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Lietuva sovietines pramones
pertvarkymo perspektyvoje

ARVYDAS RIGMANTAS,
mūsų korespondentas Europoje 

Šių metų gegužės 7-12 dienomis Maskvoje vykusios Sovietų 
Sąjungos Augščiausiosios tarybos padaryti nutarimai dėl sovie
tinės pramonės ir statybos administracinio pertvarkymo šiuo po
žiūriu (administraciniu) palietė ir pavergtąją Lietuvą. 

Chruščevb' planas pertvarkant
pramonės valdymą numatyta 
įgyvendinti iki šių metų liepos 
1 dierios. Ryšium su pramonės 
administravimo pertvarkymu, 
Sovietų Sąjungoje panaikina
mos 25 ministerijos: 10 bendra- 
sąjunginių ir 15 sąjunginių-res- 
publikinių ministerijų. Priimta
sis įstatymas rekomenduoja pa
naikinti atitinkamas sąjungines 
-respublikines sąjunginių respub 
likų ministerijas.

Lietuvoje pastaruoju metu 
veikė šios sąjunginės-respubli- 
kinės ministerijos, pavaldžios 
Maskvai:

Finansų, Gynybos^ Kultūros 
Lengvosios pramonės,’Miestų ir 
kaimų statybos, Miško pramo
nės, Popieriaus ir Medžio apdir
bimo pramonės, Prekybos, Ry
šių (pašte), Statybinių Medžia
gų pramonės, Sveikatos, Sveika
tos apsaugos, Tarybinių ūkių, 
Užsienio reikalų, Valstybės kont 
rolės, Vidaus reikalų, Žemės 
ūkio ir Žuvies pramonės.

Iki praėjusių metų birželio mė 
nėšio vidurio Lietuvoje veikė 
keturios respublikinės ministeri- 
jor, tiesiogiai pavaldžios vietos 
“vyriausybei”, būtent: Komu
nalinio ūkio, Socialinio aprūpi
nimo, Švietimo, Vietinės ir Ku
ro pramonės. 1956 metų birže
lio 6 dienos Lietuvos Augščiau
sios Tarybos prezidiumo nutari
mu Lietuvos respublikinių mi
nisterijų skaičius buvo papildy
tas Teisingumo ir Automobilių 
Transporto ir Plentų ministeri
jomis, iki to laiko buvusiomis 
sąjunginėmis - respublikinėmis 
ministerijomis.

Ko laukiama Lietuvoje
Sovietų Sąjungos Augščiausio 

sios Tarybos šių metų gegužės 
10 dienos nutarimas panaikinti 
25 Sovietų Sąjungos pramonei 
vadovavusias ministerijas palie-
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Mrs. Edwards yra viena iš pen
kiolikos asmenų, kuri paliesta a« 
tominiu sprogdinimų Nevadoj. Ji 
stovėjusi netoli savo motelio Bun- 
kerviile, Ne., apylinkei, kai 1953 
m. buvo sprogdinama atominė 
bomba. (LNS)

čia eilę sąjunginių-respublikinių 
ministerijų sąjunginėse respub
likose. Kadangi visi maskviniai 
nutarimai bei rekomendacijos 
sąjunginėse respublikose beato
dairiškai vykdomi, tad tenka 
skaityti, kad Lietuvoje artimiau 
siu metu bus panaikintos šios 
sąjunginės-respublikinės minis
terijos: Lengvosios pramonės, 
Maisto Prekių pramonės, Mėsos 
ir Pieno produktų pramonės, 
Miestų ir Kaimų statybos, Miš
ko pramonės, Popieriaus ir Me
džio Apdirbimo pramonės, Sta
tybinių Medžiagų pramonės ir 
Žuvies pramonės ministerija. Šių 
ministerijų Lietuvoje panaikini
mas greičiausiai bus įvykdytas 
ligi šių metų liepos 1 dienos, ka
dangi priimtasis sovietinės pra
monės ir statybos valdymo per
tvarkymas numatytas iki to lai
ko įvykdyti. Po šių pertvarky
mų Lietuvoje iš iki šiol veikusių 
25 ministerijų turėtų palikti šios 
ministerijos: Sąjunginės-respub
likinės, Finansų, Gynybos, Kul
tūros, Prekybos, Ryšių, Sveika
tos apsaugos, Tarybinių ūkių, 
Užsienio reikalų, Valstybės kont 
rolės, Vidaus reikalų, Žertiės Ū- 
kio ir šios respublikinės ministe
rijos : Automobilių Transporto 
ir Plentų, Komunalinio ūkio, So
cialinio aprūpinimo, Švietimo, 
Teisingumo ir Vietinės ir Kuro 
pramonės. Tad iš buvusių 25 mi
nisterijų po pramonių reformų 
Lietuvoje nuo šių metų liepos 
1 dienos paliktų 17 ministerijų. 

Botago neatsisakė 
Panaikintų ministerijų žinioje 

veikusios įmonės bus perduoda
mos Liaudies Ūkio taryboms. To 
kių tarybų Sovietų Sąjungoje 
numatoma įsteigti 92. Lietuvos 
Liaudies Ūkio taryba tiesioginiai 
bus pavaldi Lietuvos Ministerių 
tarybai, tačiau šiai Liaudies Ū- 
kio tarybai per Lietuvos Minis
terių tarybą vadovaus Sovietų 
Sąjungos Ministerių taryba. Tai
gi panaikinamų sąjunginių res
publikinių ministerijų žinioje vei 
kusios įmonės ir toliau per Liau 
dies Ūkio tarybą bus vadovau
jamos iš Maskvos, kaip buvo 
vadovaujamos sąjunginės-res
publikinės ministerijos.

Nors sovietinė spauda bando 
pramonės administravimo refor 
mas sieti su sąjunginių respub
likų teisių praplėtimu, tačiau čia 
pat primena, jog nebus paken
čiamas vietininkiškumas, tai y- 
ra siekimas atskiras sąjungines 
respublikas padaryti uždaru e- 
konominiu vienetu. Šis įspėji
mas, kurį pirmasis primygtinai 
pakartojo Chruščevas, rodo, kad 
Kremlius, pertvarkydamas pra
monei vadovavimą, direktyvinio 
botago nė nemano atsisakyti.

9 Haiti respublikoje gyvento
jai streikuoja prieš gen. Leon 
Cantave režimą. Sakoma, kad 
Haiti gyventojus streikuoti pa
skatino dviejų prezidentinių kan 
didatų — Louis Dejoie ir Daniel 
Fignole — partizanai. Generolas 
Cantave pažadėjo tuojau už
gniaužti streiką.

KALRNIM)KIŪS

Gegužės 27 d.: šv. Beda Gar
bingasis, senovės: Vyrgaudas.

SVHO
Giedra ir malonus oras. Tem

peratūra apie 70 1.

Tai raketos kurios gali skristi 1,600 mylių per valandą ir gali 
sunaikinti kiekvieną priešo bombonešį 300 mylįų radiuse. Raketa va
dinasi Bomarc ir čia ją matome akcijoj Patrick Air Force, Fla. Kai
rėj ji iššaunama, dešinėj po iššovimo. Pradedama jų masinė gamyba.

(INS)

Didžioji Britanija yra
susirūpinusi tremtiniais

J. KUZMIONIS, D. Britanija
Gegužės pradžioje Didž. Britanijos vyriausybė pareikalavo, 

kad komunistinės Rumunijos attache Eugen Periaųu per kelias 
dienas išvyktų iš Didž. Britanijos. Jis buvo sugautas terorizuo
jant rumunų pabėgėlius, kuriuos ragino grįžti į tėvynę; priešin
gai, — grasino giminių, esančių Rumunijoje, nukentėjimu.

