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Lietuviai Įieško laisves rakto, kuris juos 
išleistų iš baisaus sovietinio tautų kalėjimo 

Paleckis nežino ką kalba. Pabėrė didžiausių nesąmonių 
SALOMĖJA NARKĖUŪNAITĖ 

~" Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 
Jungtines Tautos. Vadinamas Lietuvos TSR prezidentas žmones, o sovietines 

Justas Paleckis ne tik giriasi sovietiniu rojum Lietuvoje, bara 
tremtinius, bet ir prakeikia tas dienas, kartu džiūgaudamas, kad 
jos jau nesugrįš, kai lietuvis "buvo priverstas keliauti į Ame
riką". 

Vietoje to Paleckis nurodo, 
kad niekur kitur, o tik Sovietų 
Sąjungos \rvsputIikose lieLuvL 
ršndąs išganymą, ir tik tenai 
tinkamai įvertinamas jo aar-
bas, talentas ir žinios bei paty
rimas. 

Šitą ir dar daugiau džiaugs
mo Paleckis reiškia angliškai 
parašytame straipsnyje, kuris 
atspausdintas "Soviet Wo-
man" liepos numeryje ir plati
namas čia sovietų. Tas raši
nys tenai įdėtas ryšium su so
vietines Lietuvos penkiolikos 
metų sukaktimi. 

Ta pačia proga Paleckis ir 
^daugiau sovietiniuose leidi
niuose yra angliškai "rašęs". 
Vienu sykiu Sovietų delegacija 
prie JT korespondentams bu
vo prisiuntusi visų trijų Pa
baltijo "prezidentų" rašinius 
apie tai, kaip Pabaltyj gera ir 
kas per tą laiką tenai nuveik
ta. Juose beveik viskas buvo 
paremta statistinėmis žiniomis, 
bet būdinga uniforma: visi 
trys "prezidentai" savo "raši
nius" pradeda teveik tuo pa
čiu sakiniu. 

» 
Tie patys rašiniai, tik tru

putį pakeisti, buvo atspausdin
ti ir eilėje sovietų leidžiamų 
laikraščių anglų kalba. Ta
čiau ypač būdingas yra Palec
kio rašinys jau minėtame "So
viet VVoman" numeryje, čia 
visiškai nadaug statistikos, bet 
gausu vaizdų. Matyt, Palec
kiui buvo pasakyta, kad mote
riškam žurnalui reikia jaut
riau rašyti. 

r spubli-
kos įvert'na kiekvieno tai ntą. 
Paleckis, turbūt, čia ir Sibtr \ 
ir Kazachstaną turi galvoje... 

kęsti tos "Stalino saulės" var
gą. Sovietinė Lietuva ruslėpe 
tą tiesą apie Salomėją Nerį, 
nors jos palaikus tebelaiko 
Karo Muzėjaus sodelyje. 

Cituodamas "Raudonosios 
Vėliavos" kolchozo tvartininko 
Remeikos žodžius apie tai, kad 
jaunoji karta auga pačiame 
saulės patekėjime, Paleckis 
sustoja ties kitais Remeikos 
žodžiais. Girdi, anot Remei
kos, naujosioms kartoms visa 
tai atrodo įprastu ir kasdieniu 
dalyku, kai tuo tarpu jo metų 
žmonėms tai yra lyg stebuklas. 
Ir tada Paleckis nuo savę3 jau 
sako: "Tie žodžiai turi didelę 
reikšmę, nes tikrai daug naujų 
dalykų mūsų gyvenime tapo 
"įprastu ir kasdieniniu daly
ku". Tikrai. Ir enkavedisto 

Maskvoje galvojo apie 
tremtinius 

Užsiminęs apie mokyklas ir 
teatrus, kurie "persokę kapita
listinės Lietuvos" skaičius, Pa
leckis angliškai skaitanti -
šiems užsieniečiams aiškina, 
kad, kai Lietuva sovietine ir 
jos kultūra yra "dalimi didžio
sios sovietų kultūros", jos me
nas kaip tik labiau klesti, o ne 
nyksta. Ir čia jis prisimena, 
kaip jis, sėdėdamas Maskvoje 
per pastarosios lietuvių meno 
dekados pasirodymus, galvojo: 
"Aš negalėjau neprisiminti tų 
vargšų emigracijos pranašų, 
kurie iš toli šaukė, kad mūsų 
tautinė kultūra nyksta. ^ Ką 
gali jie, kurie pabėgo nuo savo 
tautos, žinoti apie tą nuosta
bią laisves gaidą, kuri skamba 

Rytoj mokyklose prasidės nauji mokslo metai. Tėvų pareiga 
yra savo vaikus leisti į katalikiškas mokyklas. Lietuvių vaikai tu
rėtų ypač lankyti lietuvių parapines mokyklas, jei nori, kad jų vai
kai išaugtų gerais katalikais lietuviais. 

Buvę tremtiniai turi atsiminti, kad juo didesnį ryšį turės su 
lietuviškąją parapija, tuo labiau turės progą ten išlaužyti ir sus
tiprinti lietuvybės dvasią. 

— 

Šauki la vokiečius namo 
Lengviau buvo juos išvaryti, negu grąžinti namo 

BERLYNAS, rugp. 30. — Sekdama Vengrijos ir Čekoslovaki
jos pavyzdžiu, Rumunijos „liaudies" vyriausybė išleido dekretą, 
kuriuo šaukia visus, išskyrus nusikaltusius žmonių žudymu, vokie
čius emigrantus grįžti namo iki 1956 m rugpjūčio mėn. pabaigos. 
Jiems žadama visų nusikaltimų prieš naują režimą amnestija, iš
skyrus žmogžudystes. 

Vokiediai mano kad šis krie- ^ „ t ė . 
Urnas k.lo.š reikalo ̂ gauUkvali- ^ ' k a d k i e k v i e n a s V o k i e _ 

Tuniso senyvu valdovas Sidi Lamine pasirašo Prancūzijo6-Tuniso 
sutartį, knria suteikiama Šiaurės Afrikos protektoratui didesnės tei
sės. 

apsilankymas naktimis ir trė-' Lietuvoje žodžiu, daina ir eile-
mimai, jei anksčiau gal ir atro- raščiu. Ir dainos ir poezija 
dė keisti, dabar, remiantis Jus- kaip tik yra sydhicio gyvenimo 
to tvirtinimo, irgi jau tapę "įp- ataplndis". 
rastu ir kasdieniniu dalyku". 
Teisingai juk sakoma, kad šuo 
ir kariamas papranta... 

Ir toliau Paleckis tvirtina, 
kad tas "naujasis gyvenimas" 
negali būti uždarytas "buvu-

Anksciatt užsieniui, o dabar — 'sh* Lietuvos valdovų ir jos 

"Tik sovietuose išganymas" 

sovietams 
Paleckis aiškina, kad lietu

viai žino, kaip Sovietų Sąjun
gos broliškosios respublikos 

transatlantinių globėjų, kurie 
tiki, kad nieko nėra naujo ir 
kad Pabaltijo respublikos ne
egzistuoja". Bet Paleckis, sė
dėdamas Maskvoje, turbūt, ne

yra prisidėjusios prie Lietuvos'pagaivojo, kad lietuviai New 
gerovės. Suprask, traktoriai -Yorke, Chicagoje, Londone, 
ateina su Charkovo fabrikų Į Sydnėjuje ir kitur retkarčiais 
ženklais, Kaunas gauna Mas- j^jp gauigg spindulį 

Džiaugiasi rakta 
Savo anglišką rašinį Palec

kis baigia gana poetiškai. Gir 
di, jam prisimena Gondingos 
kaimelis, kurį jis neseniai ap
lankęs. Tenai žmonėse esanti 
gyva legenda apie užkeiktą 
karalaitę Dingą, kuri esanti 
palaidota tame piliakalnyje. 
Esą, pasakiški turtai ir neap
sakoma laimė ištiktų tą, kuris 
surastų tos pilies raktą. 

Ir Paleckis aiškina, kad, gir
di, tauta per amžius neš o jus i 
Širdyje tro$kfmąvtą raktą su
rasti ir pagaliau jį suradusi, ir 
dar pats save pataisydamas 
sako, kad tauta raktą pasidir-
binusi. Suprask, pagal Palec
kį, lietuvių tauta dabar jau tu
rinti raktą į laimę, nes tą rak
tą pasidirbinusi kartu su vi
sais sovietijos žmonėmis. 2iū-

n_ 
Adenaueris vyksta 

į Maskvą tartis 
BONNA, Vokietija, rūgs. 5. 

— Vakarų Vokietijos 46 delega
cijos nariai specialiu traukiniu 
jau išvyko į Maskvą. Kancleris 
Konrad Adenaueris ir dar jo dau 
giau šimtas delegacijos narių iš
skrenda šį ketvirtadienį į Mas
kvą tartis su Soy. Rusijos vyriau 
sybe svarbiais Vokietijos klau
simais. Adenaueris pasiima žy
miausius expertus, jų tarpe ir 
Vak. Vokietijos užsienio reikalų 
ministerį Einrich von Brentano. 

Remia senesnius 
darbininkus 

WASfflNGTON, nigs. 4. — 
JAV prezidentas Eisenhoweris 
Darbo dienos (Labor Day) pro-

redamas i Dingos pirakalnio ^ p a g e r b ė d a r b i n i n k u S t ^ s f ku_ 
pap€deje esantį "Komunizmo | r i e s a v o d a r b u p a d i d i n o j ^ ^ . 

fikuotų darbininkų ir sumažinti 
egzilinių rumunų politinę įtaką. 

Kad rumunų komunistai yra 
atleidę varžtus prieš savo vokiš
ką mažumą, tai matyti ne vien 
iš to dekreto, bet ir iš fakto, kad 
Transilvanijos vokiečiai jau se
nokai leidžia tris laikraščius vo
kiečių kalba, o šį mėnesį pradė
jo leisti ir dienraštį „Temesvarer 
Zeitung". Visi tie laikraščiai ko
munistų yra kontroliuojami. 

Atrodo, jog šios nuolaidos vo
kiečiams padarytos Čekoslovaki
joje, Vengrijoje įr Rumunijoje 
Maskvos įsakymu. Maskva žino, 
kad Vak. Vokietijoje savo tėviš
kių netekusių vokiečių yra milio-
nai. Jie nuolat šaukia konferen
cijas ir pareiškia, jog jie niekad 
savo teisių f tėviškę nepamirš. 
Jų spauda rašo, jog kiekvienas 
kįetvirtas Vak. Vokietijos gyven-

tijos ambasadorius ar pasiunti
nys visada atstovaus tas vokie
čių mases be tėviškių. 

Savo tėviškių netekę vokiečiai 
yra gerai organizuoti, prieško-
munistiškai nusistatę ir nuolat 
tampo Bonuos vyriausybę ui 
skverno, kad jų teisės nebūtų pa
mirštos. Dėl X4 Maskva ryžosi 
per savo satelitus „užkišti gerk
lę" vokiečiams tremtiniams: jie 
„amnestuojami" ir raginami grįŽ 
ti į savo tėviškes, nors jų tėviš
kės daugiausia yra nacionalizuo
tos arba pavestos lenkams už 
Oderio - Neissės linijos, sovietų 
žmonėms Rytprūsių šiaurėje ar 
čekams Sudetų krašte. Iš šių 
kraštų yra milionai tremtinių ir 
jie sudaro europinio masto pro
blemą. Juos išvaryti buvo leng
viau negu repatrijuoti. 

kvos mašinas, turbinos iš Le- pagauna 

Aušros" kolchozą, Paleckis ne
iškenčia nesušukęs: "Štai, kur 
laimės raktas!", bet pamiršta 
vargšas, kad ne apie kolchozi
nę ir enkavedistinę laimę Gon 

Paleckis savo rašinį pradeda 
prisiminimais, kaip Kauno Ža
liakalnyje mitingavo šimtas 
tūkstančių 1940 m. liepos mėn. 
ir kaip to entuziazmo ten ir ki
tur rezultate trys Pabaltijo 
valstybės tapo sovietinėmis. 
Girdi, fašistiniai Pabaltijo res
publikų valdytojai norėję kraš
tą parduoti Vokietijai, ir tai ^ ^ į ^ į a i p g e r a t>uti~ sovietų 

to "naujojo gyvenimo" žinių, 
ningrado, o tuo tarpu Lietuvos .prasimušančių per geležinę už- dingos kaimelio legenda bylo-
prekės matomos sovietijoje. j dangą įr gerai žino kokia ta ja... ir kad Lietuvos žmonės 
Tik Paleckis nepaaiškina, kaipj««nuogtabi įaigygg g a į d a » pa ie c- jieško rakto, kuris išleistų juos 
tie žmonės žino. O juk tiesa, j ^ Lietuvoje. iš to sovietinio tautų kalėjimo, 
kad jie žino. Jie matė a™"wta Į • • . — 
pirmomis bolševikinėmis die
nomis, jie mato h* dabar, kaip 
geriausios prekės iš Lietuvos 
keliauja į sovietiją, ir jie prisi
mena tai, kaip tie "Uinuijgieji" 
sovietinio gyvenimo metai pra
sidėjo, kai paaiškėjo, jog "Vil
nius mūsų, o Lietuva rusų". 

Išminėjęs visus atvejus, ro 

sukėlė nepasitenkinimą ne tik 
paprastų valstiečių ir darbinin
kų, bet ir visų, kurie "sveikai 
galvoję". Čia, deja, Justas 
neprisimena ano garsiojo Mo-
lotov-Ribbentropo susitarimo, 
kaip Lietuva buvo parduota, 
bet verčia bedą vis tiems ne
laimingiems "buržujams". 

Na, ir po to Justas išmini 
visą eilę "liaudies" atstovų, 
kurie važiavo į Maskvą saulės 
parvežti kartu su Salomėja 
Nerimi. Net cituoja ir juos 
eilėraštį, kuriame ji rašė apie 
"saules parvežimą". Tik čia ir 
nutrūksta Paleckio poetinio 
prisiminimo siūlas. Jis nepasa
ko, kad ta pati Salomėja Ne
ris, kurios jau nebėra gyvųjų 
tarpe, ir kitokių eilėraščių yra 
parašiusi, ir kad tų eilėraščių 
sovietinė Lietuva niekad ne
spausdins ir necituos. Jie tik 
kaip liaudies epas dabar tenai 
eina iš lūpų į lūpas ir savo po
etine galia žmonėms padeda 

šeimoje, Paleckis klausia: "kas 
gi buvo tos tariamai laisvos ir 
suvereninės Pabaltijo valsty
bės ligi 1940?" ir čia pat at
sako." Užsienio m o nopolio 
žaislas". Girdi, Lietuvoje elek
tra priklausė belgams, degtu
kai švedams, geležinkelių tilta' 
danams, o bankai — vokie
čiams ir amerikiečiams. 

Ir šituo momentu Justas 
jaučia, kad reikia ką nors pa
sakyti kaip Lietuva "draugau
ja su sovietais", bet čia žmoge
lis nesumoja, kad ir pats tuo 
pačiu patvirtina, kad "Lietuva 
rusų". Toliau Justas entuzias
tingai sušunka: "Amžnai din
go tos dienos, kad lietuviai, 
latviai ir estai, nedarbo varo
mi (ir caro priespaudos, Jus
tai,) palikdavo savo gimtinę, 
laimės jieškodami Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Pietų 
Amerikoje ir Afrikoje." Girdi, 
saugumo jausmas ir užtikrin
ta ateitis dabar lydi Lietuvos 

• 

Patvirtino žinią, kad Sovietų 
Rusija siūle ginklų Egiptui 

JERUZALEI, Izraelis, rūgs. 4. — Izraelis ir Egiptas šiandien 
priėmė prašymą iš Jungtinių Tautų paliaubų prižiūrėtojų, kad bū
tų baigtos kovos prie Gazos rubežiaus. Kiekviena šalis pareiškusi, 
jog atsakys ugnimi, jei bus vėl užpultos. 

KeUoins valandoms praslinkus d a n t š a l i a pripažinto oro korido-
po paliaubų plano priėmimo, 
Egipto atstovas pranešė, jog 
egiptiečių pozicijos netoli EI As-
sra buvo užpultos ir penki izrae
litai krito kovoje. 

Egipto pranešėjas pareiškė, 
jog egiptiečiai gins savo ir Pales 
tinos arabų gyvybes, jei izraeli
tai juos puls. 

CALCUTA, rūgs. 4. — Egip
to ministerio pirmininko pagel-
bininkas Gamai Salem patvirti
no žinią CaLcutoje šiandieną, 
kad Sovietų Rusija pasiūlė gink
lų Egiptui. Jis pastebėjo, jei Eu
ropos kraštai neišpildys pažadų 
pristatyti ginklų, Eigptas turėtų 
priimti Sov. Rusijos pasiūlymą. 

LYDDA, Izraelis, rugp. 4. — 
Izraelio 'kovos lėktuvai paleido 
įspėjančias kulkas į Amerikos o-
ro jėgų lėktuvą Dakotą po to, 
kai šis buvo sulaikytas šiandien 
virš Haifos uosto. Kovos lėktu
vų įgulos pareiškė, jog lėktuvas 
Dakota, vežęs 12 amerikiečių, 
pažeidė Izraelio era erdvę, skren 

riaus. 
Dakota lėktuvas, skrendąs iš 

Cairo, Egipto, į Beirutą, Lebaną, 
buvo priverstas nusileisti į Lyd-
dos aerodromą. Dakota lėktuvo 
pilotas maj. Gene Patton iš Har-
lington, Tex., pareiškė Izraelio 
oro jėgų pareigūnams, kad jis 
buvo sulaikytas dviejų Izraelio 
kovos lėktuvų. 

„Paleistos kulkos, — pareiš
kė maj. Patton, išgąsdino mus; 
ten buvo kieno nors neapskaičia-
vimas." 

Dakota lėktuve buvo septyni 
įgulos nariai, trys karininkai ir 
du civiliai asmenys pakeliui į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
karinę misiją Arfkaron, Turki-
jon. Dakota lėktuvo įgula, pa vai 
giusi areodrome, savo lėktuvu 
išskrido į Beirutą. 

kos gerovę ir prašė padėkoti Die
vui, kad šiame krašte klesti ger
būvis. Prezidentas savo pareiški
me atkreipė dėmesį į senesnius 
darbininkus. Jis prašė, kad būtų 
pašalintas draudimas samdyti 
vyresnio amžiaus darbininkus. 

San Francisce \ 
žeme drebėjo 

SAN FRANCISCO. — Praei
tąjį sekmadienį San Francisco 
ir jo apylinkėje drebėjo žemė. 
Žemės drebėjimas San Francis
ce namus supurtė, tūkstančius 
žmonių išgąsdino. San Jose 
mieste žcmės drebėjimas kaiku-
rių namų langus išbarstė. Že
mės drebėjimas tęsės 30 sekun
džių. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Carlos M. TaJbott iš Charleston, TU., North-American spraus-

miniu lėktuvu iš George oro bazės Victorvūle, Calif., į Phūadelphi-
ją atskrido per S valandas, ±8 minutes ir k sekund., padarydamas 
2J25 mylias. Jis laimėjo Califomia—Pennsyfvania Bendix tro-

—Raud. Kinijos artilerija apšaudė Amoy-Quemoy salas. Kini
jos nacionalistai atsakė irgi iš patrankų. Kova tęsės tris valandas. 

—Netoli Tainan, Formozoje, siautė potvynis. 2Ą miesteliai pot
vynio nuplauti; 18 asmenų žuvo. 

Čilės 30,000 vaMžios tarnautojų baigė streiką, tęsusį aštuonias 
dienas. Streikuojantieji prašė pakelti atlyginimą. 

—Sov. Rusija paleido tris amerikiečius kareivius, išbuvusius ke
lerius metus sovietų nelaisvėje. 

—Izraelis vakar atsiprašė, kad septynioms valandoms praslin
kus po paliaubų jo sargybiniai „per klaidą" apšaudė egiptieių jė
gas prie Gazos rubežiaus. 

—Anksti vakar daugiau jB5 asmenų buvo sužeista, kai Pennsyl-
vania geležinkelio Manhattan Limited traukinys susidūrė su pre
kiniu traukiniu keturios mylios vakaruose nuo Bucyrus, Ohio. 

—Edvard Kardei, Jugoslavijos, viceprezidentas, vyksta į Lon
doną tarp lapkričio 1J ir 18 d, 

—Izraelis susirūpinęs, kad Egiptas gali pradėti blokadą prieš Iz
raelį. Sakoma, kad Egipto laivynas sustiprėjęs. 

nw*mz*£%zzz.9Z3TTi399Z 

• Berniukų skautų tarptauti
nė konferencija Niagara Falls, 
Ont, priėmė nariais naujus 
kraštus — Iraką, Jordaną ir Ku 
wait •••• -3w 

Ži inios iš visur 
Daug žuvo 

Mrs. Debormfi Landy iš Bradley 
Boach, N. J., kurios sūnus nebuvo 
priimtas j laivyną, kadangi ji karta 
buvoi komunistė, liudijo kongreso 
komisijai priešamerikinei veiklai tir
ti. Ji papasakojo, kaip padėjo ko-
munistinti New Jersey ūkių (far- I 

CHICAGO, Hl.t rūgs. 5. — 
Saugumo pareigūnai praeitojo 
sekmadienio vakare spėjo, kad 
Darbo dienos savaitgalis šiais 
metais visame krašte atneš dau
giau mirčių negu praeitais me-
;ais. 

Associated Press duomenys 
anksti pirmadienį rodė, kad vi
same krašte automobilių nelai
mėse jau buvo žuvę 286 asme
nys. Pirmadienio 9 vai. ryte jau 

Kalendorių*. 
Rugsėjo 6 d.: šv. Onesiforas. 

Lietuviškas: Vaišvilas ir Var-
monė. 

Saulė teka 6:20. leidžiasi 7:18. 

Oras Chicagoje 
Chicagoje ir jos apylinkėje 

mų) darbininkus. (INS) 'šiandien ir rytoj giedra. 

buvo žuvusių automobilių nelai
mėse daugiau 300 asmenų. 

