. Kolupaila, 
prof. Krikščiūnas, prof. G. Gal
va, adv. R. Skipitis ir kiti 5 L. 
Bendruomenės Tarybos nariai, 
daug apylinkių atstovų, apygar
dos valdybos narių, vietos kul
tūrininkų, visuomenininkų ir 
laikraštininkų. 

Platų pranešimą apie Lietuvių 
Bendruomenės organizavimo są
lygas ir pasiektus rezultatus pa
tiekė LB pirmininkas St. Barz
dukas. Jis pare'škė, kad Lietu
vių Benduromenės idėja yra di
delė ir ją reikalinga plėsti ir to
bulinti. Tai padės ir naujai |-
steigtag Kultūros Fondas, kurir 
vadovybė bus sudaryta Chica-
goje, kaip lietuvių pasaulio sos
tinėje. Daromi žygiai, kad arti
moje ateityje būtų galima su
šaukti viso pasaulio lietuvių sei
mą, kuris galėtų išspręsti daug 
rūp'mų klausimų ir atlikti svar
bių reikalų lietuvybės išlaikymo 
klausimu. 

V. Staneika kalbėjo apie sa
varankišką bendruomenės veiki
mą; V. Tamulaitis — apie Kul
tūros Fondo vardą; Bukšas 

X Kun. V. Parul's, MIC, 
"Draugo" ir Marijonų namų 
statybos vedėjas, grįžo iš ato
stogų ir pradėjo eiti savo pa
reigas. 

X Kazimieras Vild/ius, 8400 
Old Georgetown Road, Be-
Bethesda, Md., jieško Juozo Gru 
šo, kilusio iš Stačiūnų kaimo, 
Šiaulių apskrities. 

X Regina Knight iš San 
Francisco, Calif., atsiun*ė $1 
už Draugo kalendorių. 

X Jurgis Bucevičus, gyv. 
Baltimore, Md., atsiuntė 2 dol. 
Draugo reikalams. 

se koncertuose ir jo tokie pa
sirodymai gražiai vertinami 
vietos amerikiečių muzikinės 
kritikos. Šiuo metu Saulius da
lyvauja "Red Rocks" Musical 
FestivaFyje Colorado. Garsu
sis "Red Rock" — 10,00 vie
tų teatras yra kalnuose 15 
mylių nuo Denverio. Ten vasa
ros metu vykstą simfoniniai 
koncertai susilaukia daug klau
sytojų, nežiūrint biletų bran
gumo ir susisiekimo išlaidų. 

- KOLUMBIJOJ 
— Kolumbijos Liet. Katili-

ku Komitetas pasiuntė prezid. 
Eisenhoweriui į 2enevą tele-

galvo^a. Kons. Daužvardis pa
sveikino pirmininką, LB Tarybą 
ir susirinkusius. Jo nuomone, ne 
reketų kurti daug panašių ir to-
lyg'ų tarybų, o pasitenkinti ki
tu vardu. Račkauskas siūlė jieš-
koti būdu, kaip įjungti daugiau 
senosios kartos lietuvių į LB ei
les, nes turime tik 2 — 3 % , o 
turime išrinkę į LB Tarybą net 
7 senesnės kartos lietuvių at
stovus. 

A. Gintneris perskaitė dail. J. 
Pautieniaus pareiškmą, ne s jisai 
turėjo išvykti į Springfieldą. Jis 
Chicagoje padarė pradžią Kul
tūros Fondo veikimo, suorgani
zuodamas 22 asm., kurie pasi
žadėjo sudėti apie 1,000 dolerių, 
tarp kurių randame 3 gydyto
jus, 4 dailininkus, 4 darbinin
kus, 2 inžinierius, 1 kunigą ir t 
p. Laiško pabaigoje pridėjo 4 
narių (J. Rimašausko, J. Krei
vėno, A. Gintnerio ir J. Pautie
niaus) simbolinę $100 sumą,' 
kaip pradžią KuKūros Fondo jo 
gimimo išvakarėse. 

Dail. J. Pautienius pažymėjo, 
kad Kultūros Fondo gimimo 
proga k*ekvienas lietuvis turėtų 
obalsį: 100 knygų biblioteka ir 
bent vienas lietuvio menininko 
paveikslas (kūrinys) puoštų jo 
butą! 