Britų saugumas, kuris drama
tišku būdu užtiko Perianu dar
šiltus pėdsakus, vietos laikraš
čių teigimu, turi progą atidengti 
juodą rinką, išplitusią visoje 
Britanijoje, kur tik gyvena pa
bėgėliai iš anapus geležinės už
dangos.

Renka žinias apie lietuvius
Gerai informuotas “Daily Ex- 

press” reporteris ir žinomas žur 
nalistas, natūralizavęsis vokie
tis, Sefton Delmer tvirtina, kad 
specialus britų saugumo M. I. 5 
skyrius ta proga sužinojo dau
giau būdingų dalykų:

a) Subversyvinė veikla. Pe
rianu kiekvienu metu galėjo 
spustelėti kiekvieną Didž. Bri
tanijoje gyvenantį pabėgėlį, pa
sinaudodamas “Rumunų Repat
riacijos komiteto”, veikiančio 
Rytų Berlyne, suteiktomis žinio
mis. Šis gerai informuotas žur
nalistas pabrėžia, kad tas komi
tetas “kantriai užpildinėja pa
bėgėlių, gyvenančių Britanijoje, 
Prancūzijoje, Vakarų. Vokietijo
je ir kituose vakarų kraštuose, 
bylas”. Kadangi panašus sky
rius yra įsteigtas ir lietuvių rei
kalams, nėra abejonės, kad Ry
tų Berlyne rūpestingai sudari
nėjamos bylos ir apie Vakaruo
se gyvenančius lietuvius.

b) Veiklos metodas. Perianu 
veiklos metodas buvo paprastas. 
Pirmiausia jis pasiūlydavo pa- 
sirnktaii aukai sugrįžti į Rumu
niją. Jei ta meškerė netikdavo, 
griebdavosi kitos: siūlydavo nu
važiuoti ir aplankyti savo tė
vynę. Kad žuvys geriau kibtų, 
žadėdavo gerai apmokamą dar
bą, o visai šeimai — gerus na
mus. Jei ir tas nevykdavo, im
davosi kitokių priemonių, kaip 
grasinimo Rumunijoje likusiems 
giminėms ir pan. Jei numatyta 
auka sutikdavo grįžti, Rumuni
joje buvo imamasi priemonių 
panaudoti jį naujai propagan
dai, giriant gyvenimą tėvynėje 
ir t.t. Toks pats metodas, atro
do, naudojamas ir lietuvių at
žvilgiu. Apie tai geriausiai liu
dija “Uj grįžimą į tėvynę” Įei

nam, kurio tik adresas sužino
mas.

c) Subversijos objektas. Ta
čiau komunistiniai, agentai ei
na ir toliau. Suviliotą auką jie 
stengiasi “perauklėti” pirmoje 
eilėje ir tam tikslui, kad jį, rau
donai perdažytą, galėtų sugrą
žinti atgal į Britaniją ir pavesti 
jam specialią misiją.

Komunistų taktika
Kyla klausimas, koks likimas 

tų rumunų, kurie Britanijoje 
Perianu buvo įvilioti į jo tink
lą? Kaip Sefton Delmer sako, 
daugelis jų galvoja, kad niekas 
apie juos nežino. Tačiau yra ir 
tokių, ikurie labai gerai žino, 
kad jie yra rūpestingai sekami.

Koks gi gali būti Perianu liki
mas? Ar jam yra galimybių ka
da nors nors sugrįžti į Vakarus ?

Du ar trys diplomatai, sugau
ti šnipinėjant ar prekiaujant pa
bėgėliais juodoje rinkoje, buvo 
grįžę atgal, tačiau pakeistomis 
pavardėmis. Pvz. Simonov, ku
ris 1948 m. buvo atšauktas iš 
Sovietų komisijos Berlyne, už 
dviejų metų Gerasimovo pavar
de pasirodė Vienoje sovietų pa-

Vaizdas ii Britanijos karalienės Elzbietos vizito Danijoje. Britanijos 
karalienė Elzbieta ir Danijos karalius Frederiek važiuoja j Arnalien- 
borg pulocuj Kopeuhagcįe. ' (INS)

Potvyniai Turkijoje
ANKARA, Turkija, geg. 26.— 

Ankarą pasiekiančios žinios sa
ko, jog paskutinias dvi dienas te 
besitęsiančiose audrose Turki
joje žuvo 11 žmonių.

Gomulka Maskvoje
PRAGA, Čekoslovakija, geg. 

26. — Lenkijos komunistų vadas 
Vladislavas Gomulka yra išvy
kęs Maskvon, kur jis veda svar
bius pasitarimus su Kremliaus 
bosais. Jis Varšuvą apleido penk 
tadienio vakare.

Rusų delegacija 
Budapešte

BUDAJEST, Vengrija, jeg. 26. 
— Keturi rusų vyriausybės dele
gatai atvyksta čia pirmadienį 
vesti pasitarimus su Vengrijos 
vadais dėl Rusijos kariuomenės 
padėties šioje valstybėje. Šie pa
sitarimai buvo pradėti pereitą 
ketvirtadienį, dalyvaujant žemes 
nio rango pareigūnams.

Neramumai Haiti 
valstybėje

PORT AU PRINCE, Haiti, 
geg. 26. — Ginkluoti susirėmi
mai tarp policijos ir armijos pa
jėgų tęsėsi visą šeštadienio nak
tį Haitį sostinėje. Sukilėliai už
plūdo miesto gatves, padeginėda 
mi pastatus, mėtydami akmeni
mis ir daužydami langus. Nera
mumai iškilo, kada du valstybės 
kariuomenės vadai norėjo per
imti kontrolę į savo rankas.

siuntinybėje.
Tačiau dauguma raudonųjų 

diplomatų, kurie Vakaruose bu
vo pagauti šnipinėjant, daugiau 
niekuomet nebuvo sugrąžinti į 
Vakarus. Gal būt jie iki savo 
gyvos galvos paliekami kito
kiems darbams sovietų vietos 
įstaigose, žinoma, jei juos lydi 
laimė. Gali pasitaikyti, kad jų 
tolimesnė sustojimo vieta — Si
biras.

Žuvo vienuolika 
žmonių

BENSON, III., geguž. 26. — 
Dviejų šeimų vienuolika asmenų 
žumo automobilių susidūrime ne
toli Benson, III. Vienoj šeimoj 
šeimoj žuvo dantistas Stenberg, 
37 m., jo žmona ir 3 vaikai. Ki
toj šeimoj žuvo Block 27 m., jo 
žmona 24 m. amžiaus ir 4 vaikai.

• Italijos automobilių fabri
ko Fiat darbininkai rengia eks
kursiją šio mėn. pabaigoj į Die
vo Motinos šventovę Liurdą. 
Ekskursijoje dalyvaus 7 tūks
tančiai darbininkų.

Eisenhovverio doktrina įrodo JAV 
imperializmą — teigia sovietai
MASKVA, geg. 26. — Sov. Sąjunga šiandien apkaltino JAV 

Valstybes dėl Jordano įvykių, sakydama, jog amerikiečiai grą- 
so Kremliaus saugumui.