Vel susirinks 
WASfflNGTON, rūgs. 5. — 

Genevoje spalio 27 d. vėl susi
rinks JAV, Britanijos, Prancūzi
jos ir Sov. Sąjungos užsienio rei
kalų ministeriai. Jie turės svars
tyti Vokietijos suvienijimo ir Eu
ropos saugumo klausimus, ku
riuos pakėlė, bet neišsprendė ke
turių didžiųjų konferencija. 

II Pasauliniame ljare 
VVASHINGTONAS. — Antro

jo Pasaulinio karo metais JAV 
kariuomenėje per milionas juo
dukų (negrų) buvo. 

• Britų ministeris pirminin
kas Edenas ir jo žmona aplankys 
karalienę Elzbietą II rugsėjo 17 

LM>M 

•'•• ** 

. ' . _ _ - - * • • 

file:///rvsputIikose


mrnĘHF*™*9! • ' | . | I , I P^I 

. 

- . 
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Rašo DR. AL. RAČKUS 

SVEIKATA BRANGĘ TURTAS 
'•' • • ^ 4342 Jt-cher Ave.r Chicago 32 , ^ ^ r 

Rudintis, tai ne grūdintis 
Daugelis įsivaizduoja ir ki-l niausiąs bei gražiautias veidu-

tiems pasakoja, kad juo labiau j kas pasidaro "bobiškai" negra-
savo odą prieš saulę kaitinan
tis nurudina, juo geriau save už 
grūdina. Na, taij jau ne visiš-

UŽSILAIKYMAS NĖŠTUMO METU 
DR. A. V A U S - LABOKAS 

Nors nėštumas nėra liga, o mas šlapumas, ar jame nėra bal-
tik sve :katos pasireiškimas, ta- tymų, cukraus cilinderių, leu-
čiau tam tikra gydytojo priežiū- kocytų arba pūlinių celių. Balty 
ra nėštumo metu yra reikalin- mų atsiradimas šlapume ir krau 
ga kiekvienai moteriai. Gera gy jo spaudimo pakilimas rodo gre-
dytojo priežiūra neretai išgelbs- siantį toksemijos pavojų. Cuk-
ti ją ir kūdikį nuo galimo mirti- raus atsiradimas gali būti ženk-
no pavojaus. Seniau, prieš ke- las cukrinės ligos, arba reikšti 
liasdešimt metų nėštumas ir gim pakitimus, surištus su peno ga-

dažnai būdavo rimtų myba. Leukocitų arba pūlinių 

DR. JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHWEST MEDICAL CENTBR 
2336 W. Chioago Ave., Chicago 22, UI. 
Vai. 12 :80 -1 :30 , 6 - 9 p.p pirmad.. 
antrad., ketvlrtad. ir penktad.; 11 v. 
ryto lkl 2 vai. p.p. iet tad. Tik susi
tarus trečiadieniai*. 

žus. Plaukai nuo saulės spindu
lių taipgi apgruzda, tampa tra
pūs, šiurkštūs, apiblukę, sunkiai į dymas 
•išukuojami. Saugok savo plau j komplikacijų priežastis, pvz. ne celių buvimas rodo inkstų susir-

f K **-l717. 

kai taip. Atsargus saulinimasis 
ir sisteminga mankšta, ir viskas | kus! Maudydamasis visada ap- j pagydomas inkstų susirgimas, girną. 
su saiku yra. sveika. Bet kas 
perdaug/tai gali pakenkti. 

Seniau, kai nebuvo vaistų ang 
liškai ligai (rachitui, rieketsui) 
gydyti, tai saulės spinduliai bu
vo vienintele priemonė sergan
čių va kų minkštus kaulus pa-

gaubk plaukus, jei ne kepuraite, į pogimdyvinis kraujo užkrėti- Į Be pilno kraujo tyrimo neštu-
tai bent rankšluosčiu, kad saulė j m a s kurįg dažnai baigdavosi mo pradžioje tiriama taipgi 
plaukų negruzdmtų. Tepk savo m o t e r s mirtimi ir tt. Dabar, dė-
odą "šaltkremu" (cold c r e a m ) , k a geresnio pažinimo nėštumo 

(Nukelto | 7 psl.) 

fiziologijos ir antibiotikų, mo
teris retai kada miršta dėl gim-

I dymo ar nėštumo komplikacijų. 

kad nesudž ūtų. nesuskirstų ir 
nesiraukšlėtų. 

Gulėdaams ir vartydamasis 
prieš saulę, dėvėk tinkamus spali g i a į s laikais, jei jau moteris U 

gydyti, nuo avitaminozo gelbėti. | v o t ų g t i k l ų a k i n i u g | k a d a p g a u . , n U k ė t i f i s u l a u k . 
Paskui tokiems įskhsusiems nu- g o t u m a k i g n u o g a u l ė s a t s p i n . | ^ k ū d i k i o *' ū U k t i 8 v e i k a 

parupusiems ir pasmėlusiems ^ j ^ ^ ^ ^ n u s i i p n i n a | M o t e r i g i j u t u f i i n ė š č i a t u . 
vaikams pradėjo girdyti slyks- a k i s > 0 k a r t a . s n e t v i s i š k a i a p a n . ^ d y t o j ą M v ė . 
ciai dvokianti norvegišką riba- k a § j e i n e s a U g o j a gavo akių nuo l i a u k a i p antrame nėštumo mė-
« * ? , . ~ a i l r , a i . v a d ' n a m ą saulės spndulių bežvejodami, be nesyje. Pirmojo vizito metu gy-

cod liver oil , kuriuo milionus s i m a u d y d a m i > a r baltame smėly- d y t 0 j a s n u s t a t o , ar moteris tik-
vaikučių tiesiog stebuklingai j j e besisaulindami. Saugok, vai r a i y r a n ė š č i a ir apskaito datą, 
nuo sunykimo ir ankstyvos mir
ties išgelbėdavo. Visas pasaulis 
žinojo, kad žuvies kepenų rie-
balait lygiai kaip saulės spindu
liai, pagydo rachitu sergančius; 
žmonės tą dvokiantį "ribatra-
ną" net ir vadindavo "bonkine 
saule". Tačiau anoje gentkartė-
je niekas negirdėjo apie vitami
nus. Jie nežinojo, jog ne dvo
kiantis žuvies kepenų aliejus gy 
do anglišką ligą, bet jame esan
tis vitaminas D. Gi tas antira-
chitinis vitaminas D jokio kva
po neturi. 

Dabar medicinos mokslas yra 
tiek pažengęs, kad net pačioje 
ūkanose niurkstančioje Anglijo
je jau anglškos ilgos (rachito) 
nėra. Jau dabar nereikia nei 
prieš saulę kaitintis, nei dvokian 

saugok savo akis! 
Baigiant šias pastabas, reikia 

priminti ir tą faktą, kad nuo 
perdažno odos gruzdinimo sau
lės spinduliuose galima gauti o-
dos vėžį. Čia tai nėra joks gąs
dinimas, bet ką reikia žinoti, tai 
reikia. Daugiausia odos vėžys 
pasireiškia ant rankų, kaklo ir 
veido — tose vietose, kurias daž 
niausiai saulės spinduliai palie
čia. Reikia žinoti ir tai, kad 
žmonių, gyvenančiųjų Kaliforni
joje, Floridoje, Teksase, Arizo
noje ir kitose pietinėse Ameri-

kada ji normaliai turėtų gimdy
ti. Normaliai nėštumas tęsiasi 
268 dienas, skaitant nuo pasto
jimo momento. Bet, kadangi 
praktikoje yra sunku nustatyti 
tikslią pastojimo datą, tai pa
prastai gimdymo terminas ap
skaitomas nuo paskutinių nor
malių mėnesinių pirmos dienos, 
pridedant 280 dienų. Kitaip ta
riant, nėštumas tęsiasi 9 mėne
sius ir 7 dienas (arba 40 savai
čių), skaitant nuo paskutinių 
mėnesinių pirmos dienos. 

Be pilno sveikatos stovio pa-
kos valstybėse, gauna bent 6 . t i k r i n i m o v i z t o m e t u , gydytojas 
kartus daugiau odos vėžį, negu; t u r ė t ų p a c i e n t e i paaiškinti svar 
gyvenanteji Naujosios A n g l i - \ b e m d w i n e štumo vystymosi reiš 
jos, Ohio, Pennsylvanijos, ^ Eli-, Mniu3 i r a t s a k y t i į j o s k l a u s i . 

mus, jei jų turėtų. 

o*. JUZE ir KĘSTUTIS 
E S M I Š K A I 

GYDYTOJAI I B CHIRURGĄ* 
t * » VVest i i S t r e e t 

Va*. — pirm. ir antr. 10 lkl 11 ryto; 
2 Iki 4 ir E lkl S popiet; k et v. ir 
penkt. S Iki 4 ir Š"iki S popiet; šešt. 
10 Iki 2 popiet 

Offts* tel. PRospeot 9-1799 
Re*, tel. GRovekiU 9-6S09 

r*. 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
8 1 4 8 VVest 6 3 S t r e e t 

Kasdien 1—S. Vakarais Z— 8, tiktai 
antradieniai* Ir penktadieniai*. Tre-
f iandien. ii sekmad. ofisas uždaryta* 

Recld. 32 tt W. 99th PLACL 

(Gydytoja Ir Chirurge) 
MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 

•SPECIALISTE 
2750 West 71st Street 

(kampas 7 l s t Ir California) 
Tel . o f i s o i r rez. R E p u b l i c 7 -4146 
Vai. 11-2 Ir 4-9 v. v. Šeš t 1-4 p. p., 

Kitu laiku pagal susitarimą 

0R. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir ChlrurgS) 

RCDIKJV IR VAIRŲ LIGŲ 
8 P 

nois ir kitose šiaurinėse valsty-' 
bėse. Žvejai ir jūrininkai bent 8 

tį "ribatraną" gokčiojant gerti, | kartus dažniau'būna paliesti o-
kad išvengtum ar pagydytum, d o s v ė ž i o n e g u š a k u m o s gyven 
anglišką ligą. Tiesa, saulės ui- t o j a i > gįa Urės klimate gimu-
travioletinių spindulių radiacija, g r e m 3 ž m o n ė m s , tokiems, kaip 
paskatina odoje esantį ergoste-; iįetuviai ar švedai, neapsimoka 
rolį gaminti vitaminą D, kuris a pšį g y V ent i ten, kur perdaug 
yra reikalingas tam, kad kau
lai ir visas kūnas galėtų tinka
mai sunaudoti kalkines medžia-

Priežiūra ir drabužiai 

Illinois valstybės įstatymai rei 
kalauja kiekvieną nėščią mote
rį patikrinti, ar ji neserga džio
va ir venerinėmis ligomis. Tam 

Te*, ofiso SOL 4-94*9 re*, f»K. 6-7SSS 

M . ANTAIAS ALEKNA 
GTDYTOJA8 IB CHIRURGAS 

1957 W. Garfieid Ulvd. 
VAI*: 1—i Ir S—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai p. p. 
Išskyrus ketvirtad Ir aekmad 

B A ANMA B A U I N A S 
*kiu. ausų. sjnsjsj Ir gerkles Ugx» 

— Pritaiko akinius' — 
fiS22 S o u t h VVestern A v e n a * 

Valandos: Antradieniais ir penkta 
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. SeŠtad 
nuo 10 ligri 12 ir nuo 1 ligi S v. p. p 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: PR. 8-8221 
Rez. ttlef. \VAlbrook S-b07t 

Reikalaukite 
visose 
maisto 

krautuvėse 
šios 

skaniausiom 
J a o n o s . 

feigu negausita. 
krelpkitSs 
1 kepyklą 

gas savo ląstelių stiprinimui. 
Bet dabar jau to vitamino D 
dirbtinu būdu maisto gaminto
jai prideda, kiek reikant, o kar
tais net ir daugiau negu reikia, 
| pieną, margariną, sūrį ir viso
kius konservus, ir net ant dėžu-
eų užrašo, kiek vitamino D vie
netų ten yra pridėta. Be to A-
merik9«r gyvento jai visada gau
na kiek tik nori ir kada tik no
ri natūralaus vitamino D su švie 
žiu pienu, sviestu, kiaušiniais, 
žuvimi ir tt. Amerikoje maistas 
yra daug patikimesnis šaltinis, 
H kurio žmonės visada gali sem
ti sau vitaminą D, negu saulė. 
O ten, kur saulė per ištisus mė
nesius nepasirodo, ir natūralaus 
maisto su vitaminu D sunku gau 
ti (tarbų Lietuvoje, Rusijoje), 
tai laimė jei gauna kiek "riba-
trano" ar vitamino D tablečių. 

Taigi čia Amerikoje gyvenan-

tikslui daroma plaučių nuotrau-
saulės ir peršiltas kraštas, kur k a fr s e r o log inis kraujo tyrimas 
jiems klimatas nėra įprastas. k i e k v i e n a i n ė š č i a i m o t er ia i . 
Nerasi išmintingų suomių ir šve, N ė š č i o g m o t e r s p r i e ž i ū r a lai
dų kolonijų kur nors JAV pieti
niame saulės spirginamame 
krašte, bet Minnessotoje, Wis-
consine... Jie ž:no, kur sveikiau 
šiaurės žmogui gyventi. 

Nereikia saulės spindulių bi
joti, tačiau reikia žinoti, kad vi 
durvasario karšti saulės spindu
liai nėra kokia tai be ribų pa
laima. Save grūdinti ir odą ru-
dinti galima, bet nereikia jos 
gruzdinti. 

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS 

Atsakymas O. J. — Į tams
tos klausimą, ar tiesa, jog nuo 
uodų sukandžiojimo galima gau
ti dusulj (asthmą), reikia pasa
kyti,* kad nevisiems ir ne visada. 
Labai retais atvejais pasitaiko 
tokių, kurie yra alergiški uodų 
jgylimams; toki tad uodams su-

koma gera, jei ji lanko gydyto
ją kas mėnesį per pirmus 6 — 7 
mėnesius, po to du 'kartu j mė
nesį ir paskutinį prieš gimdymą 
mėnesį — kas savaitę. Dažnas 
sveikatos tikrinmas neštumo 
metu yra reikalingas tam, kad 
gydytojas galėtų laiku užbėgti 
už akių betkokiai grėsiančiai 
komplikacijai ar sveikatos pavo 
jui. Su kiekvienu vizitu matuo
jamas kraujo spaudimas; tiria-

gręsia. Kai bevartodamas tas 
tabletes, į jas įprasi, tai bus sun 
kiau negu alkoholikui — būsi 
nedarbingas ir nelaimingas! Sau 
gokis "sleep tablet" įpročio la
biau negu plėšiko, negu aršiau* 
sio priešo. 

V. DŪKŠTAS, 
1800 W. 46th S i 
Telef. LA 8-1610 

S A II G U S 
BALDŲ 

PERKRAOSTYMAS 
18 ARTI I B rOLl 

Naujas 1955 specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Pigus ir sąžininga* 

patarnavimas. 
Saukite: . 

R. fi E R £ \ A S 
4546 s. Wood st., Chicago 9, 

111. Tel. VI. 7-2972 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADI0 PROGRAMA 

U WQES stoties — Banga 119* 
NUO PIRMAD. IKI P E N K T A D 

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD.' 8:10 lkl 9:80 ryte 

PIRMADIENIO v a k nuo 1—8 • . 
SEKMAD. 8:30—9:89 v. Z. Ii s t o t t o 

WOPA — 1490 kU. 
Chicago 89, 111. HEmlock 4-141) 

7121 SO. RHCKWE1X. 8T. 

tiems lietuviams saulės "spindu- kramčius pradeda labai kasytis, 
liai yra reikalingi ne tam, kad i r 3 U 0 l a b i a u k a s o s i ' 3 U 0 I a b i a u 

gavus vitamino D, bet tik taip j n e ž t i » * ka**ais net dusulį gau 
sau, grynam malonumui. Ir to
dėl, kad mada atostogaujant o-
dą nurudinti, beveik visi sten
giasi per atostogas ne tiek pail
sėti, kiek saulės spinduliuose j s u l i o kaltininkai. 

i na. Tos rūšies dusulys vadina
mas "alergiškoji asthma", ir tai 
yra tik laikinis dusulys. Uodai 
nėra pastovaus ir neatlyžaus du 

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

B A L T I C A 
5805 S. W£8TERN A VE. W Albrook 5-8900 

savo odą kaitinti. Kaip su kiek-

SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOMOBILI 
Compiete Auto Service 

Atsakymas P. T. — Nemigo 
vienu malonumu, taip ir su sau-1 priežasčių yra labai daug. Tams 
linimuosi reikia laikytis nuosai- \ ^ privalai jiežkoti pagalbos ir 
kun*0- I patarimų pas savo še:mos dak

tarą. O tamstos laiške minėtų 
tablečių vartoti nepatariu, nes 

j jos gali labai pakenkti jūsų svei 

Yra tokių žmonių, ypač ruda
plaukiai ir blondinai, kuriems 
niekad nepavyksta savo odą 
gražiai nurudinti. Kiek sykių I į a t a i > n u o j ų D a i s i n e l a m i e j u m s 
mėgina, t:ek sykių tik odą skau 
d ž i a i s u g r u z c l i n a , b e t n e n u r u d i -
na. Tokiems prieš saulę kaitin
tis yra net labai pavojinga. 

Moterys privalo žinoti ir tą 
faktą, %kad už gražų odos nuru-
dinimą kartais tenka vėliau šird 
gėla atmokėti. Jei perdažnai ir 
perdaug saulės spinduliai odą 
paliečia, tai oda džiūsta, sensta, 
raukšlėjasi, darosi šiurkšti, kar
tais ir gyvplaukiai pasidaro ryš
kesni... Kartais nuo to ir švel-

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIKTOJE IR IS TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
ruriu naują didelį sunkvežimi 

tr apdrauriaft 
•(930 8. Talman, Chicago M , DL 

Tel. ORoreklU «-709« 

4542-44 S. Western Ave. Tel. CLif. 
Sav. Sta^s-s Dapkus, prityręs mechani
kas, turįs moderniausius (rengimus, ge
rai Ir nebrangiai pataiso karoserij*. tr 
nudaio , taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudotą benziną ir alyvą. 
Jis šioje srityje dirba nuo 1936 metu, 
taip kad Jo darbu busite patenkinti. Bia-

telef. WAlbrook &-T&S9. 
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5AFCTY OF YOUB 
SAVINOS 
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DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAB 

4701 South Damen Avenae 
(Kampas 47-tos Ir Damen Ars . ) 
Vai. kasdien nuo 6—S vai. rak 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pasai sutarti 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Rez.: WAlbrook 5-3048 

Tel. ofiso H E . 4-5849, res HE. 4-2324 

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

2 4 3 4 VVest 71s t S t r e e t 
Vai Pirm., ketvir., p e n k t 1-4 Ir T-», 
ac tr 1-6, treč. ir Sėst. pagal sutartį 

7156 Sotiti i H eatern A v e n o s 
(MEDICAX BUILDINO) 

Plrmad., antrad., kstv )r penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 • . p. p. ir nuo 
4 v. — S vaL vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. i e s t a t . 11 
vai. ryto iki I vai. popiet. 

Ofise te*. R E . 7-1199 
tel. WAIbmok ft-87ft» 

DR. FL TALLATKELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6008 W«9t I6th Street 
Vai.: kasdien 4-1. t s s t s i . l - i 

Telef. TOvrnhall S-0959 
8534 Wet t 68th Street 

VaL: tik Ii anksto susitarus 
Telef. HEmlorti 4-7090, neatsakius 

skambinti CEntral f-2294 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
6817 S o u t h \ V e s t « n i A v e n a e 

Chicago 29, DL 
* Pasimatymai pagal sutart ie! 

Telefonas REpublic 7-4000 
Rcudenc i ja : GRovehill 6-8161 

UR. T. DUNDULIS 
TOYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenae 
O l e o vai.: nuo 2-4 Ir nuo 4-8:90 vai 
*uk geatadtoniais nuo S iki 4 popiet 

rrečladieniais pagal sutart] 
Ofiso tel. Vlrjrtnia 7-OOSa 

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8»44 

Tej. ofiso VIrginia 7-0600, 
rea. REpublic 7-9997 

DR. IR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(speo. moterų Ugos ir akušerija) 

4055 Archer Avenae 
Kampas Archer tr California Ava, 

VAL.: f—4 Ir « — i v. p. p. 
SeMadienials 2—7 vai. p. p„ 

ttskyrus sekmadienius 

Tel. ofiso VA. 7-5557, rea. R E . 7-4999 

DR. FRANK C. KVVINN 
( R V I I ^ I N S R A S ) 

GYpYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 vVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nno 2 
vai. ik i 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:10 

DR. VYT. TAURAS-
TUPčIAUSKAS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
B E N D R A PRAKTIKA IR _ 

SPEC. MOTERŲ IAGOS 
Ofisas ir reaid : 9410 W. 51st 84. 

Tel. P R 9-122S arka W E 9-5577 
Ofiso vai.: Pirm. t—10 v. v. Antr., 
Treč. ir Penkt. €—» v. v. Ir Ketv. ir 

šeštadieniais 2-4 vaL popiet. 

I 

TeL ofiso H E 4-2123, res. P R 9-9499 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ePfeC. C1HRURGIN&8 LIOOS 
6 2 5 5 S o u t h W e s t e r n Av< 

v. 
iki 

Vai. 2—4 p. p. 4r nuo 7—* v. 
Treč. ir sekm. uždaryta. Vasarą 
Labor Day šešt. uždaryta. 

Tel. ofiso tr res. VVAlbrook *-33S& 

DR. S. CEŠTAUTAS 
GYDYTOiAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Kampas 71st ir Talman Ave. 

Vai.: Nuo 7 iki 0 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

Ofiso telef. INterocean 9-7994 . . 
Buto telef. IJiterooeaa 9-9791 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR OEHRURGAS 
Ofisas 10756 So. Michigan Ave. 