St. Tamulaitis, kaip Kultūros 
Fondo didžiausias kėlėjas ir or
ganizatorius Chicagoje, pareiš
kė, kad be čia pareikštos simbo-

DUS eeležinČs uždamros atsi- ' / *>" - " " ' D *"*""c u u v u apynn-• ^ ė s $100 aukos dar nepradėjęs 
pus geiezmcs uždangos, atsi k ė m g s a v Q p a s i ū l y m U s r a g t u > faktinai veikti Kultūros Fondas 
sauk.mą i laisvojo pasaulio 1 ^ ^ ^ s i ū J ė K u J t u r o g F o n , jau turi raštiškų pasižadėjimų, 
parlamentus. (Australų pažiu- v a d i n t i Ukruoju v a r d u p u k a kuriais asmenys su t*o paremti 
ra j imigrantus per keletą me-i - » — « » • rr._n._-— « , 
tų pasikeitė). Dabar australai 
jau žiūri į juos kur kas palan
kiau. Prie santykių sušvelnini
mo daug prisidėjo spauda ir 
radijas. Ateity pageidauja dau
giau įsileisti į Australiją mo
terų. Lietuviai turi gerą var
dą. 

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ 
—N. Zelandijos L. B. Krašto 

valdybą su iaro : C. Liutikas, 
pirm., A. Mitkevičius, vice-
pirm., A. Medžiausis, sekr., 
V. Grigaliūnas, ižd., ir J. Pe-
č iu la i t i s m e n o ir k u l t ū r o s rei
k a l a m s . 

P a g a l of ic ia l ią N . Z e l a n d i j o s 
vyriausybės Btatistiką, N. Ze
landijoje yra 164 lietuviai: 83 
vyrai ir 81 moteris. Iki 16 me
tų amžiaus svetimšaliai nere
gistruoti. 

AUSTRALIJOJE 
— Adelaidės dienr. "The Ad- . 

vertfeer" atspaude Lietuvos S J ? U apylinkių pajamas ir so 
St. Seimo narių, esančių šia-1 S ™ mokfC10 Paskirstymą. 
™,o or_,io*^Xo „ s ^ o « ^ „ o*«; *&*tom* patarė duoti apyl 
TMlc cr<il*»*'TYrta į t v n a n o r n a arai— i _ • r_7 

rinkimo dalyviai labai nudžiugo, 
kad pradžia gera padaryta — 
nuo žodžio jau einama prie 
veiksmo. Ta proga dr. P. Kisie
lius pareiškė, kad jisai duoda 
pradžiai irgi $50. 

Pirmininkas St. Barzdukas 
sveikino Chicagos lietuvius, kad 
jie ta p energingai reiškiasi lie
tuviškoje veikloje. Tai j | labai 
džiugina, skatina toliau darbuo
tis ir rodyti kitoms lietuvių ko
lonijoms gyvą pavyzdį. Laike 
poros savaičių Chicagoje bus su
daryta Kultūros Fondo taryba 
T valdyba, o nuo rugsėjo 1 d., 
paskelbta viešai JAV LB Vyr. 
Valdyba su buveine Clevelande. 
Ji jau sudaryta, tik reikalinga 
JAV LB Tarybos patvirtinimo. 

Susirinkimas visais balsais nu 
tarė pakviesti p. J. Račiūną steį-
g'amojo Kultūros Fondo garbės 
nariu. A. Gintneris 

Daug išplatina spaudos 
Tarptautine Katalikų Tiesos 

draugija per 1954 metus JAV-
ae paskleidė 115,618 brošiūrų, 
85,164 brošiūrėles, 2,700 kny
gų, 103,024 laikraščius ir kitus 
religinius dalykus. Daugelis tų 
dalykų buvo pasiųsta misionie
riams, kariuomenės kapelio
nams ir kunigams, dirbantiems 
vidaus misijose. 