Kremliaus žinių agentūros 
“Tass” 1,400 žodžių pranešime 
yra užtvirtinama, kad Jordano 
neramumai yra sukelti ne vieti
nių žmonių, bet yra užsienio im
perialistinių gaivalų darbų išda- T, . x. . m .,• , ... liaus Hussein nuvertimui. Taipva. Toliau yra pabrėžiama, jog . .. , , , r
dėl visų šių atsitikimų turi būti Pat T,5™ “
atsakingos JAValstybes per sa.; 3ąn«>^le yra dalyvavę ir nuvers

4. x- tasis Jordano karalienes stabovo specialius agentus, esančius , «.T
. .. v j • a vadas gen. Ali Abu Numaz ir vi-Amenkos ambasadoje Amman . „ . . ,

, mieste, sukėlusios visą audrą.
Kaltina Eisenhowerio doktriną

“Tass” agentūra taip pat iške
lia faktą, kad JAValstybių Vi
tos laivyno grupės pajudėjimas 
Viduržemio jūroje rytų linkui 
bei JAValstybių valdžios žmonių 
griežti pareiškimai ryškiai pat
virtina jų imperialistinius tiks
lus Viduriniuose Rytuose. Eisen
hovverio doktrina kaip tik yra 
vienas iš akivaizdžiausių faktų 
rodančių JAValstybių norą ne
skaidyti Vid. Rytų valstybių vie
nybę.

Šį sovietų valdžios oficiali ži
nių agentūra šiame pareiškime 
tarp kitko atremia komunistams 
kaltinimus, sakančius, jog jie y- 
ra didžiausi kaltininkai dėl Jor
dano neramumų.

Pakviesti Londono
automobilistai Rusijon
LONDONAS, geguž. 26. — Pir 

mą kartą bolševikinė Rusija pa
kvietė anglų automobilių draugi
ją aplankyti Rusiją. Draugijai
priklauso 1,900.000 žmonių ir, ži 
noma, tevyks tik tos draugijos susilaukti paramos iš laisvę to- 
atstovai. leruojančių kraštų.

Suvaržymai Peru mokyklose
Peru švietimo srityje jaučia

ma prievarta iš kraštutinių kai
riųjų pusės, kurie iš katalikų 
mokyklų atima pašalpas, atima 
su anksčiau duotomis pašalpo
mis įsigytus baldus. Įvedama 
nauja mokyklų programa, su 
didelėmis kairumo tendencijo
mis. Į gimnazijas ir augštesnes 
mokyklas įvedama nauja parei
ga: vienas mokytojas yra pas
kirtas tik tam, kad kalbėtųsi 
asmeniškai su kiekvienu moki
niu, ir tie mokytojai tegali būti 
tik baigę Guadalupės mokyklą, 
kur viešpatauja kraštutinė kai
riųjų dvasia. Girdėti nusiskun
dimų, kad kaikuriems auklėti
niams ir mokytojams susidaro 
sunkumų praktikuoti savo tiky
bines pareigas.

• Kanados imigracijos minis
teris patikrinęs nustatė, kad 
iš 25,000 Vengrijos pabėgėlių 
esančių Kanadoj, jau 75% yra 
įsijungę į darbus ir nebereika
lingi pašalpų.

• Tautinė Kinija pasirašė nau
ją tarptautinę prieš vergiją su
tartį.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Izraelio armijos patruliai nušovė keturis arabų įsiveržėlius, 
atėjusius iš Gazos ruožo.

—Egipto vyriausybė praneša, jog ji vėl atidarė keleivinių lėktu
vų susisiekimą su Anglija.

—Pietų Kinijos Kumngtnng provineijoje potvynis apsėmė 270,- 
000 akrų pasėlių.

—Siaurės Korėjos komunistai įvykdė mirties bausmę keturiems 
korėjiečiams, pakaltintiems už šnipinėjimą JAValstybių naudai.

—86 Alžyrijos sukilėliai ir 7 prancūzų kareiviai žuvo mūšiuose 
prie Tablat vietovės, esančios 30 mylių atstume nno Algiers mies
to.

—25,000 žmonių išlydčjo karalienę Elzbietą ir prineą Pilypą 
po jų vizito Danijoje.

Jordano savaitraštis “Al Sa- 
rech” šiandien praneša, jog SS. 
ambasadoriai Kairo, Beiruto ir 
Damasco miestuose buvo įsi
vėlę į sąmokslą, ruoštą kara-

sa eilė Sirijos ir Egipto karinin
kų.

Laikraštis rašo, jog pačią pa
grindinę šiame planavime vietą 
užėmė sovietų ambasada Leba- 
ne iš kur perversmo rengėjai gau 
davę instrukcijas.

Tolimesni ginčai dėl
pagalbos Lenkijai

CHICAGO III., geguž. 26. — 
Tennessee gubernatorius Cle- 
ment kalba, kad ekonominė pa
galba privalo būti teikiama. Jis 
kalbėdamas su lenkų atstovais 
pabrėžė, kad pagalba Lenkijai 
privalo būti duodama. Esą šen. 
W. Knowland nežinąs ką kalbąs. 
Gubernatorius priminė, kad 
žmonės už geležinės uždangos 
laukia, jog vakarai esminiai pri
sidėtų prie pavergtų kraštų lais 
vinimo programos. Clement sa
vo žodį taikydamas 45-tam len
kų suvažiavimui Chicagoj, įvy
kusiam Sherman viešbuty, pa
brėžė, kad jei žmonės už geleži
nės uždangos badauja, jie turi

Čekai susekė
amerikiečių šnipus

VIENA, geg. 26. — Prahos ra
dijo praneša, jog čekų raudonie
ji susekė šnipų gaują,, kuri dir
bo JAValstybėms ir kitoms Va
karų šalims. Šnipai buvo užtik
ti Pilsen Lenin dirbtuvėse, anks 
čiau vadinusiose Skoda fabriku.

• Elvis Presley, kinkomis dai
nuojąs solistas, kaip kalbama 
Hollywood sluogsniuose, žadąs 
artimiausiu laiku vesti aktorę 
Yvonne Lime.

Bolševikai Londone
kalbės apie taikų

LONDONAS, geg. 26. — Va- 
lerian Zorin, bolševikinis, Sovie
tų Sąjungos Jungtinių Tautų nu
siginklavimo pakomitečio bosas, 
atvyko į Londoną ir šį pirmadie
nį, gegužės 27 d., dalyvaus pa
komitečio sesijoj, kurioj bus kal
bama apie Amerikos nusiginkla
vimo programą.

t
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DIKNRAflTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS Pirmadienis, 1957 gegužės 27

KARYS, GALĖJĘS IŠSAUGOTI 
, ROMANOVŲ DINASTIJĄ

Nedaugeliui šiandien yra ži- derybų, o taip pat areštuoti Troc 
noma, kad I Pasaulinio karo toj. Pastarojo areštavimas pada- 
audrose subraškėjusį Rusijos ca rė plačioms darbininkų masėms 
rų sostą galėjo tuo laiku išgel- Į dar didesnį efektą.