Vai.: Kasdien 9—12 vai. ryto, 1—4 
ir 6—I v. vak.. Išskyrus trečiadienį. 
Seštad. 10 — i v. Kitu laiku susi-
tarua 

Ofiso telef. YArds 7 - U 9 9 
Reridencijoe — STevrart 9-4911 

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

7 5 6 VVest S 5 t h S t r e e t 
(kampas Halsted ir »5-ta į-atv9) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:t0 p. p. kas-
disn išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehill 6-4020 
l i l l l top 9.1690 

Dr. Alexander J. iavois 
(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 VVest M ą r q a e t t e B d . 

Vai. 1—4 p. p. |r nuo 7—9 v. vak 
Trečia*, ir teštad. pagal sutarti 

TeL ofiso PR. 9-S9S9, rea. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
36430 VVest 68rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir f: I š 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir š e š t uždaryta 

GRovehill 4-1599 

UR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I U L I G Ų S P E O I a L I B T I 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—t v. • . pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienJua 

t « t We9t Margiiette Bd. 

Telefonas REl iaaoe 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6: t«—8:30 vak. 
Uidaryta trečlad. Ir šeštad. vakarai> 

TeL Ofiso G R 9-5999, P R 9-4759 

DR. A. MACIUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 VVest 6Srd Street 

(Kampas 6trd ir Artesian) 
VAL. 2—4 p.p. Ir nuo C—8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 
Šeštad. iki Labor Day uždaryta 

OR. JULIJA M0MSTAVIČIUS 
GYDYTOJA TR OHIRUROfi 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 4 v. v. iki 9 v. v., 
išsyrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tel.: Ofiso — P I l lman 5-C759 

Buto — E>'glevood 4-4979 

Ofiso Ir buto tel. HFmlook 4-5915 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČ9U I R VIDAUS LIGOS 

- 6757 South YVestern Avenae 
Valandos: pirmad.. trečiad., ketv ir t , 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto fleštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

OR. ALBINA FR0NSKIS 
BR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

3 2 5 9 S o u t h H a l s t e d S t 
Kasdien t—4 vai. vak. fieštad. nno 

1—5 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. VIctory 2-1494. Restri. 2257 W. 
25rd PLACE, teL FRontter 9-5941 

Ofiso telefonas — B l s h o p 7-9599 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedaie ir Arcber) 

VAL. kasdien nuc 2 lkl t vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik siisitarus 

TeL of iso: DAnube 9-1199 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IfOTKRąr IAGŲ GVDYTOJA8 
83*57 South Halsted Street 

VaL 1 lkl 4 v. p. p. tr 4 — • v. 
P- P 

1 lkl 4 v. p. p. tr f 
Šeštadieniais 1—4 v 

VArda 7-5599 YArds 7-7419 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien 6:30—8:30, šešt. 

TeL ofiso PRospeot 9-94O0 
liezid. PRoepec* 

DR. 0RA VAšKEYIfclUS 
(Yaskevičl&t£) 

GYDYTOJA IR C H I R C R O I 
9248 Soucu Kedsša Aveane 

Vai. kasdien 1—3 p. p. ir nuo 
v. vak. Seštad. 1—4 p. p. Trečiad. tr 
kitu laiku tik ausi tarus. 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 1407 S. 49th Court, Cicere 

Kasdien 10-12 ryto tr 6-8 vaL vak. 
Šeštadieniais 10-1. 

Oft*o 4r buto teL O L y m p k 9-1191 

TeL ofiso VIctory 2-1991, 
rea. Y l c t o r j 9-9749 

DR. V. VILElilS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

802 Weet Slst Street 
Kampas Halted ir 81-mos 

PriSmimo valandos: 2—4 p.p. ir 
6—8 v. v. " Seštad. 2—4 vai. popiet 

i 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2299 
SPBCIALYB8 CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 4—8 vai. vak 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v 
Seštad. 10-12 v. Kitu laiku susi tarų * 

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

keičia stiklus ir rėmus. 
4 4 5 5 S o . Cal i fornia A v e . , Ch icago 

lauk i t e YArds 7-7591 
Priima: vakarais 4 lai t 
10 vaL ryto iki 4; trečlad. ir 

tik susitarus 

Te*. Ofiso Cli. 4-0253, rt-z. G R 9-8970 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

4645 S. Ashland Are. (kamb. SU) 
P i r m a d , antr., ketv. Ir 

S:80—8:80 vaL vakare 
SbSt. nuo 2 lkl 4 popiet. 

Rea, 9053 S. CanipbeH 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave„ Chieago 

TeL ofiso P R 9-9449, rea. H E 4-9154 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS Di CHDiURGA« 

242Q VVest BUrqoette B4. 

VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 4 lkl S 
Treč. Ir šeštad. pa*al sutarti 

feL ofiso CA 4-0257, res . P B 9 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS TR CHD3URGA8 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 9900 & Arteaiaa Ave. 

1 1 V r. lkl 8 p. p.; • — t • . v. 

P. ŠILEIKIS. 0. P. 
Ortnopedas - PiiKialsIas 

Aparatai-Proteial . Med.Ban 
datai. Spec. pagalba Kojaasj 

(Arcb Supporta) tr 4A. 
VAU: 9-4 Ir 4-8. šeštadieni! U 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNUfeOS L A B 
1911 W. 59th St., Chicago 99. Dnno4t 

TeL: PRospeot 9-5094 

f 
DR. G. SERNER 

LIETI VIS A K U GVDYTOJA9 
mtHŲ patrrimas 

TeL YArds 7-1899 
Pritaiko akliJna 

VAL. nuo 1—4 Ir 4—8: treCiad.. 
tad. Ir sekmad. tik pairai sutart}. 
Jeigu neatsil ieps viršminfiti telefonai. 
TeL ofiso VA 7-4**7, r e c P R 9-1999 

šaukite I t l d v a y 9-9091 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
saujas adresas: 4259 VV. 63rd S t 

Ofiso tel. REliar-^e 5-4410 
Rezld. teleL GBovetdl 6-0917 

Valandos: 1—8 p. m. 7—8 p. uv 
Penktadienį tik popiet 

Trečiad. ir šeštad. nagai sutarti 

Ofisas Ir akiniu dirktuvC 
756 W e s t 36th Street 

Vai. nuo io iki S, nuo 4 iki 8, tre
čiad. nuo 10—18; penktadieni 19—9i 
šeštad. 10—8 p. p. 

Ofiso teL OLffftde 4-1 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179 

DR. P. STRIMAITIS 
ofiso ir buto oLvmpio s-41591 GYDYTOJAS ĈR CHIRURGAS 
DR. P. KISIELIUS 

GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 
49S8 W . 15th St., Oicaro -

Kasdien 1—S v. lf 6—8 v. vakare. 
ieš tadieaią is 18 iki 4 popiet 

Butas 1529 So. 49th Ave, 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210. jei 
neatsiliepia, š a u k i u KEdzie 8-8848 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA LR CHIRURG1 

4146 a Archer Are. 
VAL. Kasdien popiet nuo 1 8 - 8 : t ą • . 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 4-8:89 v. 

Trečiadieniais tik susitarus 

1 7 2 4 VVest 4 7 t h S t r e e t 
Kampas 47th ir Rermltage 

Vai.: nuo 2 iki 4 Ir € iki 9 v. 
šeštad. nuo 2 iki 4 vai., isskyr. 

Perskaitę "Draugą", duokite 

j j kitiems. 

Renkite dieo. Draug*! 

DR. S. VAITUSH, OPT. 
Palengvinu ak iu {tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudšjuno. 
svaigimo ir skaudančių akiu karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir tplirears-
te. Prirenku teisingai aktnlua Vist 
egzsminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais rodančiais mažiausius 
trūkumas. Speciali atyda kreipiasia 
i mokyklos vaikus. 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai. 10:80—7 • . v.. SeStad. 10:1 

• e t m . ir trmč. nedarą 

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

Skelbkitcs "Drauge"! 

* ... 
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Metama 
19.00 
$8.00 
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0TJH8CRIPTION RATE8 
91.00 per year ouUlde of Cnloaffo 
$9.00 per year In Chlcago A Cicero 
ffc.00 per year in Canada 
Forelsn $11.00 per year. 
% metų t men. 1 m i n 

5.00 $1.76 $1.25 
$4.60 $2.60 $1.00 
$6.60 $8.00 $1.85 

Redakcija straipsnius taiso feavo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne-
•augo. juos grąžina tik ii anksto susitarus. Redakcija, u* skelbimų turint 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos javus prašymą.. 

TIESA IR GYVENIMAS 
DAVIMAS VIETOJ GAVIMO 

šąją nuomonę atrodo, kad vie 
ha visuomen'nio gyvenimo sri 
tis — politika pas mus yra ta 
pusi vieniems paprastu keiks 

POLITIKOS 
ST. DZIKAS, Elizabet, N. J. 

Pasekus mūsų išeivijos vie- rinio ir priemonių bei metodų 
jam įgyvendinti. Kas sudaro | 
šio gėrio turinį, būtų per pla
tus klausimas čia nagrinė.i. 
Taigi viena pagrindinių prie-

ižod! itiems baubu 'žasčių politinei d ierenciacijai 
savo priešininkams bauginti, o tautoje atsirasti yra laikinasis 
daugumai — nežinoma žeme. gėris, jo supratimas ir jo įgy-
Pirmieji visų blogybių priežas- vendinimo valstybėje metcdij 
timi mano esant politiką, ant- klausimas. 
rieji politikoj besireiškiančius Kadangi laikinasis garis 
žmones sąmoningai piešia juo- t a r p k i t ų pasifcxiamas ekcno-

priemonem, tod£l poli-

LAI7AS IR KARnOUKAI 

• 

džiausiom spalvom, tretieji g 
bendroje politikos niekinimo 
atmosfel-oje, progai pasitai
kius, įrodo menką orientaciją 
šioje žmogiškosios žinijos \ sri • 
tyje. Reikia pripažinti, tokių 
reiškinių kartais pasitaiko ir 
rimtesnėje mūsų s p a u doje 
(plg. Aidai, nr. 255 psl., 1955 

m.). 
Kas sudaro politines dife

renciacijos pagrindus? Teigti, 
kad tai yra skirtingų žmonių 

yra 

Vis labiau apsiprasdami Amerikoje, turime progos geriau 
pažinti šį kraštą. Šalia daugelio dalykų, kuriuos mes čia no
rėtume matyti kitaip, ar kuriuos kitur esame matę kitaip 
tvarkomus, mes čia susitinkame su vienu nepaprastos reikšmės 
faktu, kuris yra vertas mūsų dėmesio. Tas faktas yra visuo
tinis žmonių gerbūvis. Tai yra toks reiškinys, kad jo nepaste
bėti, o pastebėti t k įvairius negerumus vienoje ar kitoje srityje, 
būtų visuomeninis neapdairumas. 

Mes matome, kad čia galimybė žmogui įsikurti yra tokl^ 
visuotine, kokią sunku betkur rasti. Tas reiškinys čia yra 
toks platus ir toks rėksmingas visam Amerikos gyvenimui, kad iTii -T i hz 
jis čia visai kitoje plotmėje pastato daugelį visuomeninių klausi- , n e t l k s l u - Individualybe tėra 
mų. Kaikuriuos Amerikos visuomeninius klausimus mes nega- s u m a žmogaus dvasinių Ir me
time spręsti taip, k a p mes juos spręstume kitur. Pvz., jeigu d a g i n i ų savybių, kurios jį iš 
daugelyje kraštų kokio kultūrinio darbo pravedimas yra susijęs s k i n a »$ k l t u žmonių tarpD. 
su sugebėjimu išprašyti atitinkamą pinigų sumą iš kokios įstai- politinis susigrupavimas nebu-
gos, tai čia beve'k visų sumanymų pravedimas priklauso nuo ; t u įmanomas, jei jis remtųsi 
sugebėjimo išprašyti tą sumą iš paties savęs. j individų skirtumais, nes nėra 

Vietoj kultūrinio elgetavimo mes čia turime kultūrinio me- dvieJW žmonių turinčių iden-
cenavimo reikalą. Kitaip sakant, vietoj gavimo, čia pirmon eilėn tiška individualybę. Religini ii 
atsistoja davimo problema. Čia yra ne vargšo žmogaus išga 
nymo reikalas, bet turtingo. Mes čia turime reikalą ne su Lo 
zorium, bet su turtuoliu. 

Didžiausias pasauly Amerikos karo laivas Forresta! ir karininkai. ( INS) 

AMERIKOS PASLAPTIS 
Tačiau ne apie tai mes šiand'en norime kalbėti. Mums rūpi 

iškelti klausimą: iš ko kyla šis Amerikos gerbūvis? Negalima 
manyti, kad jis remiasi vien šalies turtingumu. Yra turtingų 
salų Naujajame Pasaulyje, kurios yra pilnos skurdžių. Tuo 
tarpu JAV ir kaikurie kiti kraštai, esą ar buvę veikiami tų 
pačių idėjų, yra pasiekę plataus masto gerbūvio. Pažymėtina, 
kad JAV to gerbūvio yra pasiekusios ne kokiu perdėtu žmo-
n'ų sumeistravimu ar visuotiniu jų šelpimu, bet kažkuo visai kitu. 

Harvardo universiteto profesorius L. Hartz šįmet išleis-• • i v. , , . i , -,. * -•.-_, XT«~« mistika, kuri nepasiduotų lo 
toje, knygoje s.uo klausimu paskleidė neįprastų pažiūrų. Nors . r . M. 

skirtumai nėra lemiamas veik 
snys politiniams sambūriams 
susidaryti. Amerikoj turime 
virš šimto religinių susigrupa-
vimų, o tik dvi politines parti
jas. Italijoj gi, kurx absoliuti 
piliečių dauguma priklauso 
vienai religijai, yra keletas po
litinių partijų. Kultūriniai skir 
tumai irgi nesudaro esminio 
pagrindo politiniam tautos pa-
įHskirstymui. Pagialiau politi
ne diferenciacija nėra jokia 

minem priemonėm, todcl 
tinių partijų programų esminę 
dalį sudaro ekonominės politi
kos klausimai. Toliau, nuomo
nes paprastai skiriasi, ar vals
tybe turi kištis į ekonominių 
ir socialinių santykių tvarky
mą, ar tikslinga jai būti turtų 
ir gamybos priemonių savinin-1 priešingas 
ke (socializmas), ar atvirkš- žiūrai. 
čiai — į ekonominius ir sočia-. p0 l . partijos valstybėje m i - ' b l o & i o pasaulėžiūra ir siekia 
linius piliečių santykius ji tu-j žiau ar daugiau kovoja tarp 33 primesti visai tautai, jei 
ri visai nesikišti (ekon. libera-1 savęs. Kiekvienas jų tikslas politinėj kovoj nesilaiko mora-

yr a pasiekti valdžios, kad tuo«1 § s P"ncipų ir jei jos siekia 
būdu viešosiomis priemonėmis kalbėti visos tautos vardu. Ta-
įgyvendintų jų bendrojo gėrio č i a u partijų kova tremtyje 
sampratą vaistytoje. Demo-1 dažnai išsigimsta į nesveiką 
kratinės partijos to shkia lais-! donkichotišką kovą, neturin-

kataliko pasaulS- dus. Partijos, tarp kita k:\ , Iš kalėjimo grįžęs vyskupas 
kenkia tautai, jei jos remiasi dabar gydosi; dėl badavimo 

ypač nukentėjusios jo akys ir 
klausa. 

lizmas). 

Viena pagrindinių politinės 
diferenciacijos priežasčių yra 
skirtingos pažiūros į asmenis 
ir valstybes santykių esmę. 
Politinių partijų programos 
labiausiai skiriasi tuo, kiek jos 
numato valstybei teisių į as- **** v i s o s tautos vardu, ar no 
menj, kitaip tariant, kiek as- j r i P r a r y t i visą tautą savo na-
meniui suteikia vad. pil ietinių<n a i s ' 5™ grynas nesusiprati-
teisių. Tų teisių apimtis labai I m a s - Partijos esmėje yra 
skiriasi valstybėje, kuri yra P r i ncipas, kad ji atstovauja tik 

dalį tautos. Tik diktatūrinės 

vų rinkimų keliu. Tvirtinti, 
kad kiekviena partija nori kai 

valdoma totalistinės partijos, 
ir ten, kur valdžioje yra demo
kratinė partija. 

Be šių esminių politinės di-, 
ferenciacijos kriterijų yra d a r j p a f l j a ' k u n remiasi krikščio 

čią pagrindo — savos valsty
bes, nei tikslo — suvereninės 
valdžios siekimo visuotinių 
rinkimų keliu. Tik tvirta mo
ralė ir sveika pasaulėžiūra gali 
apsaugoti išeiviją nuo bepras
mio ir jėgas bei tautinį poten
cialą, naikinančio politinių ais-

jis Amerikos ir Europos kraštų kultūrą suvokia kaip vieną pro
cesą, tačiau jis pastebi labai įdomių Amerikos savumų. Ame
rikos visuomenė, pasak jo, yra vidurinės klasės visuomenė, ne
turinti bežemio proletariato ir feodališko aristokrato. Ir šį cha
rakterį ji yra išlaikiusi nepaisant pietiečių suaristokratėjusių 
ūkininkų ir milionieriais išvirtusių darbininkų. Pasak Calvin Col-
ton, kiekvienas amerikietis darbininkas gali sakyti, kad "aš esu 
Amerikos kapitalistas'. _ 

PAGARBA IDĖJAI 
Amerikos gyvenimui apibūdinti netinka kaikurios Europos 

sąvokos. Pvz. dažnai yra minima Amerikos revoliucija 1763 — 
1775 m., kuria ji išsikovojo sau laisvę. Kaikurie mano, kad 
gali ją gretinti su Prancūzų revoliucija ar įvairiomis vėlesnėmis 
revoliucijomis iki paskutinių dienų. Tuo tarpu yra įrodyta, kad 
tokiam lyg;n'mui nėra pagrindo. Trylikos kolonijų revoliucija 
kilo ne dėl to, kad jos buvo prislėgtos. Yra paa ;škėję, kad 
tos kolonijos ūkiškai ir politiškai tada buvo mažiausiai prislėg
tos, negu betkuris kraštas pasaulyje. Amerikos revoliucija kilo 
ne priespaudos, bet naujos valstybinės minties vedina. 

L. Hartz pastebi, kad JAV gyvenimo formavime idėjinis 
veiksnys yra suvaidinęs daug didesnį vaidmenį, negu kituose 
kraštuose. Amerikos likimui didelės reikšmės turėjo tas fak
tas, kad čia buvo ne daug idėjų, bet viena visuotinė pažiūra 
į žmogų. 

Ta idėja be abejo yra susiformavusi Anglijoje. Sunku būtų 
ją t rumpai apibūdinti. Tačiau galima atkreipti dėmesį į savitą 
angliškos dvasios pagarbą idėjai arba tiesai. Iš čia seka būdin
ga šio žmogaus pagarba teisei. 

AKURATUMAS TEISEI 
Anglai yra garsūs tuo, kad jie neturi rašytos konstitucijos. 

Tai visi žino. Bet jie yra garsūs ir tuo, kad jie turi didžiausią 
teisių aiškinimo ir pritaikymo rinkinį. Tai ne visi žino. Iš 
palinkimo, ne kurti įstatymą, bet jį protingai pritaikyti gyveni
me, yra susikūrusi anglosaksiška kultūra. Akuratumu teisei ga
lima išaiškinti ir t a \ kad ekonomijos mokslas buvo sukurtas 
anglosaksų. Mes galime šiandien sakyti, kad jis kaikuriais at
žvilgiais yra nepatenkinamas, ir kad reikėtų naujų išvadų. Bet 
mes negal:me nepripažinti anglosaksiškai dvasiai nuopelno už 
tai, kad ji su mokslininko metodais sugebėjo ateiti į tą sritį, 
į kurią dauguma sugeba ateiti tik su gemblininko metodais, 
tvirt'ndami, kad betkokiais kitais metodais čia visai negalima 
veikti. 

GERAS KOMEDININKES 
Apie gerą komedininką sakoma, kad jam užbaigus vaidybą 

visi sako, kad buvo gražu. Bet pradėdamas savo darbą komedi-
ninkas turi pasirodyti teisingu. Tik tuo būdu jis gali laimėti pu
blikos pasitikėjimą. Kitaip iš jo bus juokiamasi tik kaip iš 
nevykėlio. 

Tam tikru atžvilgiu tai galima pasakyti apie anglosaksišką 
kultūrą. (Ją suprantant daug plačiau negu vien anglišką kolo
nializmą). Ji laimingais atvejais sugeba sumegzti ryšį tarp ab
strakčiai atrodančios tiesos ir kasdieninės gyven'mo tikrovės. 
Tiesos dvasia, drįstanti aps'gyventi žmogiškoje kasdienybėje, 
yra didelis kiekvienos visuomenės laimėjimas. 

Vistiek, kokiu būdu tiesos dvasią išvarai iš kasdieninių 
santyk'ų: ar ją perdaug garbindamas ir laikydamas perdaug 
šventa mūsų prastiems santykiams, ar ją grubiai niekindamas — 
nė vienu atveju savo visuomenei nepasitarnauji. V. Bgd. 

giškai analizei, ar remtųsi tik 
intuityviai įžvelgtomis verty
bėmis bei tiesomis. 

Difet&u^acijos pagrindas 

Tai kas gi yra politinės tau
tos diferenciacijos pagrinde? 
Valstybė yra tobuliausia žmo
nių socialinio bendravimo for
ma, kurios tikslas yra laikina
sis žmonių g*ėris. Šis gėris, 
kurio siekia t a u t a 
nizuota į valstybę 
šosiomis priemonėmis, 
lengvai nustatomas, 
valstybėje ir susidaro 
niai sambūriai — partijos, ku
rių nariai daugiau ar mažiau 
sutaria dėl bendrojo gėrio tu-

orga-
vie-

nėra 
Todėl 
politi-

nemaža specifinių. Štai turi
me prohibicijos šalininkų, pa
bėgėlių ir kit. partijų, kuries 
suburia, dažnai tik laikinai, 
kokį ypatingą tikslą turinčius 
piliečius. 