Skelhkites "Draa^eT 
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P O P U L I U 
UTHUAMAN RECIPES 

Surinko JUZE DAŪZVARDIENfi 

skundėsi apie teatro reikalus ir Kultūros Fondą. Jų pavardės 
. 1 _-premones jį išlaikyti, kaip lietu 

viškumo tvirtovę. Babrauskas 
kalbėjo apie Kultūros Fondo lė
šų koordinavimą ir jo skirsty
mo kompetenciją; Civinskas — 
dėl Kultūros Fondo formos ir 
turinio; Kreivėnas — kad būtų 
mažiau politikuojama, o dirbami 
kultūriniai darbai, tai darbo 
žmonės pritartų ir remtų kultū-

bu s vėliau paskelbtos. Pasižadė-
i:mų suma — $4,000! Vadinasi, 
lietuviai supranta tokio fondo 
reikalingumą ir j j remia. Susi-

Naujojoj Zelandijoj veikia 
baltų klubas, kuriame lietu
vius atstovauja Žiginskas, Sen-
kien'ė ir Procuta. Klufoo valdy
ba keičiasi kas 4-ri mėnesiai. 
K i e k v i e n o s t a u t y b e s a t s t o v a s I r a u s k o " J l iwet»t* £ietuv«ko^"Knv-
IrliiK^ • t . ^ A . t . l a u 4. • x- ,go* K , u b o 1 9 5 * n... 2 " D*!., kaina 
Klubo vadovybėje tais pačiais,2.50 doi. 

..oriausia knyga vasaros atostogoms 
ALOYZO BARONO 

SODAS Už HORIZONTO Tai nepaprasta knyga. Viri ftO re
ceptų grynai lietuviškų valgių garai-

Romanas nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dlenfi. kuri dainai pasakodavo apie 

A. Baronui nepritrūksta naujų lietuviškus valgius per Chicagos ra-
santykių su aplinka ir naujų išraiš- dijo ir televizijos stotis, surinko pa-
kos priemonig tiems santykiams iš- « u s įdomiausius lietuviškų valgių 
reikšti. Gyva knygos tema, Įdomūs receptus ir DRAUGAS Juos išleido 
personažai ir spalvinga kalba padės ubai parankioje, formoje. Pirma kar-
Jums praleisti atostogas. lt* tokia knyga pasirodo knygų rin

koje. 
Gera dovana kitataučiams ar ang

liškai skaitantiems lietuviams. 

Knygos aplankas dali. Algirdo Ku

rnėtais b ū n a p i r m i n i n k a s , p i r m 
pavaduotojas ir sskr.-kasinin-
kas. Lietuviai leidžia savo ro
tatorium spausdinamą buleta-
nį "Naujosios Zelandijos lietu
vis". 

Knyga gaunama: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley A ve., 

Chicago 8, IU. 

Kaina —. $2.00 
Uteakymus kartu au pinigais aluaklta: 

• D R A U G A S " 
2334 So. Oakley A venne, 

CHICAGO 8. U-L. 
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VISA LIETUVIŠKA VISUOMENE SUSITIKS DIENRAŠČIO D R A U G O DIDELIAME 
i 

T 
Rugsėjo men . 5 tą dieną (Labor Day) 1955 m. — gražięjame O A K S D A R Ž E , prie 119-tos ir Archer Avemje , Lemont , Il lmois 

Šiais metais dienraščio DRAUGO metinis išvažiavimas įvyks dideliame ir 
gražiame Oaks darže. Pirmą kartą kai lietuviai susirinks šiame erdviame darže 
su milžiniškom patalpom. 

Labai lengva nuvykti į šį naująjį daržą, jei esate buvę praeitame mūsų 
piknike. Šis naujas daržas randasi ant to pačio kelio, bet tik penkiom myliom 
toliau į vakarus, prie 119-tos gatves ir Archer Avenue. 

Šokiams gros JURGIS AKELIS su savo orkestru; veiks bufetai ir kiti pa-
marginimai. Bus linksma ir įdomi dienos programa, kuria visi, seni ir jauni, ga
lės pasidžiaugti. 

Dramos artistai, ALFAS BRINKĄ, JONAS KELEČIUS ir VACYS 
KAS vaidins "Patyrimai Sovietų Ūkininkų Delegacijos Amerikoje". 

Vaidinimas prasidės 4:30 valandą popiet. 

Rezervuokite šių metų Labor Day (Rugsėjo men. 5-tą dieną) dienraščio 
DRAUGO piknikui, kur visa lietuviška visuomene susitiks pasisvečiavimui ir 
pasilinksminimui RENGĖJAI 

gf»|&»££l f tg4»ra»£.oratg^j«»ra 
ft»i&»S!4»!g4«ga.»ra»ra«ffh»roi«lfcrIg4^ 

http://rr._n._-