Šita kunigaikščio Nikalojaus 
ir caro nesantaika pasinaudojo 
ir viešai prieš kunigaikštį išėjo 
Rasputinas. Rasputinas Rusijos 
carų laikotarpio žlugimo išvaka 
rėse suvaidino vieną iš svarbiau

bėti vienintelis rusų armijos ka
rys — didysis kunigaikštis Ni
kalojus Nikoleviz, tuometinės 
rusų armijos vyriausiasis va
das. Jeigu jam caras būtų lei
dęs bent dalinai veikti, jis būtų
išsaugojęs pastarojo gyvybę, j šių rolių. Apie šitą Rasputino 
Romanovų dinastiją ir gal būtų vaidmenį daugelis yra pakanka
pakreipęs visos Rusijos likimą 
visai kita kryptimi, nes jis buvo 
vinintelis iš visų išsigimusių Ro 
manovų, kuris buvo tvirtos va
lios, sumanus ir gabus. Kariuo
menėje jis buvo popularus ir 
mylimas dėl savo teisingumo.

mai girdėję, todėl čia nekalbė
sime.

Prasidėjus I Pasauliniam ka
rui, caras nutarė pats vado 
vauti armijoms. Tačiau, nesuge 
bedamas pats vadovauti, su ne
slepiančia pagieža visdėlto vy

IsGYDfi ŽVAIRUMĄ
NAUJOS P R E K P. S, 

PIGI KAINA,
IDELTO VISI

N KOSTA DAINA!
Dnbnr luuzlkoN iiičgčjanis Įvestas 

naujas, didelis
FONOGRAFŲ PUTKŠTF.LIV 

SKYRIUS
Populiarios, klasinės ir d z: įso

— PLOKŠTE L K S —
Didelis pasirinkimas geriausių firmų

HI FI FONOGRAFŲ
TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

Mrs. Franka, Kansas City, Mo., stebi savo tris mažamečius po 
to kai jiems buvo padarytos operacijos kuriomis buvo pašalintas žvai
rumas. Ketvirtas vaikas, 14 mėn. amžiaus, bus operuotas vėliau. (INS)

Dflinfl
TCLCvision

Csales - Service)
Hav. Ini. A. 8FMCNAS 

3321 S. Halsted — ClJffsl.le 4-66(15 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai*

Ir ketvirtadieniais 9—9

lAlį

OfLso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 4J)th Court, Cicero
Kasdien 10 12 ir 4—7 vai. Trečiad.
tik 10 —12 vai. Šeštadieniais uždaryta

Tel KElianoe 6-1811
DR*. WALTER J. KIRSTUK

'’DYTOJAS IR CHIRURGĄ 
rtTi VIS OTDVTOJASJ 

3925 W-st 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad 

penktad. nuo 1—4 p .p
vai. vak. Trečiad. tr šeštad. 1—4 v. j 
P- P.

Kada revoliucijos bangose karei riausiuoju rusų karinių pajėgų 
viai draskė ir šaudė karininkus, i vadu paskyrė kunigaikštį Nika-
jis buvo paliktas nepaliestas ir 
visada su pagarba respektuoja
mas.

Kunigaikštis Nikalojus buvo 
gimęs 1856 m. kaip caro Nikalo 
jaus I vaikaitis ir caro Nika
lojaus II pusbrolis. Kunigaikš
čio Nikalojaus karjera prasidėjo 
turkų karo metu. Tada jo tėvas 
buvo vyriausiuoju Turkiją puo
lančių rusų pajėgų vadu. Visada 
būdamas savo tėvo dešiniąja 
ranka, išsitreniravo ir galiausia 
buvo paskirtas į patį štabą. Ka
ras su Turkija buvo sėkmingas. 
Rusija atgavo Besarabiją ir pra 
sivėrė kelią į užkariavimą pla
čių Azijos provincijų. To pasė
koje Nikalo jų kunigaikščiai pa
sidarė popularūs visoje Rusijo
je. Tačiau po caro Nikalojaus 
vainikavimo 1894 m. (pastara
sis buvo silpnavalis ir apsuptas 
karjeristų bei intrigantų dva
riškių), pradėjo nekęsti Nika- 
lojų šeimos. Caras visada pa
rodydavo savo neapykantą, kai 
tik išgirsdavo kunigaikščių Ni- 
kalojų karini) laimėjimą ar pa 
aukštinimą tarnyboje.

Pirmasis šitų dviejų besivar
žančių autoritetų susidūrimas 
buvo po nelaimingojo rusų-ja
ponų karo 1905 m. Tada, dviem 
frontais lošdamas, šventikas Ga 
ponas, vedinas kelis tūkstančius 
darbininkų, Peterburge įteikė 
carui peticiją, reikalaudamas 
reformų. Kelių tūkstančių dar
bininkų minia nešė tik ikonas 
ir giedojo šventas giesmes. Šituo 
momentu kunigaikštis Nikalojus 
buvo buvo pats kompetetingiau- 
sias vyras gražiai išlaviruoti iš 
krizės. Tačiau caras jį ignora
vo ir nutarė pats veikti. Šim
tai demonstrantų buvo išžudyta 
ir iššaudyta. Ano kruvinojo sek 
madienio pasėkomis gudriai pa
sinaudojo Leninas ir Trockis. 
Trockis tapo darbininkų sovie
to vicepirmininku. Pasipylusi vi 
sa eilė streikų visiškai parali- 
žavo Peterburgą. Caras, maty
damas kruvinojo demonstracijų 
numalšinimo pasėkas, nutarė 
jieškoti vyro. kuris galėtų išeiti 
iš susidariusios padėties. Jis čia 
sustojo prie savo nekenčiamo 
pusbrolio. Nors ir nenorėdamas,
jis kunigaikštį Nikalo jų pasky
rė Peterburgo apygardos įgulos 
vadu. Tačiau caro neapykanta 
ypač tada pasiekė aukštą laips
nį, kada pastarasis išgirdo, jog 
kunigaikštis Nikalojus, susikvie 
tęs streiko vadus, norėjo pra
dėti gu jais derybas ir rasti nau
dingą išeitį. Caras gi troško, kad 
visa tai būtų daroma jėga — vi
si demonstracijų bei streikų va
dai būtų iššaudyti ir sukišti į ka
lėjimus. Jis kunigaikščiui Nika- 
lijui įsakė padaryti tvarką “na
muose”, be jokių diplomatinių

Jis buvo perpopularus ir todėl — Juozui Normantui Londo- 
provizorinė komunistinė vyriau į ne suteiktas patentas už ypa-

lojų. Bet ir šituo atveju abudu 
generolai — Samsonovas ir Ren 
nenkampfas — buvo paskirti 
spaminių invazinių armijų va
dais į Vokietiją paties caro su
tarimu, neatsižvelgiant į pakar
totinus kunigaikščio Nikalojaus 
protestus. Po visiems žinomų 
Tannenbergo kautynių, kurios 
baigėsi visišku rusų armijų žiu 
girnų, kunigaikštis Nikalojus 
pats šoko į fronto linijas, steng 
damasis išgelbėti tai, kas gali
ma. Jo pastangos nedavė reikia
mų vaisių. Vokiečiai atsidūrė 
prie Varšuvos. Rasputinas ca
ro šeimai pareiškė, jog jis tu
rėjęs viziją — Rusija bus iš
gelbėta, jeigu caras pats perims 
vadovavimą armijoms. Ta pačia 
proga Rasputinas nusiuntė ku
nigaikščiui reikalavimą, kad jis 
nustatytą dieną atvyks į fron
tą ir palaimins kariuomenę. Ku
nigaikštis trumpai atsakė: “At
vyk. Aš tave pakarsiu be jokio 
sprendimo”. Rasputinas, žino
ma, gavęs šitokį atsakyntą, ar
mijų laiminti neatvyko, bet pa
naudojo visą savo įtaką, kad ca 
ras likviduotų kunigaikštį Nika-

sybė nutarė jį atleisti iš tų pa^ 
reigų, į kurias caras jį pasky
rė savo paskutiniu aktu. Bet 
tai buvo padaryta pervėlai. Už
tai pats caras apmokėjo savo 
ir sav<A^šeimos galvomis Eka-/«a.se
terinburj|o rūsyje, o pats kuni
gaikštis, atstatytas iš pareigų, 
ligi 1919 m. gyveno Kryme; vė
liau pasitraukė į tremtį ir, kaip 
daugelis carinės Rusijos aristo
kratų, mirė Paryžiuje 1929 m.