Pasaulėžiūros vaidmuo 

Kadangi žmogus siekia ne 
tik laikinojo gėrio žemėje, bet 
ir gyvena augštesnį intelektu
alinį bei dvasinį gyvenimą, yra 
neįmanoma, kad ir šie jo rei
kalai neiškiltų viešajame gyve
nime, taigi ir valstybėje. Čia 
prieiname pasaulėžiūros ir po
litikos santykių klausimą. Jo 
neliečiant, čia tenka tik pa
brėžti, kad pasaulėžiūra asme
niui tarnauja kaip kriterijus 
formuojant jo politines pažiū
ras. Nuoseklus tikintis kata
likas negali būti diktatūrinės 
partijos šalininku, nes prigim
tinių žmogaus teisių paneigi
mas diktatūriniame režime yra 

partijos nori kalbėti visos tau- t r u siautėjimo ir į sunykimą 
tos vardu ir paneigia jo pilie- vedančio susmulkėjimo. 

| tinęs teises. Antra vertus, 

Perspėja atvykęs iš Kinijos niška pasaulėžiūra, jei ji 
nuosekli, politinėje kovoje siek 
dama valdžios ir vadovaudama 
valstybei laikosi tos pasaulė
žiūros principų. Toki įparei
gojimai nesaisto partijų, ku
rių programos nėra paremtos 
krikščioniška ar kita pozityvia 
pasaulėžiūra. Atskiros parti
jos gali tarp savęs bendradar-
tfr'/iuti, neiš^ižadėdamos savo 
programinių pagrindų, tačiau 
partija, kurią saisto krikšč. 
pasaulėžiūros principai, negali 
bendradarbiauti, pav., su libe
raline partija, kai ši s;ekia 
valstybinėmis p r i emonėmis 
pažeisti tikinčiųjų teises. 

Politinė diferenciacija yra 
natūrali ir neišvengiama kiek
vienoje sąmoningoje tautoje. 
Bendras tautos moralinis ly
gis, vyraujanti pasaulėžiūra ir 
valstybinio darbo tradicijos 
apsprendžia politinės kovos po
būdį ir partijų veiklos meto-

Peru jaunuoliai seminarijoje 
Maryknoll misionieriai Puno-

je, Andų kalnuose, Peru valsty
bėje turi 35 jaunuolius, besiren
giančius kunigystei mažojoje se 
minarijoje. Pirmieji Maryknoll 
misionierių išauklėti, iš vietinių, 
kunigai buvo įšventinti praei
tais metais. Tada tebuvo įšven
tinti tik du, ir jiems bus daug 
darbo šalyje, kur kiekvienam 
kunigui išpuola 13,000 gyvento
ju. 

Aklųjų globai 
St. Paul, Minn., yra susida

riusi draugija, kuri remia aklų
jų švietimą ir globą. Draugija 
yra katalikų vadovybėje ir per 
trejus metus sukėlė $10,000 ak
lųjų reikalams. 

Gauta 

K A I P 
J A V 

nauja siunta knygelių 

P A S I R U O Š T I 
P I L I E T Y B E I 

Penkerius paskutinius me
tus praleidęs arešte iš Raudo
nosios Kinijos grįžo ištremtas 
62 metų amžiaus vyskupas 
Frederick A. Dongahy. Jis jau 
pasiekė savo tėviškę New Bed-
ford, Mass. Kinijos misijose 
vyskupas yra praleidęs 26 me
tus, gerai pažįsta padėtį ir 
perspėja amerikiečius būti at
sargiais su komunistais, nes 
šiandien komunistai kietai el
giasi su amerikiečių lakūnais, 
numušdami juos, jei tik ar
čiau, priskrenda. Rytoj jie 
pradės atakuoti užsienį pasie
kusius kinų studentus. Raudo
nieji nuolat spaudžia de
šimtis milionų patriotų pačio
je Kinijoje. Vyskupas Don
gahy pabrėžia: "Laisvasis pa
saulis kovoja dėl pagrindinės 
laisves. Nesileiskime sumaišo- *inigua su užsakymais siųsti 

.-, . * "DRAUGAS", 2354 S. Oakley ave. 
mi randonųjų šypsenų tr jų pro . Cfclcigos! D t ^ 
fesinio klastingumo". 

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Spaudai pa
rengė Pr. šulaitis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Well& Kaina 
60 centų. 

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę. 

ttSSSS%<3Qg« JURGIS GLIAUDĄ « C « ^ 

RAID2IU 
PASĖLIAI 

Džiūsna Jonas padėjo dainai skystu tenoriuku. | — Taip dvi savaites, -— pasakė kražiškis. — 2mo-
Atvažiavo jie laimingai. Sustojo pas kražiškį n ė s maistą atneša- O bažnyčioje dieną i r naktį pakai-

knygnešį, už pusvarsčio nuo Kražių. Cia jie pasiėmė, 
kiek įstengė sudėti, spaudos. I r ilgokai pasidarbavo 
prie vežimo, kol viską sutvarkė, užkalė t a r p dvigubų 
grindų. 

— 2inia pirmon galvon, knygelė gali palaukti, — 

tomis. Vienuoles labai lengvai paėmė. Tik verksmas ir 
prašymai . I r tuščias vienuolynas. Bet bažnyčią sun
kiau. Žemaičiai! Maskoliai aptilo, t ik pro šalį zuja. 

Kražiškis pasakė pasigirdamas: 
— Juk prašymai parašyti popiežiui, imperatoriams 

x%%%xxx%« ? ROMANAS 

79 tęsinys 

Iš bėdos su tokiu vežimu galima nuvažiuoti ir porą 
kartų siuntinio pargabenti. 

Jie išvažiavo iš Ldoliūnų anksti rytą, dar prieblan
doje, švintant tapo lyg šilčiau. Aplink buvo įprastas 
žemaitiškas gamtovaizdis — neaugštos, nuolaidžios kal
velės. Atšlaitės susikerta, o kelias tai slenka nuo kal
vos, tai svirduliuoja į šlaitą. Kada pasitaiko lygumėlė, 
kumelaitė, atsigaudama bando pabėgėti ristele. 

Nebuvo sniego ir nebuvo; viskas buvo pilkšvai - ru
da. Rudeniškai šalta ir kaulus stingdanti drėgmė. 

Urnužis žinojo tą kelią į Kražius, kaip taką prie 
savo trobos. 

— Matuojame kelią tarp Lioliūnų ir Kražių, o 
įklimpus, matuosim kelią tarp Lioliūnų ir Sibiro. Si
biras už Uralo. Turbūt ten velniai vaikus veda, — pa
sakė jis atklydusią mintį Džiūsnai Jonui. 

— Gera važta, rublis prie delno, — lėtai pratarė 
Džiūsna Jonas. — O nelaimė, ir visi pelnai šuniui ant 
uodegos. 

— E, — kaip numestinai atsiliepė Urnužis, — 
rubliai skamba, grandinės žvanga-

Jam panūdo dainuoti. Niūniuodamas sau po ūsais, 
jis užtraukė dainelę: 

„Caras, dvaras ir lenkybė 
/ Yra mūsų pražūtybė; 

Lašas akmenį tašys, 
O maskolių knygnešys. . . " 

džiaugsmingai reiškė mintį Urnužis. Žinia, tai periodi- A u s t r i J o s ir Vengrijos, taip pat mūsų carui. Paimk tu 
tuos žmones, prašymus parašė, pasirašė ir išsiuntė. A? 
Dar vyskupui. Bet kas vyskupo klausys. Nugrūdo pa
čiam carui į Petarburką. 

— O buvo atsakymai ? — pasiteiravo Urnužis. 
— Nei vieno, — atsakė ir nusikeikė kražiškis. 
— Kas už mus, — susigriebė Urnužis. — Niekas 

Tik mes patys už save. Aš Lioliūnuose su vienu seniu 
baruosi ir baruosi. Iš lenkų anas, išbajoris. Plikbajo
ris. Jis krakusmetį kariavo. O, jis už Lenkiją. Aš gi u i 
Lietuvos savistovystę. Kai sueiname, smarkiai kariau
jame. O draugai. O čia, kaimynai, eilės tokios. Kaip 
ir daina, bet dar gaidos nėra. 

Urnužis kažin kodėl atsistojo, norėdamas pasa
kyti eiles. 

„Vai tu kel keluiėli, 
Po koja, po basa; 
Vai tu zmog žmogužėli. 
Su knygele, su sava?' 

Jis pasakė tą ketureilį, kaip gėdydamasis, bet pa
sakyti tai jam staiga parūpo ir buvo tai jam miela. 

— Kelias kelužėlis, tai mūsų dalia, — sutiko kra
žiškis- — Variokai skamba, retežiai žvanga. Daug da
bar ir knygnešių dainelių. Čia dar tokia viena. Kelei
vis nuo Starapolės užveže. Važiavo, važiavo, arklį kei-
tinėjo. Tai yra, ne arklį, bet pakinktus. Lanką keisti 
reikia. Nuo Kupiškio jei važiuotum, prie Grinkiškio 
jau pakinktus keisk. Kitaip atpažins tolimą keliaunin
ką. Taip ir tada buvo, kai dar keliai nebuvo juodašim
čių apsėsti. 

nė spauda. Tai buvo leidiniai iš Tilžės, nuo Mauderodės, 
nuo šenkės. Tai buvo „Apžvalga", „Ūkininkas". Ur
nužis padarė nuolaidą kalendoriams, kuriuose jau buvo 
ateinančių, 1894 metų, data. 

Kražiškis knygnešys parodė jiems knygų, pelių 
sugraužtų. 

— Slepiama knyga pati nusidėvi, — nusiskundė 
vyras. — Žandaras ir pelė, — didžiausi mūsų knygos 
priešai-

— Knygnešių marios, o kuris iš to turtą sukrovė, 
— nusijuokė Urnužis. — Parodyk man tokį, kuris iš 
lietuviškos knygos namus pastatė? Nežinau. Kas Si-
berijon nuėjo ? Tokių daug suskaičiuosiu. Neverk, kai
myne, pelės tave ragino.knygas išvežti, o tu neišvežei... 

— Aš pagalvojau, gal geriau po jomarkus su šat-
rele, Jeruzalę rodyti, švari duona. Nei gaudo, nei tre
mia, — atsiliepė kražiškis. 

— Dvasia mumyse kita, — nusijuokė Urnužis. — 
Dvasia kita. Apsėsti mes. Žinai, kaip šventam rašte 
pasakyta, esą buvo apsėsti dvasių žmonės. Tai turbūt 
apie mus ir rašė- Apsėdo mus lietuviški kipšai: patrim-
pai, aitvarai, kaukai. Neduoda nė valandėlės atvangos. 
Veja iš namų ir giedros metu, ir per lietų. Imk knygą, 
vežk, namuos nemiegok. 

— Kada į Kražius eisite? — paklausė kražiškis. 
— Ryme būdamas popiežiaus jieškosi: Varniuose 

blaivininkų paminklo; o kaip Kražiuose be bažnyčios? 
Įdomūs darbai! Po visą Lietuvą garsėja, šaukia: sto
vėkite, kaip siena. (Bus daugiau) 
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ĮSPŪDŽIAI IŠ VOKIETIJOS 
n 

DR. J. BUDZEIKA 

Pokarinio dešimtmečio bėgy-,Vakarų Europos politinę siste-
je Amerika yra padariusi labai 
didelę įtaką visam Vokietijos 
gyvenimui, gi vokiečiai rodo a-
merikiečiams daug pagarbos ii 
laiko juos savo sąjungininkais 
ir globėjas — tokią išvadą ten
ka susidaryti stebint dabartines 
vokiečių nuotaikas ir nuomones 
bei jų vyriausybės oficialią po
litiką. 

Pagarbos ir draugiškumo pa
sireiškimų galima daug rasti ei
linių piliečių tarpe. Privatiniuo
se pasikalbėjimuose, kur galima 
matyti tikrą žmonių nusistaty
mą, vokiečai yra mandagūs ir 
draugiški, ir nesistengia rodyti 
savo tariamo pranašumo, kaip 

tė, kad Amerika neturi jokių im-1 nukreipta prieš Ameriką. Pra-
perialistinių tikslų vokiečių at- eities patyrimas rodo, kad vo-
žvilgiu, kaip Hitlerio propagan- kiečiai savo galios viršūnėje to 
da mėgino žmones įtiktinėti. 

mą. % 
Toliau, Amerika yra šiuo me

tu Vokietijos gynėja. Ten yra 
šešios JAV divizijos su 100,000 
vyrų. s-ta kariuomenė vokiečių 
nėra laikoma okupantais, bet 
laikoma tuo, kuo ji iš tikro 
yra — Vokietijos gynėja. Asme 
niški santykiai tarp amerikiečių 
karių ir vokiečių gyventojų yra 
draugiški, ir tas draugiškumas 
reiškiasi iš abiejų pusių. Kaiku-
rios amerikiečių šeimos susidrau 
gauja su vokškomis šeimomis, 
dažniausiai tai būna per vaikus. 
Man pačiam trumpu metu teko 
sutikti keletą amerikiečių kari
ninkų šeimų, kurios išrūpino 

jie yra mėgę rodyti praėjusio I jauniems vokiečių studentams 
karo metu santykiuose su kito-1 įvažiavimą ir studijas Amerikos 
m s Europos tautomis. Priošin-'universitetuose (Tarp kitko vo-
gai, eilin s vokietis pripažįsta j kiečių jaunimo tarpe teko pašte-1 
amerikiečių pranašumą įvairiose bėti didelį norą važiuoti stuii-
gyvenimo srityse. Jie mielai joms į Ameriką. Amerikiečių 
draugauja su amerikiečiais, mo-' aukštosios mokyklos vokiej'ų 
kosi anglų kalbos ir nori dau- laikomos lygioms vokiškoms 
giau pažnti Ameriką ir ameri- mokykloms), 
kiečių gyvenimo būdą. Žinoma,' Kitas susiartinimo ryšys yra 
nemažai dar yra tų vokiečių, turistai. Amerikiečiai turistai 
kurie teigia, kad amerikiečiai šiaip jau daugiausia mėgsta I-
yra naivūs, nemoka gerai elgtis, j taliją ir Prancūziją. Bet pasku-
yra kultūriškai atsilikę. Be tai ' t'niaisiais metais Vokietija tapo 
yra palyginamai nelabai gausūs irgi labai mėgstamu turizmo 
pasireiškimai ir jie daugiausia tikslu, o tai daugiausia todėl, 
plaukia iš buvusių nacių ;r šiaip kad daug amerikiečių tėvų va-
užketėjusiu nacionalistų, kurie žiuo ja į Vokietiją aplankyti sa-
"nieko neišmoko ir nieko neuž- vo "Johnny", kuris ten atlieka 
miršo". karinę tarnybą ir, žinoma, nega-

Kaip vieną tokių mėginimų Ii atvaž'uoti atostogoms į Ame-
bendradarbiauti tenkia čia p a - riką. 
m nėti vieną sceną iš asmeniško 

Iš kito3 pusės, amerikiečiams 
patinka vokiečių darbštumas, 
tvarkingumas, ištvermė ir gyve
nimo energija. Tai yra būdo zy

kiąs idėjas visuomet yra turėję, 
ir todėl perdidelis pasitikėjimas 
Vokietija slepia savyje daug pa
vojų. 

Tačiau š u o metu vokiečiai, 

mės, kurios abi tautas jungia. I ^ ^ J ^ T ^ C*Ž£Z ~* « « « ^ * . ™ . JL*£ir. antraeile valstybe, ir padėtis 
greitai dar nepasikeis. Todėl rei 
kia* spręsti, kad Vokietija bus 
Amerikos sąjungininkas dar il
gesnį laką. 

Taip pat amerikiečiams patinka 
vokiečių, tiksliai sakant Adenau
erio, aiškus pasisakymas už Va
karų civilizaciją ir vokiečių pri
pažinimas, kad Amerika yra va
dovaujanti valstybė Vakarų pa
saulio pastangose ginti tą civi
lizaciją. 

Kaip ilgai tas interesų bend
rumas tęsis? Jis tikrai tęsis tol, 
kol vokiečiai bus palyginti silp
ni ir kol jie yra priversti pripa
žinti Amerikos pranašumą. Ta
čiau, jeigu vokiečiai taip sustip
rėtų militariniai ir ekonominiai, 
kad jie pasdarytų visiškai nepri vo aš noriu parodyti, kad nors 
klausomi, padėtis galėtų pasi-1 ir pametė mane žmona, nš tuo 
keisti. Vokiečiai tada galėtų nesirūpinu ir randu kaip išsi-
pradėli galvoti apie visiškai sa- blaškyti". 
Varankišką politiką, arba apie ' 
santarvę su RusHa, kuri būtų REMKITE dienr. "DRAUGĄ"! 

Linksmas ir be žmonos 
Ferraroje, Italijoje, Carlo 

Bonuzzi, 30 m. amžiaus, mažu 
lėktuvu išskrido virš miesto ir 
išmetė spalvotus lapelius, ku
riuose buvo parašyta: "Bran
gūs draugai ir piliečiai, siųsda
mas šiuos sveikinimus iš lėktų 

Amerikos įtaka didelė 
ekonominėje srityje 

Viena tų sričių, kur Amerikos 
institucijos yra padariusios la
bai didelę įtaką, yra ekonominė 
srit's. Visų pirma, vokiečiai ga
vo 4 bilionus dolerių vertės įvai
rių prekių ir mašinų. Tai leido 
jiems atstatyti ir sumoderninti 

patyrimo Vokietijoje. Man teko 
važiuoti kaip studentų ekskursi
jos palydovui. Ant laivo turėjo-
jome apie 800 studentų. Iš jų 
apie 300 važiavo į Vokietiją pra
leisti atostogas pas vokiečių šei
mas. Mūsų sutikimas Bremer-
haveno uoste buvo labai nuošir
dus ir iškilmingas. Pakrantėje 
buvo susirinkusi didelė vokiečių f jų pramonę ir pasiekti dabartinį 

j 

minia. Grojo orkestras, vokie-; augštą gerbūvį. Toliau, vokie
čiai dainavo ir šoko, nešiojo pla- čiai pamatė, kad Amerikos lais-
katus su užrašais "VVillkommen, vas ū k s ir masinė gamyba yra 
Amer ikan i sche S t u d e n t e n " . Vi- ge r i aus i a s b ū d a s pake l t i t a u t o s 
sos iškilmės buvo filmuojamos, ekonominį standartą. Todėl vo
gi Bremeno burmistras su paly-', kiečiai mėgina perimti tuos prin-
dovais buvo atvykęs į laivą ir, cipusr ir, reikia pripažinti, kad 
vokiečių vardu sveikino jaunus jie yra gabūs mokiniai. Jie ple-
studentus, atvykusius į Vokie-; čia savo krašte masinę gamybą 
tiją. Prieš dešimt metų ameri- ir masinį suvartojimą, tai ypa-
kiečių sut kimas Vokietijoje bu- tingai pasireiškia automobilių ir 
vo visiškai kitoks! į namų apyvokos daiktų srityje. 

Taip pat daug dėmesio kreipia
ma į produktyvumo kėlimą; 

Turbūt svarbiausia priežastis daug vokiečių specialistų atva-
pagarbos Amerikai yra ta, kad žiuo j a į Ameriką arba amerikie-
Amerika yra du sykius militari- čiai siunčiami į Vokietiją pamo-
niai sumušusi Vokietiją ir vo
kiečiams tuo būdu parodžiusi, 
kad Amerika yra daug stipresnė 
už Vokietiją. Gi vokiečiai mėgs
ta jėgą ir rodo jėgai daug pa
garbos, ir todėl amerikiečiai 
jiems imponuoja. Be to vokie
čiai mato įvairiose gyvenimo sri 
lyse aiškų amerikiečių pranašu
mą, ypatingai gi technikoje ir 
ekonominėje bei miUtarinėje sri
tyje. 

Kitas dalykas, kuris vokie
čiams padarė didelį įspūdį, yra 
tai, kad amerikiečiai, okupavę 
Vokietiją, nesistengė jos pada-

Kodėl vokiečiai gerbia Ameriką 

kyti vokiečius, kaip kelti pro
duktyvumą. 

Interesų bendrumas 

Stebint vokieCįų ir amerikiečių 
bendradarbiavimą, tenka daryti 
išvada, kad vokiečiai šiuo metu 
yra natūralus ir patikimas JAV 
sąjungin'nkas. Abiejų pusių in
teresai labai sutampa, gi praei
ties ginčų obpektai pranyko. 

Iš vienos pusės, vokiečiai aiš
kiai pamatė, kad jie karo' prieš 
Ameriką niekada nelaimės, ir 
todėl jiems praėjo betkoks no 
ras kariauti prie Ameriką. Ir 

ryti savo rūšies kolonija (kaip i atrodo, kad daug neapsiriksime 
yra mėginę daryti prancūzai ir j pranašaudami, kad šioje g:nera-
birtai), bet priešingai, buvo vie-i cijoje Vokietija viena pati nie-
ni pirmųjų, kurie norėjo atiduo- \ kada nepradės karo nei prieš A-
ti vokiečiams laisvę ir įjungti meriką, nei prieš Didžiąją Bri-
Vokietiją kaip lygų partnerį į; tani ją. Vokietija taip pat pama-

<? 
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JŪSŲ ir JŪSŲ šeimos saugumui 
•Jei turite Universal Savings sąskaitą, tai galite būti t ikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno... 
Kad Jūs turite lėšų nelaimes atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansine 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Fcderal Savings and Loan Insurance Corporation na
rys. SantaujK>s ajHlraustos iki $10,000.00. 

UNIVERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HALSTED STREET 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHT0H SAVINGS and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

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

CHARLES ZEKAS, Sec'g 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., antrad , p*>nktad. ir 
šešt. 9 v. ryto iki 4:30 p. p. 

Trečia*. 9 ryto Iki 12 v., o 
Ketvirtad. I vai. iki 8 vak. 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. Tel. YRrds 7 3278 
NES PARC PINAME KELIONES: lėktuvais — Geležinkeliai* 

— Autobusais — Laivais. 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti J Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afydevitus. 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURMITURE 

C0MPAHY, INC. 
2310 West Roosevell Road 

Telef. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-lova $ |Q§00 
SOFA-LOVA ir krėslas . . $ | 6 9 ° ° 
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ 149 °° 
Pasinaudokite šiais nupiginimaia ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo U vai. 
dieną iki 5 vai. vakaro. 

PRIE PIRMOS PROGOS 

PAMATYKITE ŠIUOS PUIKIUS 

BALDUS MCSŲ KRAUTUVĖJE 

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI — didžiaus iam pasirinkimui, 1956 metų modeliai, Nylon 
vima. Kavos staliukas, du lempų staliukai ir dvi lempos duodami dovanai perkantiems 

setą. 

8 dalių virtuvei chrome setai su Fornrca Top — viršumi—dvi padidinimo len
tos ir dvi kėdes dovanai, kainos nuo $59-00 

Miegamojo kambario baldų, virš šimtas įvairiausių setų 1956 m?tų modelio, iki 
žemes veidrodžiai — patogu rūbus prisi mieruoti. Kainos nuo $ 175-00 

Televizijos aparatai 1956 metų. Modelių Zcnith, Dumont, RCA, General Electric, 
Sylvania, Admiral ir kitų. 

Turime 1955 metų keletą setų 21 inch po _, $ | 5(1.00 

Siuvamos mašinos stalo modelio SRO.OO 

Virtuvėms pečiai, parcelano, 36 inch $59-00 

T cub. pėdų ref.igeratoriai 1956 metų p i S169-00 

Vilnoniai kilimai 9x12 Magee, B:gelow, Alesandcr Smith nuo $09-00 

Rašomieji stalai moksl: iviams $29-00 

Knygom spintos su st ;klo durim $29-00 j 

Vasarines keies įv. spalvų $3-50 

Kavos staliukai šviesūs ar riešuto nuo $£.50 

Telefono staliukai riešuto spalvos - $1-50 

Lempų staliukai šviesūs ar riešuto $ j .25 

9x12 linoleum ' $5-50 

Grindims vilnoniai takai 1 y d — $3-50 

Puikios lempos svečių kambariui j • • $ 7 - ^ 

FURNITURE CENTER, Inc. 
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMS 

3222-24-26 So. Halsted SI. Tel. - VIctory 2 -4226 
Atidaryta pirm-ketv. 9 v. r. iki 9:30. v. v. kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. ». 

Sekmad. 10 v. i. iki 5 v. *., 
SSSR 

. 
• 
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Antradonis , rugsėjo 6, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HJL0NOI8 

ŠILUVOS AŠTUONIŲ DIENŲ ATLAIDAI 
Pilnus atlaidus visi gali įsigyti rugsėjo 8-tą dieną* Laike oktavas paskir
toje dienoje. Atlaidai baigsis rugsėjo 15 d. Sopulingos Dievo Motinos 

šventėje su iškilminga procesija per mišparus 7:30 vaL vak. 

"maldaujančio a r baudžiančio' auklėjimo darbą, o ir vaisiai 
mokytojo" jie tur i tapt i jam bus daug našesni ; Prie šitokių 
lygiu bendradarbiu ir padeje- vaizdingumo priemonių reikė
ju. Jeigu vaikas gaus formalų tų būtinai priskir t i : 

# 

lituanistinį auklėjimą mokyk
loje, tėvams didelė rūpesčio 

1. Lietuviškų knygų rinki
nėlis, kuris skoningai tvarko-

dalis a tkr is ir jiems liks tik tą raas t a rp kitų turė tų talpinti 
s tatomą "rūmą" truputį padai- ir vaiko amžiui pr i ta ikytas 
linti, o ir šis dailinimas jiems knygeles. Jeigu šeima turt in-
daug geriau seksis, n : s ir pa t s ' g s sne , galėtų vaikui įrengti 
" rūmas" bus lietuviškų r a n k ų ' n e t atskirą knygynėlį jo kam-
s ta ty tas . Gi tiems, kurie Sio į barely, kurį j is pats su tėvų 
formalaus pasiruošimo neturės, parama tvarkytų ir papildytų, 
teks pacal išgaJes, tik kitokio-' Vaikai nepaprastai mėgsta tu-
je formoje, jį F e r t2 ikt i t e - ' r ė t i nuosavus knygynėlius. 
vams. I r jeigu tėvai parodys ' L'. Lietuviška enciklopidija 
| ; : t ek t ina i b e n d r a d a r b i a i m o , 'ii Lietuvos žemėlapis. Kultū-
ia ikas pajus, kad visa tai ką! r inga i šeimai h* tai, kuri iūpi-
tevelis ar mamytė aiškina yra jnas;. jaunųjų ateitim šie du da-
svarbu, nes t tvų autoritetą-. Ilykai y ra būtini. 

Gimimo Švč. Paneles Marijos parapijoj, Marąuette Parke. Chieacoje — 6812 So. Washtenaw Ave., 
rugsėjo 8-tą dieną prasidės Šiluvos aštuonių dienu atlaidai. Pirmi Mišparai su pamokslu įvyks rugsėjo 
7 d. Procesija Kugsėjo 8 d. per Mišparus. Atlaidai baigsis Rugsėjo 15 d. su iškilmingi procesija. Per 
visas 8 dienas šv. Mišios bus laikomcs sekančiose va^ndoso — 6:C0, 6:30, 7:00, 7:39, 8:03 ir suma su 
pamokslu 8:30 vai. Mišparai 7:30 valandą vakare. Per visas dienas pamokslus sakys garsus pamoks 
liniukas Tėvas J. Kubilius, Jėzuitas iš Kanados. 

vaikui iki 13—14 metų yra 
ypač augštas . Juo pasiremda
mi tėvai turėtų perduoti jam 
savo didįjį troškimą, k a i j i" 
pats iš savęs jaustų norą lietu
viškam mokymuisi, ir jis jį. 
pajus jeigu matys , kad tėvą 
to sielojasi ir su juo bendra
darbiauja. Ten kur lietuvis-
tos mokyklos nėra, tėvų pa
grindinis t ikslas turėtų būt : 

suteikti vaikui beJ t t iek for-
nalių žinių, kad jis pajėgtų 

lietuviškai skaityti ir daryt i 
skirtumą t a rp angliškos ir lie
tuviškos rašybos, o visa kiia 
kaip liet. istorija, geografija ir 
kt. galėtų išeiti iš kasdienės 
rut inos j draugiškus pasikalbė
jimus. Valgant ar liuoslaikio 
metu tėvai galėtų iškelti vieną 
a r kitą klausimą ir juo su va 

3. Liet. vaizdų albumai bei 
įvairūs meno rinkiniai y ra pui
ki vaizdingumo priemonė vai
kui, o taip pa t ir namų papuo
šalas. 

4. Lietuviškos plokštelės y ra 
viena iš būtiniausių priemonių, 
nes muzika labiau negu kas 
kita veikia žmogaus jausmus. 
Keletas albumų jau pasirodė, 
reikia t ik i t i s , kad jų bus ir 
daugiau, iš kurių po vier.ą tu
rėtų įsigyti kiekviena šeima. 

5. Liet. laikraščiai, žurnalai 
etc. 

Jeigu tėvai tikisi išauginti 
savo palikuonis, kurie tęstų jų 
pradėtą kovą už pavergtą 
kraštą, nssvarbu kokie vėjai 
nepūstų, turėtų nepagailėti 
vieno kito cento ir pasišventi
mo dėl tų, kuriems priklauso 

ku padiskutuoti : jam pade- ateitis, ii* kurie priklauso Lie-
dant, papildant ir pažadinant i tuvai . 
jo žingeidumą lietuviškiem?.1 ——• • 
klausimams į kuriuos a tsaky-! DeUigeja m o k s l e i v i ų 
mus jis galės ras t i skaityda-1 Pi t t sburgho diecezijos mokyk 
mas savo amžiui pri taikytą i o s e šiemet numatoma bus apie 
spaudą bei l i teratūrą. Šitokiu 105,000 vaikų. Pirmą kar tą tos 
bendradarbiavimo rkeliu tėvai diecezijos istorijoje katalikiškų 

Į Šiluvos atlaidus žmonės važiuoja ne tik iš visos Chicaj;»> ir apielinkės miestų, bet ir iš toli
mesniu miestų. Atvažiuoja sveikatos ieškodami pas Šiluvos švč. P. Mariją,"stebuklais šlovingą, kuri Lie
tuvoje Šiluvos miestely apsireiškė 1612 m., ant akmens verkianti su savo Sūneliu. Tame laike visoj Že-
maitijoj buvo belikę tik 7 kunigai, nes Kalvynai bu vo bebaigia Lietuvoj naikinti Katalikų Bažnyčią. Po galės jam perteikti daugybę mokyklų auklėtinių skaičius p ra 
apsireiš!amo, Kalvynai smarkiai pradėjo nykti ir Katalikų Bažnyčia vėl sustiprėjo. Žmonių maldos į j jiems rūpimų klausimų ir jau- šoksta 100,000. 
Šiluvos Mariją paveikė į žmonių širdis ir jie vėl sugrąžo prie tikrojo tikėjimo. \Btia drąsesni jį išleidę į n u - i 7~~. , , • r . \ , T - \ • - - ~ 

Per šiuos Šiluvos atlaidus bu* mkojania daua: ma!dų Marijai už išlaisvinimą Lietuvos. Per kvkla esančią jiems svet imoj; TALCHlK TEIJEVHMON AND 
ra-8 dienas melsimės į Mariją, daug malonių išprašysią] sau, sa\o brangiems asmenims ir kintančiai Lietuvai. a D i : n i , 0 į Vaikui irgi bus 

Lai per šiuos atlaidus visi katalikai atlanko stovia ga stebuklais Mariją ir įgyja lų malonių, kad Dievo a " u J* 5 * 
palaima lydėtų mūsų gyvenimo dienas ir ramintų mūsų kentančius brolius Lietuvoje ir išblaškytus miau kada jis Zinos, kodėl Jis j ^ 

tur i žihoti apie tą kraš tą ir jo 
Įkalbą, kurio jis niekad nėra 

KAIMO SERVICE 

po visą pasaul{. 
Atvažiavę į Šiluvos atlaidus, \isi pamatys statom:) puošnią Marijos švenfovę. 

IiAN. J. A. P A B A I S K A S , Klebon s matęs. r* s* 

$3 sorvice charge — I)ay calls 
service charge — Night cal'.s 
Ali paris used by us are 

goiaranteed 9 0 days. 
BS43 S. Fulaskl Itd. Iit dlovv 5-60S0 
1S:U S. 1 tarine A \ c . TAylor 0-SOSl 

NAUJĄ PUSLAPI ATVERČIANT 
J . KONCIL% Springfield, UI. 

mokyklos nematys. Šitokiais 
atvejais šeima imasi v'są a t 
sakomybę dėl vaiko ateities. 

Nekartą man yra t . k c girdė
ti nusiskurdžiant, kad vai-

mų įtaką vaiko lietuviškam | su kuolu negalima pr ivaryf fengvina j a m p r i i m t i d ls tomą 
brsndimui 

Šiaip ar tt 'p, namai yra jo 
nuo kūdikystei* gyvenimo cen
t r a s ir tokiu jam paliks iki jis 
suaugęs apleis jų židinį. O ta 'p 
pat yra šimtai šeimų, k u r n s 
gyvena išsi'olaškę po visą kraš-

p n e lietuviškos knygos. Čia, 
mano nuomone, tėvai daro 
klaidą stengdami s si namuose 
pritaikyti tą patį metodą, ku
ris naudojamas mokyklose 
Formalus mokyklinis metodas 
namuose yra netinkamas, ypač 
pradedantiems. Tėvai čia tū

tą ir jų vaikai, no tik* k a i p i - ri parodyti nepaprastą pasi-
rapijinės, bet ir šeštadieninės i šventimą ir kantrybę ir vietoj 

Atsigaivinę atostogų metu ir antra , jau pati mokyklos dva
su! virte ję fiziniai, moksleiviai sia vaiku ; palengvina priimt 
vėl pasipils į klases * tęsti pra- ' j am teikiamas žinias. Daįina : kams per dieną mokykla tiek 
dėto mokslo, o kiti iš viso pii •• j tačiau dar nor t tųs i paliesti na- įgrįsta, jog grįžus namo jo nei 
mą ka r t įžengs į šį naują gy
venimo etapą. Į šią didžiule 
masę įsilies ir mūsų lietuviui 
kai, kuriuos išleidžiant, galbūt, 
nevienam iš tėvų suspaue 
skausmas širdį matant , kaip jų 
sūnus a r duktė išeina į kitą 
aplinką su naujais draugais, 
naujomis pažiūromis ir v : r ty-
bėmis, kuriomis persiėmęs ji* 
turės tendencijos tolti nuo tes 
aplinkos, kuri tėvams yra taip 
brangi. Ši tėvų tragedija vyks 
ta jau nuo pirmųjų kolonizaci
jos dienų, ją išgyvename di
desniam ar mažesniam laipsny 
ir mes. Yra tėvų, reikia tikė
tis, kad jų nedaugelis, kur i ' 
pajutę tokią nepaprastą aplin
kos [taką arba trokšdami savo 
vaikui ' 'šviesesnės" at i i t ies 
paleidžia jį pasroviui, nekvar 
šindami sau galvos apie daro
mą skriaudą tėvynei. Daugu
ma tačiau kaip išmanydami 
j^er^giasi skiepyti lietuvišku
mo diegą namuose, liet. orga
nizacijose!, arba siųsdami juos i 
mokyklas, kur lietuvių kalba 
dar yra dėstoma, kaip antai, 
mūsų parapijines ir šeštadieni
nės mokyklos, kurių ytin svar
bią reikšmę neseniai "Drauge" 
yra iškėlęs K. Mockus. 

Visiškai teisingai, k lip pa-

Priemones lb tav lška i aplinkai 
sudaryt i 

Amerikieč'ų mokyklose pa
skutiniu laiku ypatingai yra 

NUO UŽSl^ENfcJUSIV1 

, S K A I D A N Č I Ų ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SEN*;. A/I 
SKA.UDHŲ ŽAIZDŲ. j - ~ , ~ „ . , „ ; f 0 i n „ o I VIRU Ir SKAUPZUJ ZA1ZDV. 3" 

kreipiamas dėmesys i taip va-, v r a m l a i s 6 d 6 t l i r n a k t i m u dinamas "audio-v'sual aids 
ta i yra, priemones, kurios su
žadina vaiko vaizduotę ir pa-

AUT0MGBILIV TAISYMAS IR GAS0UNG STOTIS 
Atmokami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisiios ir Jt t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

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

M. (TISAS, patyręs auto specialistą* 
i 

KAZIK FURNITURE Ca 
1506 VV. 63rd St., tel. PR 8-1331 

Naujose erdvios* patalpose, Ipngva pasiekti gat-
\5kariais ir automobil iams pastatyti yra vietos, be 
jokių apribojimų. 

Turime dįtUiuusį pasirinkimą -Įvairių rūšių baldų ir kitų narnų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pa.sirinkti kas > ra reikalinga 
jū8ų salionui, miegamajam ir kt. kambariams. Prieš pirkdami baldus, 
patikrinkite kainas phmiau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. 

GAMINAMI; BALIONO BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS. 
Pasirinkite stilių, kuris jums patinka. Taip pat atnaujiname 

nus baldus. JUOZAS EB KAZIMIERA KAZIKAICIAI 
^ L ^ - - — * -

Sr 

Vaikai šeinio jo 

stebi K. Mockus, šios rrr.kyk-
mkją gamybą, visų pirma terl
ios duos vaikui daug daugiau 
lituanistinių žinių, ir jis jomir. 
ten daug greičiau persiims n ^ 
gu jis j as gautų iš tėvų. tfes 
viena, jose dirba daugiau a r 
mažiau pa tyrę pedagogai, o 

'" TELEVIZIJOS, RAMO IR PIIONOGRAFŲ 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

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

FRANK'S TV & RADIO 
SALES & 8EEVICE 

Pranas KEKS1S — Paulius F . ENDZELIS 
148 We*t 33 Street (, CAiumet M 2 5 2 

^ Š V i - . « , . . . i. i — • » . • . . . '-TJ-: _' " i — — ^ T _ ! _ — 1 — — . ^ — — 1 ^ ^ 

dalyką. Lietuviškai aplinkai 
sudaryt i tėvai tBretų pasirū
pinti, kad šitokių vaizd-ngumo 
priemonių namuose nestigtų. 
Tai žymiai palengvins jų paeių 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
(LIEfUVIS) 

lioderniškai įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybe — vestuvės 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlia— 
karnas darbas. 

414 West 63rd Street 
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-6840 

miegoti, nes Ju užsisenėjusios žaiado* 
oiežtt ir skau.ia. Kad pasalinti U 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvt-
ru ir skaudžių žaizdų. uždSkitf 
LEGULO Ointment Jų g ) ' d o m o » 
ypatyt f s palengvins Jūsų skaudij i 
mą ir g a l ė s t e ramiai miegoti nak 
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau 
dilų nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS Taipgi pasalina pei-ieiimą ligo» 
vadinamos ATHLETE 8 FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos Ir perplysimą 
tarpiricių. Yra t inkamas vartoti nuo 
dž-.ūstančios, suskilusios odos dedir-
vinių, odos išbėrimų ir t. t , taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduole nuo 1% 
vtršinių odos llgų.Le-
gulo Olntment yra 
parduodamas po 7 S 
e t , $1.25, Ir il.SO. 
Pirkite vaistinėse Chi 
cago] ir apylinkėse— 

j Milwaukee, Wisc. Ga 
ry. Ind.ir Detroit, Mi-
ohigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo-
ney order | : 

I . E ( i l U ) , Depa i imcnt D. 
5618 W. Eddy S t Chicago 84, 

MOVIMC MOV INC 

NAUJI DIOELl TROKAi-NAUJAUSI KRAUSTYMO (MNĮCĮAI 
ILGU M^ų PATYRIMAS-PIGUS IRSAŽ/A///V6AS PATARNAVIMAS 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. WAIU»k 5-9209 

t 

MIDLAND 
i bavino', and l-Odn v„^| 

> • Associat'.ur. ĉ a 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

NAUJI 
REKORDAI 

Po $1.50 vienas: 
Alutis ir šauksmas. Uudriūno Vyrų Kvartetas. 
Tėvynei ir Subatos \'akarčl| . Budi iūno Vyrų kvartetas . 
Klumpes ir Veie Mane Iš Narni). Itudriūno Vyrų Kvartetas. 
Į k o v ą ir Klum|M>H. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Valsas ir žvake tr Plaštake. Budrluno Vyrų Kvartetas. 
O, Balele tr I Kovą. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Apie Palvą Arklį ir kikili.-. ft>edo Choras. 
žemait iška Liaudies Balną Ir suimtos Vakarėlį, ftvedo Choras. 
Aviža l'raše, šią Nedelelę ir > u d a v č Dukrelę. Holo Marijostus. 
<>i. s«^i-i.- \•-«•!•;»i ir Meile Tėvynes Nemari. Duetas. Mot.ekaltiene 

ir Kalvaitytd. 
/.\ai-/.' . . »,•* ir Temsta Dienele. Duetas. MotieiuUU-nė Ir Kalvaityte. 
< i^oius ir Nok.tumus. Buetas. MoteluUtienč ir Kalvaitytė. 
Barkarolė ir Sutemo. l»uetas. MotekaltlenS ir KalvaKytS. 
i i . Dipl. Ir Per Atlantą, k o m i š k a s Duetas. Vasiliauskas Ir tnkauakas 
k u r Be(ra Šešupe ir Braiu^ii. Į Kovą. Choras. 
kar te l e i ! ir Jūra, Choras. 
i s klasiškų dainų trijuose rekorduose vertčs $3.00 tik po $1.50 setas 

Po S 1.00 vienas: 
Mano Gitara — Tango ir saulėta- Rytas. — Anglu Valsas. Solo 6a-

lianiauskas. 
Nutilk širdie—Tango Ir Kanarkų Ftikstratas. Solo sabanlanakas. 
Našlaitės Kapas Ir tVrtovesių Gėlele. Ded£ Ir Dėdienė. 
i'aokutini.s Sekmadienis — Tango Ir Vyrai t i k i n i . — Fokstrotas. 

šalKiuiauskas. 
Dzūkų Dzyvai ir Zanavykų l'rašmatnyhes. Polkos. Orkestras. 
Tykiai Nemunėlis Teka Ir Visur Tyla. Solo Babravičius. 
.l<mėliu Polka ir Bariau Lyseles. Solo šaukevkrius. 
Tu, l . i e tma. Tu Mano ir Drū-IAa. Pupų Dėde ir Dėdiene. 
Kai Aš Turėjau k a i m e Mergele ta- K a m Šeri? Duetas. Vanagaitis 

ir Olšauskas. * 
Marcinkonių po lka ir Virginia Polka. Orkestras. 
Tėvuko I aika ir k ū m o s l'oika. Solo saukeviėtus. 
( ieismai ir Svajonės ir t>i«'!is. Kvartetas su Orkestru. 
Gyvenk. Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru. 