Br. Zumeris

tingą kėdžių gamybos patobuli
nimą.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Londone įsteigta lietuvių 

moterų seklyčia. Steigiamaja
me susirinkime gegužės 5 d. / , . „ ,
. . . t i l Klausimai ir atsakymai anglų
dalyvavo apie <0 moterų. Į vai-| ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 
dybą išrinkta: pirmininkė Jur-»sėjas Alfonse F. W«lls.. Kaina
konienė, sekretorė Mamaitienė, 
kasininkė Užkuraitienė, valdy
bos narė Jurienė
kienė.

— DBLS 1956 metais paja
mų turėjo 1,365 svarus, išlaidų 
1,140 svarų. Kartu su ankstes
nių metų likučiais kasoje (sky
rių ir centro iš 1955 m.) 1957 
metams liko 562 svarai. Apy
skaita tačiau nepilna, nes nevisi 

pranešė

tik 60 centų.
Pasiskubinkite įsigyti reikalin

gą knygelę, kuri tikrai palengvins
ir Narnajuš- įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS.

4545 VVest 63rd Street
Chicago 29, Illinois 

w w y y $ ?♦* y y y y y w y y w w *^‘ y y <

VIKTORO KO2ICO8 
Lietnvi&ks gazolino stotis lr auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5769 S. WE8TERN AVĖ. PR 8-96S3

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 Weat 51 st Street
Priima llgonle pagal susltarlma 

DSl valandoa skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasd tan išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehilI 6-6603

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortho|>eilaa - ProU-zlataa

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec, |>agnlba kojom 

(Arėti Supports) ir t. t. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB
2850 W. 63rd St, Chicago 29, M 

rei. |*IU»<pect 0-5084

lojų iš karo vado pareigų ir pats
asmeniškai ėmė vadovauti ar- i skyriai centrui laiku 
mijoms. Caro vadovavimas ne-' duomenis, 
trukus baigėsi tuo, kad karei
viai atsuko savo šautuvus ne į 
priešą, bet į pačius karininkus.
1917 m. kovo 7 d. Peterburge 
įvyko sukilimas. Kovo 15 d. ca
ras Nikalojus atsisakė sosto ir 
vėl paskyrė kunigaikštį Nikalo- 
jų vyriausiuoju rusų armijų va
du. Kunigaikščiui Nikalojui vyk 
stant iš Kaukazo užimti naujai 
paskirtų pareigų į Europą ,visą 
jo kelionę kariai ir civiliai kėlė 
didžiausias ovacijas; stotyse jį 
sutikdavo minios žmonių; tūks-v 
tančiai dezertyrų kareivių ir vi
si į jį žiūrėjo, kaip į Rusijos iš
gelbėtoją. Tačiau pastarajam pa 
siekus Mogiliavą, jis gavo iš 
“provizorinės vyriausybės” at
leidimą nuo bet kokių pareigų.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Glhson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelj patyri
mą. namų ’ statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo- U 
karnai. “

i uMORfc-.« j

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S įUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, Iii. TOtvnhall 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — I^irmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8: šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai.- kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10- . vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso ’elefonas: PR 8-3220
Res telef. WAlbrook 5-5076

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

(Kampas 47-tos lr Daman Av#.) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak

Seštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso IiAfayctte S-6O4S 
Rez.: YVAlbrook 6-3048

” -1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penat. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 8-8 vai. yak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 6-3766

Tel. ofiso PRosųect 6-2240
PKospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
tr nuo 6 iki 8 vai. plrmad. ir penkt.
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

,r ; Naujas adresas: 4259 W. 63rd St 
6 30—8;3o ] Ofiso tel. KEllanie 5-4410

Reiki, telef. GRovehilI. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad ir šeštad pagal nutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-2895 
Rezidencijos; LAfayeUe 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kani|>as 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 lr .6 Iki 9 ▼. vak 
Seštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North YVacker Drlve 
(Civic Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12y-4 
Tel. CEntral 6-2294 

6002 YVest 16tli Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOvmball 3-0959 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus

Rezid. tel. HEinloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PKospect 8-1223 arba YVE 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.
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RADIO PROGRAMA
Liet. Radio Programa iš stotie 

(VBMH, 1090 kll. sekmadlenlata 12- 
12:80 vai. per pietus: liet. muzika 
dainos, ir Magdutšs Pasaka. Blznli 
reikalais kreiptis 1 Steponą Minką 
Baltic Florlsts, G811ų ir Dovanų K ran 
tave, 602 E. Broadvvay So. Boetoi 
27, Mass. Tel. So. 8-0489. Ten pa 
gaunama laik .Draugas"
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IS ARTI IR TOLI BALf)Ų

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chioago,

IU. VVAlbrook 5-8063

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

augšėiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI4Z A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Ro#mv«H Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.
J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naSumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,009.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir modcmiSkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už .Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pa&tu.

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

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

Atdara: pirmadienį nno 12 Iki 8, antradienį Ir penktadieni nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Iki 8. 
Trečiadienį nždnryta visą dieną, o AeAtadlenį nuo 9 Iki 2 valandos po pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenne 
Cbicago 29, III 

telefonas REpublio 7-4900 
Realdenda: GRovehilI 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v 
rak Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiad ienlaln pagal sutarti 
Ofiso tel. VlrglnlA 7-0036 

ReMdencI Joe tel. BEverly 8-8344

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

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

2464 West 71st Street
(71-os ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—I lr 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. TArds 7—1166
. Rearidendjos — STcvvart 3-4611 z

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 VVest S6th Street 
(kampas Halsted lr 36-ta gatvB) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spi'clalybė — vidaus llgoe 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Bato 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai'.: kasdien Inuo 6 v. v. Jki 9 v. vf.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4263 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; I—6; 7-9. 

Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
32.'>b South Halsted Street

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel Victory 2-1484. Resld. 2487 
YV. 62nd Rt,, tel. Republlo 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626

DR. AL. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(7Ist ir Campbell Avė.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai I iki 4 v. p. p lr 6—8 v vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PKospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevlčlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 Sonth Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Brlšmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HH.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0267, rez. PR. 6-665D 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ava
VAI. 11 v., v. lkl 8 p.p.; 6—9 v.v

DR. G. SERNER
LIET’JVIP AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-199V 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akta 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė
756 West S6th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PF.O. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINA8 LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpuMle 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 8:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir

egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. 'Speciali atyda kreipiame 
i mokyklos vaikus.

4712 South Aabland Avė. 
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:80

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 9-1660 gitu laiku susitarus telefonu

Dr. Alexaflder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
•132 Sonth Kedzie Avenne 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR 6-8838, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 Weat 63rd Street

VAL kaadlen nuo 3—4 p. p Ir 7:t»
lkl 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJGU RPFCTAUTSTfi
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečladienlua.

2422 W. Marųuette Road

a>\ Skelbkitės “Drauge”!