Rekordus siunėiame ir Paštu. I i sujKtkavtaną Ir p.Lsiuntimi 
Amerikoje evtra Sl.OO. Kanadon $2.O0. r isakydanai rekordus, 
mone.v orderį prisiųskite Iš aukšto. COD rekordu ne-iunėiam--. 

liutlriko krautuvėje didelis deimantiii .u ir auksinių žiedų, ir 
rankiniu laikrutlėlių Lš|iarda rimas. £ymlai soma t intos kainos Ir ant 
kittj prekių. 17 akmenėl ių vyriškas rankinis laikrodėlis Uaterpraof, 
vertės $25 tik $12.50. Gintaro karoliai 18 colių i lgumo, vertes $25.00 
tik po.$12.50, 

Itoianėiai — juodmedžio ir rudi, su stacijoms — tik 75 c. R o -
/ m. lai—sidabriniai, perliniai, baltų, mėlynų ir ruiavų akmenė l ių— 
vertės $5.00 tik po $1.75. 
ItališVa koneert ina 10 btmų, vertės SS5.00 tik po $17.50. 
1 eilių. Kui-upietUka. Uulincr ;irui'>nika a bor^ ir 21 klavvlAo. vartės 

f.>U.OO ttk S2.VOO. 
Kanklės ' — ( i t ra. vertės SSt.OO. tik — $10.00 
Piano Akordeoną* — Tango 1241 bosų, vertes $100.00. tik $45.00. 
10 dvigubų l»alsų ( l iromnUška lūpinė Hohner armonika, vertes 

Ka.OO, tik $4.00. 
Maža lūpinė armonikėlė Marine band, vertės $8.00, t ik $1.50. 
Rašomoji Parker N21 Plunksna, vertės $5.00, tflt $2.50. 
Klekt. Fonografas triją greiėių su specialia elektrine adatėle gro

jimui rekordu, vertės S25.O0. ttk $12.50. 
r.lektriiiis Fonografas, vertės $12.05, už $6.05. 
Badio su laikrodžiu (Clock Radio ) , vt'rtCs $28.00, tik p-v $14 00. 
Siuvama elektrinė mašina gražioje dėžėje, vertės $100, tik po $15. 
Didelės Mieios Televizijos setas padedamas ant stalo sp d a l i a i u i 

18.00. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7237 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

SS 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigua, sąžiningas darbas . Visi %pdraurihnai O ar t imų fcr 

to'imu ^^tanci ju . $ a u s i t t sekancipi. 
M15 8. U T U A N I C A AVEL, CHICAGO, H X 

* * ^ ANTANAS VILIMAS 
Talelonas — FBontier 6-U8S 

NARIAI UFT1 VII TAIĮP. IR SKOLINIMO 
w*mm*mmmMmmmm*mammm*mmmmmmAwmmmmmKm*mm 

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SIO.OCO.OO 
IR 

Paskolos Duodamos Namu Įgijimai 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICAOO i SAVINGS & LOAN ASSN. 
S234 S. Westera Ave. Chicago 36, 111. 

CHANE SAVINGS k LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32. IU. 

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8.111 

UNIVERSAL SAVINAS A LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8,111. 

MES PERKRAUSTOME JŪSŲ 
baldus saugiai kalate bloku 
' arba kalias dešimt myliu 

Vieno kambario baldas arba viso namo. Kreipkitės pas mua. Tofįo daug 
metų patyrimo perkraustymo darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir maiai* 

4038 Archer Avenut T«l. lA3-47}9 
AUGUST SALDUKAS Prvzidantoa 

/STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avenue Tol. Virginia 7-7197 

Skaitykite ir platinkite dienrašti " P r i ū ^ 
• • — . — • 

file:///Btia
file:///5kariais
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Omaha, Nebr. 
Bolševikų kvietimai 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ttUNOS Antradienis, rugsėjo 6, 1953 
— ^ — : = 

Kaip suiitare Chrysler ir 
auto darbininkai 

Detroitas. Iš visų vietovių 
Tik spaudoje skaitėme, kad į rugsėjo 1 d. rytą atėjo žinios, 

Berlyno rytinėje zonoje yra įsi- ka(j 6 1 Chrystler fabrikų sep-
steigęs kažkoks komitetas, besi- t y n i u o g e g t e i t u o g e d a r c į n į n k a i 
rūpinąs norinčiųjų grjžti į tėvy- s u s t r e i k a v o > r*, š i o s p r i . Ž I 3 . 
ne reikalais. Praėjusios savai- ^ c h r y s t l e r f a b r i k ų v a d o v y b § 
tes pabagoje ir keletas omahie-1 

č ų gavo "kvietimus" grįžti na 

Girtuoklio klaida 
Dbcone, III, pilietis William 

Young, kiek įslkaušęs, pama
tęs šviesas ant policijos būsti

nis, ir manydamas, kad ten 
saliūnas, JIJo į vidų, trenki 
kumštimi į stalą ir suriko: 
„Duok man vieną stikliuką ". 
Gavo $10 pabaudos. 

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

mo, kurių graudus ir patrioti-

skubiai pradėjo derybas su 
unijos atstovais. Šių dery.hų iš-

nis stilius bando suminkštinti d a v o J J a u 7 v a l ' **<> a t § J ° P r a " 
užkietėjusias "dypukų" širdis, nešimas, kad fabrikų vadovyb3 
Drįstama net apgailestauti, kad 
ant nežinomų, užmirštų išvietin 

<? 

ir unijos atstovai susitarė strei 
ką baigti ir pasirašė 3 metams 

tųjų kapų nėra kryžių ir gėlių kolektyvinę sutartį. Pagal šią 
niekas neuždėjo... I sutartį darbininkai išsikovojo 

tas pačias darbo ir uždarbių 
sąlygas, kokios dabar yra Ge
neral Motor ir Fordo fabri
kuose. 

Chrystler vadovybe sutiko 

2inoir.a, visiški nutylima a-
pie tuos kapus, kuriais nusėta 
mūsų tėvyne, Sibiro taigos ir ' 
Vorkutos koncentracjos sto
vyklos. Ta ;p jautriai "užjaučia
mas" vargšas "dypukaa", bet vi-1 įtraukti į dar to sutartį dar 
siškai nieko nesakoma apie vargi8,000 ofiso tarnautojų, 
šą lietuvį, kuris Maskvos ponui Per ateinančius 3 metus 
išsiunčiamas toli nuo savo tėvy- Į laipsniškai dirbantiems uždar
a s , į negyvenamas stepes ir 
šiaurės Uralo sritis. 

Nauja lietuviška šeima 

Š. m. rugpjūčio 27 d. šv. An-

biai bus padidinami. 
, Šis streikas taip greit pasi
baigė tik dėl to, kad Chrystle-
rio fibrikų vadovybė ėmėsi žy
gių skubiai su unija užbaigti 

V A D O V Ė L I A I L I E T U V I Ų 
M O K Y K L O M S 

Bostono lietuviai mokytojai yra išleidę šiuos vadovėlius 
lietuvių mokykloms: 

Naujieji Skaitymai, J. Ambrazevičiaus, A. Skrupskelienes 
ir A. Vaičiulaičio parengtas vadovėlis, skirtas lietuvių litera
tūros pradžiai. Yra eilės lietuvių rašytojų kūrybos ištraukos, 
taip p? t yra senesniųjų autorių biografijos ir fotografijos. Tin
ka kaip skaitymų knyga vyr. prad. mokyklos skyriams ir .1aun. 
augšt. mikvklos klaeėms Kaina — $2.50 

Kregždutė II dalis, A. PJnkūno parengtas vadovėlis specia
liai emigraciioj augantiems lietuvių vaikams. skirtas naudoti 
tuojau po elementoriaus. Atspausdintas didesnėmis raidėmis, 
yra dnug iliustracijų Kaina $2.75 

Kregždute" III dalis, A. Rinkūno parengtas vadovėlis emi-
graciioi esantiems lietuviu vaikams susipažinti su Lietuvos is
torija ir geografija. Ypačiai gausai Muštruotas dail. T. Valiaus 
piešiniois ir Lietuvos vazdas. Yra ir Lietuvos žemėlapis. — $3,00 

Visų šių vadovėlių reikalais knygų platintojai susiraši
nėja jų jau turimu adresu. Adreso neturintieji prašomi rašyti: 
Lithuanian Encyclopedia, 265 C St., So. Boston, Mass. 

'Kregždutes" I dalis yra išleista "Žiburių" b-vės Toronto, 
Ont., Canada, 941 Dundas St. West. Tai yra elementorius, 
skirtas pradedantiems mokytis lietuviškai skaityti. Kregždutės 
I dalies reikalu visi prašomi kreiptis į ''Žburių" b-vę Kanadoje.-

^ 

MISCElXANEOU8 
įvairus Dalykai 

LIETUVIŠKA APDRAUDU 
AGENTO KA 

Gyvybe*, ligonines. automobilių, 
baldų, namų Ir Visos kitos apdraudos 
— aamenims, profesionalams Ir biz
nio Įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas Ir Informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
Smulkesniai Informacijai gauU skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTERSTATE INSURANOB 

AUENCY 
MOO S. Ashland Ave.. Chicago S6, m , 

Tel. \VAlbrook 6-5671 
Agentų ir brokeriu dėmesiui! 

Priei drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augs-
čiauai komisai. Savi pas savus! 

"DRAUGAS" AGENCY 

66 East Washington Street 

TeL DEarborn 2-24S4 

<\: 

tano bažnyčioje klebonas kun. j pradėtas derybas ir sutiko pri-
Jusevičius palaimino moterystės j ^ dirbančiųjų reikalavimus, 
ryšius Janinos Mikalauskaitės ir k a d i r o f i g 0 t a r n a u t o j a i sutar-
Juozo Reckevičiaus. Jaunie- tįn feūtų į t r a u k t i > & d a r b in inkai 
šiems "Veni Creator" sugiedojo a t s i g a k - n U Q reikalavim0f k a d 

darbo sutartis įsigaliotų nuo š. 
m. birželio 1 d. 

Omahos tremtinių choras, ku-
r am jaunoji priklausė. Po jung
tuvių ceremonijų parapijos sa
lėje įvyko vestuvinė puota, ku
rioje dalyvavo apie 120 svečių. STATYBAI IR NAMŲ 
Abu jaunieji yra tremtiniai, su- PATAISYMAMS 

PRISTATOME 
siprate lietuvai, todėl kiekvie- VISOKIŲ RCSIŲ 

nas džiaugiasi šia tikrai lietu
viška šeima, linkėdami jaunie
siems gražaus sugyvenimo ir ge 
ros sveikatos. šiaurietė 

Pr. šulas 

1956 METŲ 
• ITELEVIZIJOS • 

FM ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Augstos kokybfs fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

\ I D A U S IR LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

Visų radijų, fonografų, TV ir 
reicordavimų aparatu 

TAISYMAS 
atliekamas patyrusių Inžinierių 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos žemiausios 

iJLi-Dflinfl. 
PTCLCVISIOn 
(sales - service) 
3130 So. Halsted — DA 6-6887 

* — 

Duona ir {vairias skoningas 
boikote* keps 

9 t f,j 
* * v V - . w\V

V ' 

BRUNO'S RtPYKU 
SS39 S. LJTUANICA AVE. 

Tel. CLifside 4-6376.. 
Pristatome J visas krautuve* 
ir restoranus, taip pat lį
st u P čia ) visus artimuosius 

miestua 

MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

a 
STASYS UTVVINAS, Pres. 
8039 Sow HALSTED ST. 

TėL* VIciory 1-117i V ^ 
APKArNAVIMA IR PREKIV PR& 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAšTI N R ATIDARYTA kasdien nu*. 
t vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais Iki I vai. vakarą 

UTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

p a t a r i a : 
1. Nepraleiskite v%3ų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį. 

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus. 

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. VIrginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea 

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. fleštad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma. 

Š I L D Y M A S 
A Stančiauskas ir A Lapkui 

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

1500 SOUTH. 50th COIRT 
ir 1505 SO. 51st COIRT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

ir OLympic 2-8492 

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

A P A R A T U S 
3arantuoja darbą ir dalis. 
I. M I G L I N A S 

Telel. — HUmbold 6-1038 

2SS4 South Oakley Aveno* 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641 

» • • • • • » • *mm**mmmmmm 
ESTATE 

! • • • • • • • » . 

REAL ESTATE 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų Įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

A L G B U D B E C K A S 
REALTY 

1839 W. 47 S t Tel. LAI. S-SS84 
(Ir sekmadieniaisJ 

CICERO. Mflrinls 2-Jų butų — 6 
ir 6 kamb. Karstu vandeniu—alie
jum apsild. — 2 vienetai. 2 autom, 
gar. Arti 12th ir Austln. 131,000. 
SVOBODA. 6013 Cermak Rd. Bl-
shop 2-2162. 

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

P. L E 0 M A S 
REAL ESTATE 

t ? t * W . 71st. St. VYAlbrook t - S O l * 

Priei pirkdami ar parduodam? 
namus, biznais, sklypas ar ūkius 
atlankykite mus. 

KUTBA-NORKUS REALTY 
REAL ESTATE-TNSUKANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRoepect 8-S5TS (vak. ir eekmad.) 

5 KAM. MCR. REZIDENCIJA IR 
KRAUTUVE. Karstu vandeniu ap- Į 
ii ld 
S 

Kas. perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės } 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LA f. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo 0—12 ir 4—7 vai. 
vak. SeStad. nuo » v. r. iki S v. • 

Trecludineiais uždaryta 

P. STANKOVIČIUS 
REAL E8T. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3183 So. Hafcted S t 

Pu. DAnube 6-2793 
Padeda pirkiti - parduoti namus, 

ild. 2 autom, garažas. Arti 26t» , **»**. biznius Parūpina paskolas, 
. St. Douls Ave. Kaina $11.760. draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 

SVOBODA. 3739 W. 26th St. Lawn-
dale 1-7038. 

& LOAN ASSN. 

4r 
JONAS 6HADINSKAS 

r F. I A. VIZUOS. RADIO, PATEFONT 
TAISYMAS 

"PASKAMBINKIT PRIEŠPrET 
— ATVA*niOSIM POPITCT" 

i. G. Television, 944 W. 35th PI. 
le ieioua* i*'Hontier t>-l»»a 

Pas lietuvi — tr «f*rtau Ir pl^taa* 

V I K T O B O K O Ž I G O S 
CALL ME MOTORS CO. 

Lietuviška grasolino Shell stotis U 
Auto taisymas. 575» S. Western Ave. 
Tel. R E 7-9533. Atliekami motorų 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
tr keičiamos dalys. 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe 

Precin Photo Studio 
INU. 

EDVARDAS ULIS, aav. 
4068 Archer flvenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 

TELEVIZIJOS 
:r Radio Aparatu Taisymas 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

M O V I N G 
A. BENULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
ajba BI. 7-7075 

1885 CANALFORT 

P&JJOKUBK/I 
T.V. and DIAMONDS, WATCHES 

8ALKS AND SERVICE 
4103 Archer Ave., at Mozart 

Chicajco S2, III. — TeL LA S-861? 

PAKŠTO Svetainėje 
3139 So. Halsted St. 
DA 6-9443 gaunama 

MIDUOLIS, 
LEMON - ICE 
ir kiti gėrimai 

GIRLS & WOMEIV 
Y O U A R E N E E D E D A T 

A 
D 

A D I R A L 
R 
A 
L 

ASSEMBLERS WIRERS 
SOLDERERS 

Clean . . . Light. . . Sitting work in Small Parts 
Division . . . of our modern, well Eąuipped plant. 

STEADY EMPLOYMENT G00D WAGES 

A p p 1 y a t 
4150 NO. KNOX AVENUE 

Enter Knox from Montrcse — 1 Block East of Cicero 

BUILDING A REMODELLNG 
NAMŲ STATYBA 

f vairūs ntaLsy mal tr pardavimas 
Jei norite" pirkti ar užsakyti narna, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
sus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Susitarti Saukit REUance 6-8201 
V. ŠIMKUS 

nuo K vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

\dresas: 4645 So. Keating Ave., 
CHICAGO B 2. ILL. 

I I ' 

KONTKAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18th S t Cicago 16 

A. Gintneris, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos ve»15Jas. 

CH S-1535 
Lietuvių Statybos Bendrov* stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus Ir 
atlieka remonto darbus. 

ANTANAS LUKAS rr ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

Tel. HEmlock 4-5881 

CICERO. 4 kamb. "shinglp" bun-
galow arti 29th & 60th. Karfttu van
deniu — aliejum apsild. Koklių vo
nia ir virtuvS. $12,900. SVOBODA, 
601S Cermak Rd., BIshop 2-2162. 

GRASUS 2-.TV BUTV MfRIMS. 
5 tr 5 kamb. Koklių vonios. Moder
niškos virtuves. Garažas. Kombinuo
ti žieminiai langai. Abu 5 k. butai 
gali būti perdirbti i 2 butus. Vienas 
butas rūsy. Puikiausiame stovy. 
$23.000. Wm. T. KarreLs HVdLson 
S-6181. 

P A R D A V I MII I 

NAUJAS BELVET>ERE 1955 M. 
P L Y M O I T H hard top coupe su Šil
dytuvu, šoniniais veidrodžiais, pasi
sukimo s i g n a l a i s , , "powerfllght" 
transmicija. Nuvažiuotas 2700 my
lių. D51 ligos parduos nebrangiai. 
Geriausias pasiūlymas — nupirks. 
Aaukite: UAlbrook 5-5456. 

SkelbkitėTpraa^e"! 
Pirkit Apsaugos Bonus! 

Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 

l A M O M U O J A M A 

Iisroom. 6 k. butas 6223 S. Green 
St. 1-mas angštas. 

WEntworth 6-4843 

HELP WANTED — VYRAI 

Reikalingas kepėjas padėjėjas 
REAL RYE BREAD BAKERY 

2910 W. 40th S t 

HELP WANTED MOTERYS 

.111 vK M MOTERS PRIMCRfiTI 
10 mėnesių mergyte. Atlyginimas 
pagal susitarimą. 40 mylių nuo Chi-
cagos. Rašyti — Dr. A. Milius, 100 
I tarną r d Rd.. Maut.-no. m . 

Perskaitę "r>raugą"f duokite 
ij kitiemp 

įiiiiimmiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiii'i 
E UETUVIV STATYBOS = ) 5 5 m - Japkncio men. d. 

DIEN. "DRAUGAS" SKELBIA PENKTĄ 

ROMANO KONKURSĄ 
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 — 

BENDROVfc E 

U R A S | 
-f BCTLDERS, INO. = 
= Stato gyvenamuosius na- S 
~\ mus, ofisus ir krautuves pa- t 
=i gal standartinius planus ar ^ 
3 individualinius pageidavimus. j= 
1 Įvairūs patarimai staty- |= 
5 bos bei finansavimo reika- rj 
£ lais, skiciniai planai ir na- j 
- mų įkainavimas nemokamai. ^ 
= Statybos reikalais kreiptis £ 
s j reikalų vedėją šiuo adresu: s 
1 J O N A S S T A N K U S | 
s kasdien nuo 4 vai. popiet S 
£ TeL PRospect 8-2013 arba i 
5 LUdlow 5-3580. = 
£ 6800 SO. CAMPBELL AVE., § 
~: Chicago 29, Illinois ž 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiitiiiiiimiim? 

^ f 
EDGEWATER HOSPITAL 

HAS IMMEDIATE OPENING POR 

• KITCHEN W0RKERS 
(Cook Heiners, Salad Women, 
Diet Maid) 

• NURSE'S AIDĖS i 
(Experience required) 

EDGEWATER HOSPITAL, 
Phone UPtoįrn 8-6000 

• H0USEMAN j 
Excellent starting salary. free 
Meals & Insurance Many other 
benefits. 

5700 No. Ashland Ava 
Apply personnel Ofice 

LINES BY SOGiOVV 

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, S t Prapuolenytė ir Vy t Tarriulaitis. 

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, IIL 

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
tarimu. 

»ne?n£ mani >n 3TiPl KiantonOncanlpnrancaric'H 

hira money, hc'il p»7 
•Yerv oent, pls* rood tntereart. O* 
H» PayroU 8»vinr» Plan. • fart 
t your incom. p e i tel* Uatto« 

peHod. In • ye*r», t months, Uncl« 
Sam pays yon 14 for every $S j w 
put in. Hold your Bonds tos rears 
nior«—they retoni M% 
•um jąm inve»ted. TeU 
pl«yer today tbat m waatl to «ifm 
th* suU»»ri«»ti»» esrd to 
FaynB t a r t o j * 

Be pottij nebūtv g i l i i — kitąp tik Šakniavaisiai. 
Galima klausti, ar ldUtfka bei 

skambi lyrika sali II viso derinti* 
su mflsų laikais, kuris yra toki 
triukšmingi, skubus Ir pilni rupes 
čiu. Tlssa. kad dabartini smoal> 
yra paalneluai | isorp. Bat tai nlra 
Joks klausimo spraadlmaa. Sveika 
ta aina tik II vidaus. Tyro dilaug-a-
mo Ir iodfio paklausa liks amU 
naL Mūsų nepaprastos mintys tr 
kilnus jausmai dažniausiai yra ap 
selami syvsnimo pareigų dulkia, 
nuovargio tr sualerslnimo. Tačiar 
širdis visuomet rusena. JI visuomet 
yra pasiruošusi kilnesniam jaus
mui. Poetas to • • ! suvirpina, pri
mena senas dienas, froij, mellf 
draugyste. .. 

MOsų nuotaikai pakelti nlra rel 
kalo griebtis nuduoto džiaugsmo 
Gražiausi, kilniausi ir garbina" 
Jausmai to nereikalingi. Maži, seni 
vos no vos ryškus dalykai gali būt 
priežastis kitos mflsų nuotaikos ir 
tyro džiaugsmo antplūdžio. Poetas 
pažvelgia 1 visus dalykus naujai, 
kūdikio akimis Ir atveria mums Jų 

įgrožj bei prasmę Be poetų webfltų 
gilių, būtų tik šakniavaisiai 

Lietuvių Poezijų 
Antologija 

sudarė J. Aistis ir A, Tai«utoJtto, 
101 poetų a t vai rd ai kreidinėje po
pieriuje. Dail. A.. Varno vlrielis ir 
iliustracijos 39 2 pusi., kietai riš-
•e. Kaina 6 dol. 

I šluos lakštus susirinko visa 
dainuojanti mūsų tauta. . . Tai 
yra veikalas, kurio pasigedome ,'au 
Nepriklausomybes motais. Jis nu
sipelno, kad būtų kiekvieno kul
tūringo lietuvio pačių rlnktlnlau-
sių knygų skaičiuje. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

" D R A r O A S " 
2834 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, HL 
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Antradienis, rugsėjo 6, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS v t 

PRIE POVILO PAKARKLIO 
CHARAKTERISTIKOS 

J. K l PRIONIS, Ruston, La. 

% "Draugo" Nr. 197, š. m. rug-j tuvoje tada buvo laimėjęs Sme-
pjūčio 23 d., buvo paminėta, tona ir Visus voldemarininkus 
kad okupuotoje Lietuvoje mirė, jojo lauk iš valstybinių tarny-
P. Pakarklis. Ten pat rašoma, j bų, ir patį Voldemarą buvo jau 
kad "jis buvo vienas iš nedau- užkišęs kur tai j užkampį. O 
gelio tų lietuvių, kurie persio- j P. Pakarklis su savo filosofiš-
r'entavo ir iš ateitininkų nuėjo i ku įsitikinimu vistiek garbino 
dirbti okupantui". Ši jo charak
teristika nevisai tikslinga. Tai 
buvo savotiška asmenybė. Jį 
pažinojau iš Panevėžio gimna
zijos laikų. Buvau su juo viena
me bute. J. Keliuotis ir P. Pa
karklis buvo geri draugai ir jie 
abu išsiskyrė iš kitų moksleivių, 
kaip savotiški filosofai. P. Pa
karklis gimnazijoje ir universi
tete buvo ateitininkas. Ale kur 
ateitininkas — buvo tikras da
vatka. Eiliniu ateitininku būti 
jam buvo permaža: jis buvo 
griežtas abstinentas ir vegeta
ras. Tikrai maniau, kad iš jo iš
eis koks asketas vienuolis. 

Baigęs universitetą buvo pa
šauktas kariuomenėn. Po kokių 

Augustiną. 
Dar po kokių dviejų metų — 

akis pastačiau, pats joms neti
kėdamas: P. Pakarklio veda
mieji strapsniai kraštutiniai so
cialistinės ideologijos žurnale 
"Vagoje". Kad P. P. iš volde-
marininko nepersiorientavo į ta
da praktiškesnę smetonininko 
poziciją bet pas'darė kraštuti-j daugiau svorio, kaip 20 svarų, 
niu socialistu, tai rodo, kad tie Netiesa, kad nėščia moteris bi
jo persiorentavimai buvo ne dėl. ri valgyti už du, kaip senovėje 
"praktiškumo", bet matyt jo sakydavo. Pakanka pridėti vie-
galvoje susikryžiavo idėjos, ną ar dvi stiklines pieno prie 
Vadinas, kai atėjo bolševikai, P. maisto, vartoto ne nėštumo me-

sveikas, gausus baltymais, ne
daug angliavandenių (cukrus, 
krakmoliniai ir miltiniai produk 
tai), mažai riebalų, bet turi tu
rėti pakankamą kiekį kalorijų, 
atitinkantį pagal individo reika
lavimus. Papildomai prirašo
ma vitam'nų ir mineralų kapsu
lės, nes jie (kalkės ir kiti mine
ralai) reikalingi augančio vai
siaus kaulų augimui. Jei tų da
lykų vaisius nejauna pakanka
mai iš masto, jis ima juos iŠ 
motinos kūno, ypač jos dantų. 
Todėl seniau nėščioms moterims 
dažnai gesdavo dantys. Liaudy
je yra išlikusi patarlė, kad kiek
vienas nėštumas moteriai kainuo 
ja vieną dantį. Todėl daug vai
kų turinčios moterys paprastai 
būdavo bcdantės. 

La'ke nėštumo nepriauginti 

P. jau seniau buvo persiorienta tu, kad padengtų kalorinį reika-
vęs, o ne iš ateithrnkų nuėjo lavimą augančio vaisiaus. Be to 
dirbti okupantams. moteris nėštumo metu geriau iš

naudoja maistą, todėl ji turi 
poros metų susitikau jį eilinio j Jei po antrosios bolševikų o- s t e n g t į s nevalgyti perdaug, kad 
kare iv i uniformoje ir užve- t kupacijos P. P. nebeturėjo jokių n e n u t u k t ų . Nėštumo metu už-
džiau senos bičiulystės kalbą, partinių ar politinių postų, tai. a Ugį n tas svoris yra labai sunku 
Bet kur tau — jo jau nebegalė- labai galimas dalykas, kad jo | v ė l a u n u m e s t i . 
jau pažinti. Išsiaiškinome, kad Orientavimasis vėl keitėsi, tik 
jis tų dienų pasauly tematė tik j bolševikiniame režime ne taip 
du žmones, kurie tikrai verti lengva tai parodyti. Ir dabar, 
vyro vardo, tai Benito Mussoli-' kai prisimenu P. Pakarklį, tai 
ni ir Augustinas Voldemaras.' man prieš akis stoja pavyzdys, 

Atsivertė pamatęs 
raudonųjų darbus 

Katalikybe auga šiaurėje 
* 

Vokietijoje paskelbtais duo
menimis, katalikybė stiprėja 
šiaurės kraštuose. Švedijoje šiuo 
metu yra apie 20,000 katalikų, 
kuriuos aptarnauja 56 kunigai, 
fto seselių ir jie turi 37 bažny
čias ir koplyčia*. Norvegijoj ka
talikų yra apie 4,000, kuriuos 
aptarnauja 21 kunigas; jie turi 
5 koplyčias, 5 ligonines ir 8 mo
kyklas. Danijoje yra apie 27,000 
katalikų. Su jais dirba 763 sese
lės. Katalikai č a turi 74 bažny
čias ir koplyčias, 26 mokyklas, 
14 ligoninių. Suomijoje katalikų 

» 

L. TOLSTOJAUS 
.lū-y lauklaaaaa romanas 

A N N A KARENINA 
įau paalrodB knygų rinkoje I. TI to 
ii;is 440 puslapių, kaina $4.00, 

Lova* TaleAoJwfi č\a. duoda ryškius 
klasiškus karekterius-tipus. Roman
tiškos sce.;3S, nuostabus kaimo, d va- į 
-•o ir miesto vaizdai. Trapi didikų ; 
prabanga, iratnnčiot* Girnos, prieta- . 
ringi papročiai. 

No'$T>rrkf»mn«» knltčfr Ir šiurpi wv Į 
suvaldomos aistros tragedija. 

Visi Rkaitvsite su Momumu Ir pa-
-jigorSjimu. JQsų bibliotika tikrai bus 
praturtėjusi dar vienu vertingu kla 
<'ku 13 didžiosios pasaulio literatūros 
lobyno. 

Reikalaukite pas visus knygų pla 
finto Jus arba adresuokite: 

D R A U G A S 

2331 So. Oakley A ve. 

CHICAGO 8. ILL. -

yra 2,107 ir juos aptarnauja 16' 
kunigų bei 27 seseles. Islandijo
je katalikų tėra apie 500. Su 
jais dirba 5 kunigai ir 45 sese
lės. Čia yra dvi katalikų mokyk-

Maniloje (Philipinuose) pa-
Pažymėtina, kad tas jo persio- kaip negalima pasikliauti žmo- Į k r i k š t y t a s j katalikybę atsiver-
rientavimas visiškai neatitiko gum, linkusiu j betkokį kraštu- t c g iaįkrašt'ninkas Petras Ri-
"sezoną". Kovą dėl valdžios Lie tinumą. chards. Apie savo atsivertimo 

j priežastis jis aiškina: "Aš gy-
I venau Ispanijoje ir aš mačiau, 

Kiekvieną mėnesį, tomis die-; k a i p k o m u n i s t a į veikia. Kai ten 
nomis, kada normaliai turėtų į- j p r a s i v e r ž ė civilinis karas, man 
vykti mėnesinės, susilaikyti nuo; tebuvo s v a r b ū s du dalykai: pir-

kraujo grupė ir nustatomas Rh ! f P o r t a v i m 4 , kelionių ir santy- m a a š ^ ^ k a d a š p r i v a l a u 
faktorius. Rh faktorius tiria
mas ne vien moteriai, bet ir vy
rui. Jei moters Rh faktorius 
yra negatyvus, o vyro pozity
vus, gydytojas turi būti pasi
ruošęs galimiems naujagimio su 
trikimams. 

S V E I K A T A 
(Atkelta iš 2 pusi) 

kiavimų, nes tomis dienomis gali t a p t i k a t a l i k a S j i r ^ t r a , kad aš 
lengviau įvykti persileidimas, j t u r i u v e s t i k o v ą s u komunizmu". 

Maistas turi būti šviežias ir los ir viena ligoninė. 

SS —% 

Kiekviena nėščia moteris tu
rėtų taip pat aplankyti ir den-
tistą, ir mažesnius dantų pa
gedimus turėtų duoti užtaisyti, 
tačiau nuo didesnių, ilgai trun
kančių taisymų turėtų susilai
kyti, tai atidedant vėlesniam 
(po gimdymo) laikui. 

Laike nėštumo užsilaikyti šva 
riai (kūną ir drabužius). Nese
kioti madų. Rūbai turi būti pa
prasti ir nevaržantys. Nenešioti 
tamprių gorsetų ir nenaudoti kū j 
ną suveržiančių apvalių raiščių 
(kojaraiščiai ir t t .)r Tinkamai 
pritaikytas nėštumo gorsetas, 
jei reikalinga, gali būti nuadoja-
mas pradedant nuo penkto nėš
tumo mėnesio. 

Darbas ir maistas 
Keliauti galima, tačiau ilgos, 

varginančios kelionės gali būti 
rizikingos, ir geriau jas atidėti 
vėlesniam laikui. 

Namų ruošos darbus, išski
riant sunkius, galima dirbti neš 
tumo metu. Sedentarinį arba į 
staigos darbą leidžiama dirbti 
iki 6 — 7 nėštumo mėnesio. 

įsigykite originalu mastymo .lobyną dabar! 

Kun. Dr. 1. Vaitkevičius. MIC 

G Y V O J I D V A S I A 
KETURI TOMAI 

Mąstymai kiekvienai meto dienai 

« Kietai įrišti, viso 2299 pusL 

Kalbą žiūrėjo poetas Jonas Aistis 

Religine Enciklopedia Lietuvių Kalba 
Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. "Atskiros 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Ave., Chicago, DL 

dr 
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G U Ž A U S K Ų 
BEVEKLY HILLS GEUNYCIA 

Geriausios gelėa d«i vestuvių, banke 
tu, laidotuvių tr kitų papuošimų. 

244* WEST tSRD STREET 
Trt PRo*p*vt A-Oft33 tr P R 8-0&.V 
iiii!iiiiiitfiiiiiiiiiHiiimiu::iitiiiiiiimiiii 

ISNUOMUOJAMA seniausia lietuviška lai
dotuvių koplyčia Roselande. Didele vieta -
išklota kilimais. Visi įrengimai. Prieinama 
nuoma. 10756 South Michigan Avenue. 
Saukite - TOwnhall 3-5334. 

V 
*> 

Perskaitę dien. "Draugą", duokite jį kitiems. 

1IIIIIH<lil|lllllll!l!t"'tl|imilllll|ill(Illfll* 
Jau išėjo iš siwiu<»-*, 
JUOZO MIKUCKIO 

L Y R I K O S K R A I T I S 
Juozas Mikuckis yra vienas popu

liariausiųjų mūsų senesnes kartos 
poetų. Jo poezija buvo deklamuoja
ma ir dainuojama mūsų miestuose 
ir kaimuose, sutinkama visose chres
tomatijose. Šioje knygoje parinkti 
patys vertingiausi jo poezijos kūri
niai ift visos poeto kūrybos, prade
dant prieškariniais 1912 m. ir bai
giant mūsų dienomis. Knyga gražiai 
išleista, stambi, apie 180 psl., kaina 
— $2.50. 

Pinigus ir užsakymus siųskite: 
"DRAUGAS"' 

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago 8, 111. 

iimiiiiiiiiMimiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiii 

DARBO TEISĖS ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose Pr. Sukutis 

ANGLIŠKŲ ŽODŽIU BEI IŠSIREIŠ

KIMŲ PAAIŠKINIMAI 

Šiame ŽODYNĖLYJE telpa tie-
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai, 
kurie yra įgavę specialinę reikšme; 
kai kurie paimti iš veikiančių įsta-
tvmų. Spausdinami žodžiai anglu 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba. 

Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS" 

2334 S. Oakley Ave,, 
Chicago B, m . 

A. 4 
J O N A S P . B I L I S 

Oyv. Route 1, Box 245 * — 
Hansen Koad, Michigan City, 
Ind.. tel. Michigan City 2-5054. 

MtrS rūgs. 5 d., 1955 ra., 
1:45 vai. ryte, sulaukęs 62 m. 

Gim6 Lietuvoje. Kilo iš Ro
kiškio apskr., Žiobiškie parap., 
Baranantiftkio vienkiemo. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (po t£vais 1 .;<>;• si . 
uošviai Teofil§ ir Mateušas La
šai, pussesere Konstancija Stru-
pienS ir jos vyras, pusserč K. 
Shimkuniene ir jos vyras, pus
brolis Kazimieras Vikanas ir 
jo žmona, ir kiti gimines, drau
gai bei pažįstami Amer.koje ir 
Lietuvoje. 

Priklausė prie Amerikos Lie
tuvių Draugiško Klubo, Michi
gan City, Indiana. 

Kūnas pašarvotas Ott and 
Sons koplyčioje, 418 Washing-
ton St., Laidotuvės įvyks rugsė
jo 8 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Sacred Heart 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Calvary kapines, Michi
gan City, Indiana. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstami.s 
dalyvauti šiose laidotuvėse, 

Nuliūdę lieka: žmona, lioš-
\ įai ir visi kiti gim nės. 

MALDAKNYGE 
JAUNUOLIU MALDOS* 

Kurią perooiC 

Kun. P . Kirvelalt te 
Kaina: $1.50 ir $-50 

I įsakymu* adresuokite 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

PENSIJOS IR PAŠALPOS 
Sioj knygelėj telpa: I. Senatvės 

pensijos ir palikuonių pašalpos, 
II . Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos. Spaudai paruoši Pr . šulaitis 

šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, Cta įdėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis. 
Kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"Draugas", 233-1 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, 111. 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. KELS0N 

— SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
M O N U M E N T CO 

3914 West 111 th Street 
Vienas blokas muo kapinio. 

Didiiansias paminklams planų 
pasirinkimai mieste. 

Tolei. CEdarcreit 3-63SS 

r ^ = 
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AUGŠTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ 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%. išinokejo 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 čekiai*. Mes nieko neskaitome už šiuos patar navimua. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savinga. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviskiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. „ 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIAUON 
1 9 5 5 6234 South We*teni Avenue JOHN PAKEL, Prezidentas • GKovehill 6-7575 

s> 

Ketvirtadieniais nuo 9 iki g vai. vakaro. Trečiaedleniala uždaryta visą diena. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 vai. po pietų. 
VALANDOS: Pirmadieniai* nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo » iki 4 valandos no pietų. 
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P A D Ė K A 

O N A T E L Y Č E N I E N E 
Mūsų myliniai žmonai ir mamytei mirus 1955 metų rugpjū

čio 16 dieną, liūdesio prislėgti buvome labai sujaudinti dideliu 
visi] užjautimu i r suteikta ĮNigelba, už ką esame labai dėkingi. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Angelaičiui, Paneles Šv. Nesiliau
jančios Pagalbos Įi;irapijf>s klebonui, už veliones lankymą sn "Sak
ramentais ligos metu, suteikimą paskutinio patepimo, už atlai-
kymą j:(Mlulingu. mišių ir visą kitą rūpestį. Kun. Petreikiui už 
maldas ir palydėjimą į kapus. 

Dėkojame: L.R.K. Federacijai, Ateities Klubui ir lietuviam* 
geležinkeliečiams. 

Ypatingai dėkojame prietelianis: J . Balbatai už visą pagel-
l)ų, p. A. Tamnlioitiui ir A.L.B. pirmininkui p . St. Barzdukui u i 
pasakytus jautr ius atsisveikinimo žodžius prie kapo. 

Dėkojame visiems, kurie aukojo §v. mišias už jos sic'ą, u i» 
prisiųstas gėles, -dėkojame visiemes lankytojams koplyčioje ir už 
visų pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu. 

Iš Čikagos atvykusiems: p.p . B. Ivanauskams, p. Helen La
pinskai, p. M. Niekus, p . E. šuopienei, p . Makiejienei ir sūnui 
Viktorui. A. Marci«jonui ir visiems Clevelandiečiams palydėju
si* ms mūsų mylimąją j amžino poilsio vietą esame labai dėkin ri. 

Tatiame padėkos žodį grabo nešėjams: J . Balbat:ii. P . 
Gruodžiui, F. Navickui, St. Orentai , L. Staškūnui ir P . Tamu-
lionini. 

Taip [>at ačiū laidotuvių direktorei Mrs. Jacubs ir sūnui, 
kujie savo patarnavimu palengvino mūsų rūpesčius, ir visiems 
tiems, kurie prisi<iėjo vienokiu a i^ kitekiu būdu prie laidotuvių 
esame labai dėkingi. 

ALFONSAS TELYČfiNAS, DUKTft ir SCNUS 

J J 
UODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
U U D O T U V I Ų DIREKTOR1 AI 

6846 S. We*tern Av. S Atskiros mir-Cond. k« 
1-8604 — 7-8601 AutomobUlAma i 
»»rie trrena kltoee mleete dalyse; am v 

koplyčią artiau Jflaų namv*. 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 WESTERN AVE. 1410 S0. 5Cth AVL 
CHIGAG0, ILL . CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehilI 6*2345 arba 
TGtimiialI 3-2109 

SEKANTIEJI YRA N A R I A I CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- . ^ a ^ K v lies turime koplyčias 
^H ^F ^ ^ ilk 

vimas dieną ir nak- JĘ ^ B \isose Chicagoi ir, 
tj, Reikale šaukite ^ ^ P Roselando dalyse ir 
mus. e^l Lf tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PMILLIPS 
kSM7 a LkTUANlCA AVE. 

PETRAS P. GURSKIS 
m W - t Wk STREErr TeL SEeiey 4V87U 

ALFREDAS VANCE 

POVILAS I. RIDIKAS 
8854 & HAIaSTED S T R E E T T d e p b o o e 1 Arda 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN A V E . TeL COmmndor* 4-2228 

JURGIS F. RUDMli 
S819 S. LITUANICA A V E . TeL T Arda 7-11 .V-11 J» 

. i — — — , — — — — — _ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ 

PETRAS MELIONAS 
4348 S. CAJJFOBNIA AVENUE TeL LAfayette S-85T2 

VAŠAlflS — BUTKUS 
t44ti Sooth ftleth AVE. , CICERO, DLL. Tel. OLrmple 2-1088 

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46th STREET \ Ards 74)781 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET REpubiic 7-121S 

*2314 W. 28rd PLACE , VIrginia 7-6672 

/ 

^ 
— — — 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Ateeie 

TeL TA 7-1741-2 ir LA 3-9851 
433034 South Calitornia Avenue 

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

' i 
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Afltrąfl^nis, mgsėfo t 1955 

X Kanauninkas Jurgio PaS-
k&uskas, Gimimo P. Švč. para
pijos klebonas. Draugo ir vie
nuolyno fondui paaukojo $100 
Kun. J. Paškauskas yra vienai 
iš Statybos fondo garbes di
rektorių. Tėvai Marijonai uf 
auką nuoširdžiai dėkoja. 

X Marcele Maroziene iš Chi
cago. 111., naujam vienuolynui 
paaukojo $20. Tėvai Marijanai 
nuoširdžiai deko;*a. 

X Benedikta* Haliniu* kas. 
nuo pat pirmosios dienos des-
tęs lietuvių literatūrą Chicagos 
Augšttsniojoje Lituanistikos 

X Kun. J. A. Vaitekūnas ir 
J. R. Cherry už Draugo dova
nų paskirstymo knygutę at
siuntė po $5. A. Maskeliūnas 
atsiuntė $4. Po tris dol atsiun
tė Aitutis, M. Saul.nskas, M 
Dobravolskis, A. Sherelis, J. 
Usoris, K. Rašytinis ir T. Da-
nis. O. Eimut s ir V. Kasakai-
tis paaukojo po $2. 

Rita Gorb, 2545 W. Ma~-
ąuette B-d., išskrido dviem sa
va iL'lm | Montrealj, Kanadą, 
kur aplankys gimines ir daly
vaus Monikos B?ndzMtytrs 
vestuvėse. Rita priklauso pa
rapijos chorui, kurio vedėju 
yra Ant. Giedraitis, ir Ateities 
šoke j v grupei. 

X A. L. B. Ros?laido apyl. 
valdyba praneša, kad anglų 
kalbos kursai, mokytojaujant 
Mrs. Elise Avery, Library pa
talpos?, 11001 So. Indiana ave., 
prasideda šį antradienį, rugsj-

ŽUVO ŽMONA 

mokykloj?, penkerius metus | jo 6 d. Pamokos vyks nuo 6:45 
ja? vadovavęs, toliau nebegalė
damas mokyklor darbo sud?-
rinti su savo tarnybos laiku, 
iš mokyklos pasitraukia. D"l 
to«T pat priežasties pasitraukė 
ir dr. V. Sruogiene, nuo pat 
mokyklos įsikūrimo pradžios 
dėsčiusi Lietuvos istoriją. Eile 
naujų mokytojų jau pakviesta. 
Praeitą savaitę įvyko naujos 
mokyklos vadovybes rinkimai, 
vadovaujant Švietimo Tarybos 
prszidiumo pirmininkui. Lig
šiolinę vadovybę sudarė Ben. 
Batrauskas ir A. Rūgyte. 