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko aklnlna, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4465 S. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl t v. p. p. 

uždaryta*/

Iki 8 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą., kuris 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparogystę Ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi

DRAUGAS 
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PETRAPILIO SEIMAS
1917 — 1957

Šiandien sukanka 40 m. nuo Petrapilio lietuvių seimo atida
rymo, kursi įvyko 1917 m. gegužio 27-31 dienomis, šis seimas 
yra labai reikšmingas tarpsnis Lietuvos nepriklausomybės atsta- j 
tyme. Galima sakyti, kad be šio seimo 1918 m. nepriklausomy
bes aktas atrodytų perdaug netikėtas reiškinys. Tik žinant Pet
rapilio seimo kovas klausimu: ar reikia Lietuvai nepriklauso
mybės ar autonomijos, aiškėja ir vilniškės tarybos aktas.

Petrapilio seimas yra labai įdomus mūsų politinės minties 
istorijai. Primausiai tai buvo išeivių seimas, ėmęsis atstovauti 
tėvynei ir išdirbęs jai nepriklausomą politinį statusą. Pats svar
biausias seimo klausimas buvo nustatymas Lietuvos laisvės for
mos: ar ji bus visiškai nepriklausoma, ar autonomiškas kraštas 
Rusijoje. Šis klausimas seimą ne tik suskirstė į dvi šalis, bet ir 
jį suskaldė.

Petrapilio seimas dar yra būdingas tuo, kad jame katalikai 
ir tautininkai ėjo išvien, yėliau šis jų bendradarbiavimas beveik 
nepasitaikydavo. Nors skilimas tarp Smetonos ir Dovydaičio 
laikraštyje “Viltyje” buvo jau įvykęs ir davęs pradžią tautinin
kų atsiskyrimui nuo kitos katalikiškos visuomenės, tačiaū Petra
pilio seimo metu ta vienybė praktiškoje, t y. politiškoje veik
loje dar buvo galima. Ir ji buvo nepaprastai gausiai atlyginta. 
Ji davė Lietuvai nepriklausomybės idėją ir užkėlė ją ant prak
tiško įgyvendinimo bėgių. ‘

RUSUOS LIETUVIŲ SEIMAS

DIDELE PROBLEMA. DĖL MAŽOS MERGAITES

Elis šeima, kurie buvo Įdukrinę 10 dienų amžiaus katalikės ne- 
vedusios motinos mergaitę randasi Miami Beach, Fia. Šiandien mer
gaitė Hildy yra 6 m. amžiaus ir ją- nori motina atsiimti, kadangi ją 
įdukrinę tėvai yra žydai. Ellis nenorėdami atiduoti mergaitės persi-

Vaižgantas Petrapilio seimą vadina Rusijos lietuvių seimu, kėlė iš Brookline, Mass. į Floridą. Ginčai tebeina, kadangi kiek
Tas vardas šiam seimui ištikro tinka. Lietuviška išeivija Rusi
joje pirmojo Pasaulinio karo metu buvo gausi, šviesi ir gerai su
siorganizavusi. Buvo laikoma, kad Rusijoje karo metu gyveno 
apie 200,(XX) pabėgėlių lietuvių. Visuomeninio ir politinio veiki
mo centrą sudarė pabėgėlių šelpimo komitetas. Jis buvo susior
ganizavęs dar Vilniuje, bet vokiečiams veržiantis tolyn j Rusijos 
žemes, komitetas pasidalino: viena dalis liko Vilniuje, kita su 
Yču, Kubilium ir Šilingu įsikūrė Petrapily, Rusijos sostinėje.
Komitetas gavo didelę valdžios paramą ir jos dėka tiek susitvar
kė kultūrinis ir visuomeninis išeivių gyvenimas, kad Vaižgantas 
galėjo apie jį parašyti šiuos žodžius: “Lietuviai Rusijoje sudaro 
savo valstybę Rusų valstybėje ir gyvena intensyviu savo kultū
riniu gyvenimu, kokio dar niekad pirmiau nebuvo patyrę”. Ten 
veikė gimnazijos ir organizacijos. Tada išsiplėtė ateitininkų veik
la. Dar stipriau tada reiškėsi kitas rfloksleivių sąjūdis aušrinin
kai. Jų steigėjas buvo Šilingas, bet paskui jie pateko stiprion so
cialistų įtakon. Buvo apie šimtas kolonijų su savo šalpos komi
tetais.

Ši visa kultūriškai gyva visuomenė vis labiau ir labiau juto 
politinio Lietuvos gelbėjimo reikalą. Ypač, kad, baigiantis karui, 
ir Rusijai pralaimint, būtinai turėjo iškilti Lietuvos likimo klau
simas. Pradėta sudarinėti tautos tarybą. Atsirado visa eilė tary
bų atskirose vietose nenorinčių paklusti Šilingo vadovaujamai 
tautos tarybai Petrapily. Viena iš stipriausių opozicijų buvo Mo- 
hiliavo taryba sudaryta kunigų Kraujalio ir Grajausko. Petra
pilio taryba iš Rygos pasikvietė kun. Tumą, o šis padėjo susi
tarti su Mohiliaviškais ir kovo mėn. baigus formuoti Tautos ta
rybą, eita prie seimo šaukimo. Seimas buvo sušauktas partiniais 
ir griežtai demokratiniais pagrindais. Jame buvo atstovaujamos 
visos partijos.

SEIMO SUSKILIMAS
Kaip dabar išeivijoje taip'ir Petrapilio seime gyvai iškilo „ 

išeivijos kompentencijos klausimas: kiek seime susirinkusios pridekime fa ą, ka kras
partijos gali kalbėti Lietuvos vardu. Socialistas Digrys, nore- te buJ°Ja.Juo ()J1 rm a ir sPe 
damas apginti autonomijos šalininkų pažiūras, sakėsi nenorįs
spręsti Lietuvos reikalų, kurių dabartinės būklės jis nežinąs.
Reikią važiuoti į Lietuvą ir žiūrėti, ko nori pati Lietuva.

Už nepriklausomybę pasisakė krikščionys demokratai (Kru
pavičius, Endziulaitis, Vailokaitis-), katalikai (B. Česnys), pažan
gos partija (Tumas, Kubilius, Noreika), kaikurie karininkai (Na
gevičius) ir dešinysis santaros sparnas (St. Šilingas).

Petrapilio seimui būdingiausia partija yra santara. Jai pri
klausė seimo organizatorius Šilingas. Jis ėjo su dešiniaisiais. Ta
čiau jo draugas, Maskvos šalpos komiteto pirm., Leonas seime 
pasiskelbė esąs socialistas ir prisidėjo prie autonomijos šalinin
kų. Su juo nuėjo dauguma santariečių. Šilingas, pasak Vaižgan
to, po seimo jautėsi labai apleistas. Jis išgyveno ne seimo pasi
sekimą, bet savo draugų apleidimo skausmą.

Kairieji seime laikėsi labai kovingai Ištisas tris dienas jie 
prakalbėjo apie klierikalų blogybes. Priėmus nepriklausomybės 
rezoliuciją, jie apleido seimą giedodami marselietę. Išskirtinas iš 
jų Šleževičius, kuris, nors išėjo kartu su kitais socialistai, bet 
daug dėjo pastangų socialistus sulaikyti nuo ankstesnio išėjimo.

Seimui suskilus, suskilo ir taryba. Dr. Grinius bandė suda
ryti atskirą iš seimo išėjusiųjų tarybą, tačiau prasidėjusi komu
nizmo revoliucija sukliudė. Tačiau, nepaisant suskilimo, Vaižgan
tui atrodė, kad seimas padarė kažką nepaprastai didelio. Jis apie 
seimo laimėjimą (nepriklausomybę) rašo: “Šios laimėjimo valan
dos aš kol gyvas būsiu neužmiršiu. Ji seks mane lyg muzika į se
natvės dimisiją ir testamente paliksiu tą vienatinę per visą am
žių laimėtą brangenybę”.

“ANT POLITIKOS LAKTŲ” ,

metimai, ir kurios viešpatauja liaudis, nežiūrint, ar jos ideolo
gija patinka, ar ne, yra pagrin
dinė ir dėmesio verta pajėga ko
munizmo pasaulyje.

“Kokios išvados Vakarams? 
•Visų pirmiausia liaudis komu
nizmo vadus, matyti, privertė 

Bostono "Monitor vedamuo- atsį8akyti baisiųjų Stalino prie-

kapitalistų kraštuose.
Šio pažiūrų pakitimo prakti

nės išvados Sovietų Sąjungoje 
yra dar kūdikystėje”. V.

V t UŽDANGOS JUDA

ju rašo:
‘Komunizmo

(INS)vienoj valstybėj vis kitoki įstatymai.

PASIVYTI KAPITALISTUS

Sovietinių reikalų žinovas 
“New York Times” redakcijoje, 
Harry Schwartz, rašo:

“Per paskutines šešias savai
tes vadai, spauda ir galiausia vy 
riausiasis Sovietas svarstė Chru

i spaudos dienų tais atvejais, kur 
gudriagalviai, Į ,gyVenjme yyksta ne revoliucija, , „

kurie moka miklų žodį rasti, kie bet evoHucija. Tačiau, leisdami lluclJų svetur 
tos ideologijos nuopolį savame
pasaulyje dangsto posakiu "ne
priešingi prieštaravimai”. Čia 
ne juokas, bet rimta pastanga 
parodyti, iki kurios ribos žmo-1 
nėms už geležinės uždangos bus 
leista žygiuoti.

“Posakis ‘nepriešingi priešta
ravimai” arba ‘nepriešingi vi
duje ir prieš išorę’ nėra toks 
painus. Mao-Tse-Tungo lūpose 
jis reiškia: 'Kritikuok, kiek no
ri, priemones komunizmui įkū
nyti, bet nepakelk balso tiek, 
kad subėgtų Vakarų kapitalistai 
nagų pridėti’. Kitais žodžiais, 
prieštaravimai viduje tol geri, 
kol neiškviečia prieštaravimų iš 
svetur.

“Posakis, matyti, sugalvotas 
nuo Stalino mirties pasireišku
siam gyvenimo laisvėjimui pa
vadinti. Pastūmėjimas Malen- 
kovo į šalį, Chruščevo vizitai pas 
eretiką Belgrade, Stalino nuver
tinimas, paskelbimas noro sugy- .
venti su kapitalistiniais kraštais 
ir to noro atšaldymas, įvykiai 
Lenkijoj ir Vengrijoj — tai vis

ją. Apskaičiuota, kad šiems pa
ramos tikslams šiemet bus iš
leista bilionas dolerių. Visa tai 
apvainikuoja masių bruzdėjimas 1 dalykai, pagreitinę kietosios ko
reikalauti geresnių gyvenimo są 
lygų — butų, drabužių, maisto. 

“Kada prieš 30 metų Stalinas
ščevo planą decentralizuoti pra-1 pradėjo Sovietų Sąjungą savo 
monės tvarkymą. Sakoma, kraš- planais industrializuoti, jis var
tė sušaukta 514,000 susirinki-1 tojo terorą ir skurdą. Jo įpėdi
nių, į kuriuos atėjo 40 milionų 
piliečių ir du milionai pareiškė 
savo mintis.

“ChruįĮčevas pajuokė tuos, ku 
rie sako, jog sukurti šį planą 
privertė ekonominė krizė. Ta
čiau prieš kelias savaites tas 
pats Chruščevas nubraukė bilio- 
nus rublių valstybinių paskolų, 
nes, sako, bolševikų valstybė ne 
turinti iš ko atmokėti darbinin
kams, kurie tuos rublius valsty
bei paskolino. Prie šito križės

kuliantai, kad jau treti metai 
nepiginama gaminiams kainos, 
kad teko apgenėti paskutinio 
penkmečio didingą planą. Už
sienyje rublio vertė žymiai nu
krito.

“Diktatoriai pramonę turi per 
krovę uždaviniais. Ji turi jiems 
gaminti brangaii kainojančių 
atominių ginklų. Ji turi vytis ir 
pralenkti Ameriką. Ji turi pa
remti susvyrusį pavergtų kraš-i 
tų ekonominį gyvenimą ir rau-i 
donosios Kinijos industrializaci-

niai nedrįsta šių priemonių im
tis, nes įvykiai Lenkijoj ir Ven
grijoj įrodė, kad žmonės nebe- 
siduoda slegiami.

“Jau kelintas mėnuo sovietų 
ekonomistai plačiai ir nuodug
niai tyrinėja kitų kraštų, ypač 
Amerikos gamybos kainas, no
rėdami suprasti, kodėl kapitalis 
tinių kraštų gamyba daug sykių 
našesnė negu sovietų. Jų nuo
monės krypsta nuo inžinieriavi- 
mo pažiūrų, kuriomis Stalinas 
mito (gaminti — nežiūrint kai
nos!) prie ekonominių pažiūrų, 
kur svarbu kainos ir pelno su-

munizmo ideologijos minkštėji- 
mą raudonojo pasaulio centre. 
Raudonieji kinai dabar paskel
bė ribas, siekdami nustatyti, 
kiek toks sąjūdis leistinas.

“Paskutiniais mėnesiais lr 
S. S., ir raudonojoj Kinijoj smar 
kiai pulta biurokratai ir parti
jos vadai už nutolimą nuo liau
dies. Tas lyg verstų manyti, kad

PIOLU IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAI!

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir, apdraudaa
2313 W. 91st St., Chicago, DI. 

Tel. PRrmcett 9-2781

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

iu tęsinys

— Mes amžinai susiduriam nugarom. Nuo pra
džios mokyklos mums per ankšta. Ir dabar, — ji at

gis seimas neturi sava. istorijos* nepaisant to, kaip svarbus sigręžia įraudus. — Ir dabaf po tavo gražios pasakos 
jis yra Lietuvos nepriklausomybei. Tačiau jis turi vieną knygą, galiu ir aš pridėti savo: ir aš myliu Viktorą!
kuri pati viena galėtų jį apsaugoti, kad jis neišnyktų iš žmonių 
atminties. Tai yra Varno šaržų rinkinys “Ant politikos laktų”. 
Vaižgantas, rašydamas šiam albumui paaiškinimus neperdeda, 
kai jis sako, kad tai yra knyga, kurią kada nors atras Europa. 
Mes norėtume pridėti, kad ne tik atras, bet ir nustebs atradusi 
tokį menišką vaizdą vieno iš pačių reikšmingiausių žmonijos is
torijos momentų. Nėra abejonės, kad kada nors žmogaus mintis 
kruopščiai išjieškinės tą laikotarpį, kuris buvo Rusijoje prieš 
kylant komunizmui. Tai yra vienas iš tų žmonijos gyvenimo mo
mentų, kurie žadą užima savo pasekmėmis. Juose istorija tarsi 
sustoja, prieš darydama savo didžiuosius posūkius. Ir jeigu Var
nas po to nebūtų nupiešęs nei vieno iš savo puikių'portretų, jis 
šiais šaržais būtų nemirtingas tautos istorijoje. Tas žadą užiman
tis istorijos momentas šiuose šaržuose yra pasilikęs amžinai gy
vas. Į juos, pasak Vaižganto, galima žiūrėti daug kartų ir kiek
vienu atveju jie atidengs naują, iki šiol nematytą, aplinkybę.