X Vila A l b r a, B?verly 
Shores, Ind., savininkas Algir
das Brazis, žinomas mūsų so
listas, savo vilą puikiai įrengė 
ir savaitgaliais, o ir šiaip kito
mis dienomis sulaukia daug 
svečių iš Chicagos ar k tų 
miestų. Vakarais dažnai rodo
mos filmos, o kartais, gerai 
nuotaika5 esant, ir pats solis
tas užtraukia kokią dainą. 

iki 8:45 vai. antradieniais ir 
ketvirtadieniais, ne 4 vai., kaip 
buvo skelbta. 

X Don Kura'tis yra dvigu
bas Alice Stephens ansamblio 
plokšteles leidimo mecenatas. 
Be jo, naujai mokesčius įmo
kėjo dr. J. Adomavičius, dr 
Algirdas PautiErnus, dr. Nar
butas ir J. Eudeikis. 

X Juozapuiai Etutienei bu
vo padaryta operacija Univer-
sity of Illinois Research Hos-
pital. Etutiene yra Town of 
Lake kolonijos draugijų ir pa
rapijos veikėja. Tikimasi greit 
pasveiks. 

X Stanislava Jociene, žymi 
Brighton Park veikėja, buvo 
sulaukusi brangios viešnios, 
savo dukrelės vienuolės sess-
lės Marijos Paschala. 

X šv. Pranciškaus vienuoly
no narių rėmėjų pirmas s.ime-
lis įvyks spalio 2 d. Nek. Pra-

J. A. T'alnupiist žiūri j Ifktnvo liekanas. Janio žuvo jo žmona pradė
jusi mokytis skraidyti todėl, kad perdaug žmonių žūna automobilių 
katastrofose. (I N S) 

CHICAGOS ŽINIOS 
Skuba gelboti 
nukentėjusius 

Lenkų paradas 
Chicagos lenkai rugsėjo 11 

Chicagos a T k i v y skupia, |d. rengia didelį paradą Hum-
kard. Stritch išsiuntinėjo dva-| boid parke. Norima paminėti 
aiški jai laišką, kartoną prim?- 35 metų sukaktį, kai kautyne-
na šiurpius potvynių padari 
nius rytmėse valstybėse: pot
vyniai nusiaucė septynias vals-

se ties Viola 1920 metais Len
kija buvo tegelbėta nuo raudo
nųjų antplūdžio. Parade da-

tybes, palikdami 34,612 š?imų lyvausią apie 25,000 lenkų su 
benamiais, sunaikindami 3,755 40 orkestrų ir 20 gyvųjų pi
namus ir sužalodami 9,856 pa-j veikslų. Pasirodys ir jungtinis 
status. Nukentėjusių globa choras. Parado pradžia 2 va!, 
vien tik šioje didžioje nelaimi-j 30 min. 
ie Raudonajam Kryžiui kai-• #%-.. . , , . . . 

. „~„ *o™rtrt™ Dėkingi, kad nssunaikino 
bažnyčios 

nuos ap*e $8,000,000. Kardi
nolas skatina tas šalpos pai 
tangac paremti ir į tai atkreip 
1 tikinčiųjų dėmesį. 

Whitinge, tik ketvirtadalis 
mylios nuo tos vietos, kur vy-

Camtos nuotraukų 
konkursai 

Gamtos Istorijos minėjuje 
nuo vasario 1 iki 28 dienos bus 
įdomesnių gamtos nuotraukų 
paroda, kurią globos Nature 
Camera Club of Chicago. Nuo
traukas parodai reikės įteikti 
iki sausio 15 dienos. 

Dalyvavo universiteto 
leidiny 

I Čikagiete sasele M. Ambr> 
se, dėstanti Mundelein kolegi
joje, paruošė vieną straipsnį, 
kuris išleistas kolektyviniame 
Columbijos u4'versJc?to leidi
nyje "Eassays apie viduram
žio gyvenimą ir mintijimą". 

Rytoj prasideda pamokos 
<ko didysis Standard bendroves 

DIDŽIOJI PARODA POWERAMA 

Pakeičiamos muzejaus 
lankymo valandos ( b e r t o bažnyčia. jį i š l iko nepa^ 

Po Darbo dienos, pradedant liesta ir tikintieji dekingunfu 

X Juozas Ručys, gyv. 1331Į sidejimo P. Švč. parapijos sve-
Divisadero st., San Francisco, I tainėje, Brighton Parke. 
Calif., lanko Amerikos miestus | x Mykolui Šoriui iš Kana-
ir Chicagoj bus rugsėjo 6—8 ( d o s į Chicagą yra persiųsti 4 
Apsistos pas J. Jurskį, 4516 S. j laiškai ir palikti Draugo redak-
California Ave. Kadangi Ru 

Vargu ar I orioje kitoje pa
rodoje yra buvusi tokia spūs
tis, kaip dabartinėje Powera-
noje. Aplinkui ne tik aikštes, 
oet ir laukai nustatyti automo
biliais ir stovi ilgos eiles žmo-
įių, norinčių pamatyti įdomy-
oes. Tam yra dvi priežastys: 
/iena, paroda yra visiškai ne
mokamai, antra — ji tikra: 

Įdomi. 

Pirmas pasauly technologinis 
cirkas 

Paroda užima milioną pėdų 
prie Soldier Field, prie ežero ir 
net ežere. Ją dar bus galima 
matyti iki rūgs. 25 dienos, at
dara nuo 10 vai. ryto iki 11 
vai. vakaro. Daugiausia žmo-

čys daug kartų yra laiškais 
klaustas apie įs'kūrimo gali
mumus Californijoj, norintiems 
tokių informacijų galės suteik
ti asmeniškai. 

X H. Gedvilienė* namuose 
rengta pranciškiečių vienuoly
no rėmėjų 3 sk. arbatėlė gerai 
pavyko. Visas pelnas bus pa
skirtas seimelio pasveikinimui, 
kuris jvyks spalio 2 d. Gedvi
liene visus gražiai priėmė ir 
pavaišino. Jai padėjo jos sūnus 
Pranas ir P. Turskknė. Rėmė
jų 3 skyr. labai Gedvilienei dė
kingas. 

X Viešoji rinkliava Balfui 
įvyks rugsėjo 18 d. Visi north-1 valstybių vieton iki šiol leidu 
saidiečiai prašomi skubiai re-! sių savo lėktuvus trijų bendro 
gistruotis rinkėjais pas E. Mor-,vių, leista veikti penkioms ei 
kūniene, 6407 N. Oakley Av?., 
tel. AM 2-1104 ir O. Bytautie
nę, 3221 N. Natchez St., telef. 
PE 6-9697. 

CIJOJ. 

X Užuojautoje de! M. Jamei-
kio mirties, tilpusioje š. m. 
rugp. 24 d., parašas turėjo bū
ti Brazauskai. 

X Benediktui Astrauskui 
yra Draugo redakcijoje laiškas 
iš Kelmės rajono, Kražių paš
to, Malenkovo kolūkio. 

X Joseph Janušauskas, 2617 
W. 68 st., guli Billings ligoni
nėje, 59 Cottage Grove. 

nių veržiasi į pirmą pasaulyje D a iželiui 
technologinį cirką. Čia atvira
me ore įtaisyta 7,000 sėdimų 
vietų ir jos prisipildo. Cirko 
seansai irgi — nemokamai bū
na 2 vai. p. p., 4 vai., 7 vai. 30 
min. ir 9 vai. 30 min. Tęsiasi 
vieną valandą. Buldozeris iš 
augštybių nuleid^a klouną, 
traktoriai šoka kadrilių. Eilė 
mergaičių baltais žirgais, be 
balnų šoka per kliūtis po vie
ną, po dvi ir po penkias iš 
karto. Juoda raitelė su žirgu 
išlenda pro ugnies žiedą. 

Gerėja oro susisiekimas 
Tarp Chicagos ir New Yorko 

ir tarp Chicagos ir vakarinių 

X Girios Aidas Nr. 1 (13) 
1955 m., miškininkystės žurna
las, redaguojamas prof. J. 
Kuprionio ir leidžiamas Lietu
vos Miškininkų Sąjungos Išei
vijoje, Chicagoj, yra baigiamas 
ruošti ir pasirodys rugsėjo 
mėn. paba-goje. 

vilinės aviacijos bendrovėms. 

Palaidojo nužudytą 
negriuką 

Chicagoje šeštadienį buvo 
palaidotas 14 metų negras ber
niukas, kurio lavonas buvo at
vežtas iš Mississippi valstybes. 
Ten jį nužudė du vyrai, kurių 
vieno moterį švilpimu jis bandė 
vilioti. 

Čia vėl demonstruoja tas 
vikšrines mašinas, kurios taip 
lengvos manevruoti, kad apsi-
gręžia vietoje. Pasirodo dram
blių visokie figūriniai šokiai. 
Stipriausias gyvulys — dram
blys — neįstengia pajudinti 10 
tonų uolos, tuo gi tarpu die-
zelinio motoro varoma mašina 
— lengvai uolą nustumia per 
sceną. Vėl išeina geležinke
liečių baletas: vyrai su žibu
riais. Tuojau po to — du loko
motyvai: garo ir modsrnus 
diezelinis. Būrys balerinų jū
rininkų uniformomis atlikusios' terastus automobilius. Ši pa 

Subroarinas ir raketinis 
lėktuvai 

Tas technologinis cirkas — 
tai tik atrakcija. Svarbiausieji 
dalykai — pačioje parodoj?. 
Čia — naujausias 400 keleivių 
traukinys, galįs skrieti 100 
mylių per valandą. Čia paro
dyta moderniškiausia ateities 
virtuvė. Išstatytas pirmas ga-
zo turbina varomas automobi
lis. Čia esantis didžiausias pa
saulyje sunkvežimis paverstas 
važiojamu plaukiojimo baseinu 
ir į jį nuo lentos šoka plauki
kai. Čia galima matyti didžiu
lę lentų pjovimo mašiną, vik
riai iš sienojų darančią lentas 
Galima stebėti, kaip milžiniš
kas bokštas gręžia žibalo šuli
nį, kaip veikia aliuminijaus lie-

n e m ažai 
džiaugsmo, kai gali patys kra
nu iškelti 8,000 svarų sviedinį 
ir trenkti į grindinį. 

Specialiai pastatytose kran
tinėse prie ežero minios žmo
nių stebi jachtą, — laivą, sub-
mariną. Ištisa eilė tankų su 
klaikiomis patrankų žiotimis. 
Čia pat ir raketinis lėktuvas 
— naikintuvas, su ehktroninė-

smegenimis, kur pilotas mis 
tiesiog priešo lėktuvo nemato, 
o tik jį sugauna radare ir iš
sprogdina savo nešamomis 104 
raketomis. Lėktuvas per 5 mi
nutes jau gali pasiekti 20,000 
pėdų augštį, skrenda po 600 
mylių per valandą. 

Atomine patranka 
Čia yra ir lėktuvas, kurs ky

la vertikaliai i..tiesiai augštyn. 
Visa eilė tų milžiniškų skren
dančių bombų — raketų išsta
tyta ir atominė patranka, sve
rianti $5 tonas, masyvus mil
žinas. 

Daugelis stebi tuos naujai 

X Dr. Juozas Taučas, bai
gęs 1940 metais Vytauto Didž. 
Universitetą Kaune, išlaikė 
valst. egzaminus Illinois vals
tybėje ir įgijo teisę verstis gy
dytojo praktika. 

X Labdariu Sąjungos meti
nis seimas šįmet įvyks spalio |7T°.T" 
16 d. Holy Family Vilioję. Iš' 
anksto prašoma tą dieną rezer
vuoti labdariams ir dalyvauti 
seime. 

Baigėsi streikai dviejose 
bendrovėse 

American Motors bendrove, 
gaminanti Nash ir Hudson au
tomobilius, susitarė su savo 
darbininkais ir likvidavo strei
ką. Bendrovė turi 7 fabrikus 
įvairiose valstybėse. Taipgi 
baigtas streikas Allis-Chalmers 

X Ona ir Pr. Gedvilai per 
D. Šleževičienę paaukojo Vasa
rio 16 d. gimnazijai $25. 

\ 

Kiekvienoj šeimoj katalikų 
laikraštis 

Chicagoje didėja parapijų 
skaičius, kuriose kiekviena šei
ma be išimties gauna katalikų 
laikraštį. 

plastinius judesius įsikimba į 
milžinišką tinklą ir jis visas 
galingais kranais iškeliamas 
augštai, augštai. 

Kieta' tratėdami atvažiuoja 
septyni sunkvež mi?i. Vidury 
pianas ir jam s ambant kiek
viename kitame sunkvežimyje' 
pademonstruojamos į v a iria-
spalvės specialiai šiai parodai 
sukurtos madingos suknelei, 
su aukso siūlais, su daugyb 
jardų tūlių, su žibančiu akso
mu. 

Vėl akrobatų grupes, galin
go krano iškelta augštai į orą 
išdarinėja nepaprastai drąsius 
judesius — žemyn galva suk
damiesi tik viena koja užsika
binę, dantimis laikydami kilpą, 
kurioje esantis draugas visu 
smarkumu sukasi. Pademons
truoja, kaip galingos žemių 
kasimo mašinos bematant pri
pildo vagonėlį ir nepaprastu 
greičiu išverčia. 

rodą užima 20 akrų ir kainuo 
ja milionus dolerių. Skersai 
paežerės kelią specialiai nuties
tas 204 pėdų tiltas, jungiantis 
abidvi parodos dalis. Pade
monstruotos mokslinės labo
ratorijos, sudėtinės didžiųjų 
mašinų dalys. Čia yra mašinų, 
kuros per sekundę iškasa toną 
žemių. 

Nakčia parodoje fontanuose 
žaidžia spalvotos šviesos. Šią 
parodą rengiasi aplankyti ir 
gyvenantieji tolimesniuose 
miestuose. Tris valandas joje 
praleidęs tik labai paviršutiniš
kai apibėgi. Paroda taip ryš
kiai pavaizduoja milžinišką 
technikos pažangą! — J« *°*« 

rugsėjo 6 d., Gamtos Istorijos 
muzėjus bus atdaras nuo 9 vai. 
ryto ikJ 5 vai. vakaro. Po špi
lio 14 dienos muzėjus bus už
daromas viena valanda anks
čiau: — 4 vai. v., tik sekma
dieniais pasiliks atdaras iki 5 
vai. v. Spalio ir lapkričio 
šeštadieniais 2 vai. 30 min. p. 
p. muzejuje bus paskaitos ir 
demonstruojami filmai. 

Bepilotinis bombonešis 
General Motors surengtoje 

Chicagoje parodoje Powerama 
yra išstatytas ir beplotinis 
bombonešis. Jis lekia be pilo
to, gali nunešti net ir atominę 
bombą ir įvykdyti milžinišką 
sunaikinimą. Jo greitis — 650 
mylių per valandą, dydis — 
kaip sprausminio lėktuvo. Val
domas iš žemės elektroniniais 
Jtaisais. Tas lėktuvas palei
džiamas nuo 40 pėdų didumo 
treilerio, kurs turi 12 nepapras 
to didumo ratų. 

Bus galima matyti 
reaktorių 

Navy Pier patalpose Armo-
ur Tyrimų fondas antradienį 
išstatys naują industrijos rei
kalams pagamintą reaktorių 
(atominės energijos gaminimo 
įtaisą). Parodoje jis bus išsta
tytas iki rūgs. 16 d., o vėliau 
bus padėtas į $1.75 milionų 
vertės pastatą prie Illinois 
Technologijos instituto ties 35 
ir State gatve. 

Ateme leidimus vairuoti 
automobili 

Illinois valstybes sekreto
rius Charels F. Carpentier at
šaukė 148 leidimus vairuoti au
tomobilį ir suspendavo 21. Lei
dimų atšaukta už daugiausiai 
važiavimą įsikaušus — net 110 
-čiai asmenų. Iš viso šiais me 
tais .mašinų vairavimo lefd'mų 
atšaukta 4,255 ir suspenduota 
599. Mūsų redakcija visada 
gauna sąrašus nubaustųjų as
menų. 

Mažųjų Paryžiaus 
dainininkų plokšteles 

Paleistos į rinką patefono 
plokšteles, {dainuotos vieno iš 
geriausių Prancūzijos berniu
kų chorų, vadinamo — Mažieji 
Paryžiaus D a i n ininkai. Šis 
choras rugsėjo mėnesį padeda 
savo dainavimo kelionę po 
JAV ir Kanadą, atvyks ir į 
Chicagą. 

Trečiadienį, rugsėjo 7 d., 
g u r a . yrajcatahkų šv. Adai- Qlkagfm m o k y k J o s e p T a s i d c d l 

pamokos. Chicagoje katalikai 
turi 405 pradžios mokyklas, 90 
augšt. mokyklų ir šešias kole
gijas. Visas šias švietimo įs
taigas lankys daugiau kaip 
300,000 auklėtinių. 

ženklan buvo suruošę specia
lias padėkos pamaldas. 

1,000 mergaičių Nazareto 
akademijoje 

La Grange esančioji Nazare
to akademija šiais mokslo me
tais turės daugiau kaip 1,000 
mergaičių savo klasėse. Pir
mą kartą toks gausus skai
čius. 

Naujos kapines 
Šiaurinėje Cook apskrities 

dalyje steigiamos naujos kapi
nės Šv. Mykolo Archangeb 

Geriausia knyga vasarom atostogom* 
AIJOYZO BARONO 

SODAS UŽ HORIZONTO 
Romanas 

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykių .su aplinka Ir naujų Išraiš
kos priemonių tiems santykiams 15-
relkltl. Gyva knygos tema, įdomfts 
personažai ir spalvinga kalba padės 
jums praleisti atostogas. 

Knygos aplankas dail. Algirdo Kū
ra usko. Ji Išleista Lietuviškos Kny
gos Klubo 1&55 m., 254 pa!., kaina 

vardu. Tam reiKalui nupirkti 2.50 doi. 
Knyga gaunama: keli ūkiai, iš viso apie 250 ak

rų. 

Laukiniu gelių paveikslai 
Chicagoje, Gamtos Istorijos 

muzejuje, per rugsėjo mėnesį 
Stanlsy Field salėje bus išsta
tyta parodai 50 stambių nuo
traukų laukinių gėlių. 

mm 

NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 
APIE MARIJA 

PA*VFXKIIH~E I MARIJA. Nuo
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (iv. Brigi
tos, Marijas Agreda, ses. Katarinos 
Emmerlch ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina Si pasakojimą «u nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šią puikią knygą 
paraše prvl. dr. F. Bartkus. 

MARIJA M1TM8 KAfiBA. Svc. Ma
rija laiko b6gyje apsireiškė {vairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmickls. šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette. Lurde, Fa-
timoje; apie Stebuklingąjį Medaliki-
1} ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto švč. Marijos Nekal 
eiauaios širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vatd-
menj. Knyga turi 159 pa!.. »>aveika-
luota, Įrišta J kietus viršelius Ir kai
nuoja $2.00. 

AUŠROS 2VAI<;£D£ 15 tautų tl 
58 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mflsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per «00 m 
žybtelėjusius rašytojų perlus Iš įvai
rių kalbų surinko ir autvark* A. Ty-
ruolis. Tai knyga apie Mariją, kur! 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina $2.00. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

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

D R A U G A S 
23S4 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, LH. 
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P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES 

Surinko JUZfi DAUŽVARDIENS 

Tai nepaprasta knyga, Viri 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dienC, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

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

CHICAGO 8, ILL. 
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DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 

><HHii»HMiiiniiitiii<tfiiii"iiiif '"'"M>' 
Visi perka ir skaito Liudo Zelkaut 

•o mane 

LAIPTUI I TOLUMAS 
•Ai pusi Kaina tt.o< 
atsakymus kartu su pinigais siuskit 

"DRAUGAS", 
2834 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, Dl. 
Jllllllllliuitllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 

P A D Ė K A 
Už parinkimą mano broliui 

a. + a. kun. Pijui Karaliui to
kios draudimo rūlies, pagal 
kurią draudimo bendrove už jo 
gydymą išmokėjo $2,226.00 ir 
tuomi šioje skausmo valandoje 
nukėlė sunkią finansinę naštą 
nuo mano psčių, Mutual of 
Omaha draudimo bendroves at
stovui Leonardui Jankauskui 
reiškiu viešą padėką. 

Terese Karaliūtė 
1418 So. Cicero Ave. 
Cicero, 111. 

lttJelii fių dienų įtempimas, karo b kitas gafimybe. 
sekd kasdieniui įvykius. Tam reikaml diemralm darosi I 

Šiais metais sodos 50 mėty kaip Skovota spaudo. lakrL Tss Jo-
bilėjus tebūnie minimas lūkiu: kiekvienuoae lietuviukuose namuose "lietuviš
kas' laikraštis, o tino meto — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas'', 
pati įvesdamas 40 m. sukaktį osjs įsikūrimo Chicagoje, daro B savo poses 
auka: naujiems skaitytojams siusime dienrašti per mėnesį JsB%sl "—«^—"««. tik 
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi. 

I>rsugss vrs sutelkęs arti I.U00 bendradarbiu, korespondentu Ir fav 
tonnatoriu, kas ieJtadietų duoda mokslo, mesto, literatūros priedą, turi spe
cialia, skvmss: moterų, lanosmc (stertminku, skautu, stodeatoi, sporte, OSSJBV 
kate patarėją; kasmet duoda $1,000 preauijos Į Į 1 ratnssrai kr 
stkarpOK 

ton savo bendraoarbtus Kaskadoje, STSJIOBIMJOJI , 
Rraalijoje, Argentinoje, Cileje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje^ 
f•aHjoje, Prancūsijoje, art Ir Assstrahjoje. 

ivoHSunt neusofcansa) "Drutss* ifsarsauJ J * sdearsse aekspai ikjojoaa, • 
turėsite progos susipažinti n geriausio Hetsrvfsan dienrasfio. Jei "Draugo" 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamu, korte 
jo dar neskaito ir mes per menes} laiko „Draugą" siusime be 

"fc. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

• 