Nors ne visi žino Varno Albumą, bet kaikurios jo atvaiz
duotos seimo situacijos jau yra prigiję visuomenėje kaip tipai 
ar priežodžiai. Taip pvz., kas nežino Tumo — “aš nebepolitikas”, 
Nagevičiaus — “Salin zuikiai”, Šilingo pastangas atbulą ožką 
atvesti į kaiminę, Vailokaičio — pinignię nekaltybę, Bulotos — 
“Prašau neužgauliot svečių”. Arba kas nėra juokęsis iš Yčo, ku
ris eina “viešuoju keleliu su savo kromeliu” šviesių balonėlių-idė- 
jų ryšuliu nešinas. Arba kas iš ateitininkų ar tautininkų nesu- 
simąstys prie Dovydaičio altorėlio, kurį Maliauakas su Jakštu

Samanė truputį išblykšta, bet jos žvilgsnis lieka 
budrus.

— Aš maniau, kad tu į Julių ...
— į ką? — Lina įžūliai kvatoja. — Pasiklausk 

miestelyje, ir aklas pasakys, kad tu lakstei pas Julių, 
o Viktoras mane lydėjo. Tu tik viena nematei!

— Viktoras tik mane myli, aš tai žinau! — atker
ta ji kietai.

— Ir kuo suviliojai? — Lina įrausta, primerkia 
akis ir svilina geliančiu žvilgsniu. — Kas tu? Rožan
čiaus karoliai, nudriskę škaplieriai! Kur tavo veido 
skaistumas? Jei tu būtum mano vietoje prie siuvamos 
mašinos, nei elgeta tau labas nesakytų. Dabar tave 
neša ant rankų .tėvai, ūkis. Nemanyk, ne į tave Vik
toras įsimylėjo. Pakvipo tėvo tūkstantinės, miškai pri- 
ūžė, karvės pribaubė!

— Na, toliau, toliau! — Samanė atsisėda minkš- 1
tasuolyje.

Lina krusteli. Dar pasiučiau akys dega. Žengia 
arčiau ir griaudžia:

— Ar as nematau, ar neturiu akių? Tu dar drį
sai j»as mane atbėgti pagalbos! Kita mano vietoj būtų 
už plaukų išmetus, karštu vandeniu nuplikinus. Bet 
tu vistiek jo negausi! Galiu nueiti į policiją ir liudyti

V. Bgd. prieš jį: mačiau pinigus, išvežė ir paslėpė. Sėdės ka-

evoliucijai kurti laisvesnį gyve
nimą pas save, komunizmo vadai 
nemano duoti evoliucijai kelio 
svetur. Čia jie atvirai varo vi
sokį kiršinimo darbą. Vakarų 
pareiga yra stipriai, bet ne karin 
gai, Maskvai visada ir visur pa
brėžti, kad jos “nepriešingi prieš 
taravimai” ramiai žygiuos tik ta 
da, kada nebus kurstoma revo- 

V.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

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

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI.

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 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

BILETAI į

PIRMĄJĄ JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Gaunami šiose vietose:
3322 S. Halsted Street 

3333 So. Halsted Street
J. KARVELIS,
TERRA,
ROSEROOM, sav. J. Markauskas,

10758 So. Michigan Avenue
P. METRIKIS, 1003 N. 18th St..

Melrose Park, Illinois
E. STANGENBERGAS, 4938 W. 15th St., 

Cicero, III.
N. ZAJANČAUSKAS. 4551 S. Hermitage 
B. BRAZDŽIONIS, 2646 W. 7lst St.. 
V. PRIŠMANTAS. 1805 W. 46th St. 
A. VASILIAUSKAS. 1345 S. 49th Ave.,

Cicero, IIL

Šiose vietose biletai po $1, $2, $3 
ir $4 bus pardavinėjami ligi birželio 1 
dienos.

Ložėse vieno bileto kaina $5. Rei
kia pirkti visą ložę, kurių yra 6, 8, 10 
ir 12 vietų. Biletai ložėse užsakomi 
pas: Miss Josephine Miller, 1030 Cent
ral Ave., Evanstone, Illinois, telef. GR 
5-9183, Evanston, III.

Iš provincijos visi biletai paštu už
sakomu tuo pačiu Miss J. Miller adresu.

Įėjime, o tau, tokiai garbingai, bus negarbė net pa- kitokio žmogaus. Na, sėsk, ko stovi išsigandus. Sakau, 
žvelgti į jį. Galėsi žengti į bankelį ir kaip auksinas čia reikia kitokio žmogaus, kuris drįstų meluoti. Tai 
nukristi ponui buhalteriui ant delno. Aš miesto mer- ne tu, bet aš! Tik tu taip greit netikėk, svarbiausia, 
ga, tegu ir ištvirkusi, palauksiu savo mylimojo ir ne- Štai, ėmiau ir sumelavau, pasakiau, kiad myliu Vik
išduosiu, nebėgsiu iš namų, jį iš kalėjimo vaduosiu. 

Lina sustoja prie lango. Rankos sugniaužtos. Pik
tos rankos. Plaukai lyg išdrikę liepsnos. Dreba pečiai. 

— Eik, tuę tuojau bėk! — išgirsta ji skardų
aštrų balsą.

Atsisuka. Samanė jau kelias iš minkštasuolio, me
ta skarą, užsisagsto suknelę. — Bėk į policiją, liudyk,

torą. Kai tik tave pamačiau šiandien, taip pagalvo
jau: dabar pasiseks išjudinti tave, kad sužaibuotum. 
Aš melavau, viską melavau, tyčiojausi. Tas Viktoras 
man visai nerūpi. Jis ne man, aš nemėgstu gerų, sal
džių žmonių. Man reikia aštrių kirvių. Gali apsika
poti, tada meilė dar didesnė. Tas gerumas man šlykš
tus, it gleivėm aptraukia. Fui! Ne! Viktoras tuoj

ką tu nori, o jei tas negelbės, atkišk savo lūpas, kad pamokslėlį, gerą žodį, šypseną. Aš to nenoriu. Nuo-
pabučiuotų. Ir kas tavim tikės, bernų karalienė, nak
tinė padauža? Tavo žodžiai seniai supeliję, dvelkia 
melu. Iš tavęs ir Julius tyčiojasi, nes tu amaras. Apie 
meilę kalbi, o jos nė nežinai. Ir ko čia užėjau, ir ko
kia tu man draugė. Pas elgetą būčiau prisiglaudus, 

wbet ne pas tave. Pasiliks išdidi ir suk vėjų malūnus!
Samanė žengia į duris, bet Lina užstoja kelią. Joe 

rūstus žvilgsnis dingęs, pyktis išgaravęs. Kai Sama
nė dega, ji pradeda kvatotis.

— Pagaliau! — šaukia pro juoko antplūdžius. — 
Pagaliau ir tu! — sverdėdama krinta į minkštasuolį 
ir kvatojasi.

Samanė stovi suglumus. Ir kas čia nutiko, iš ko 
tyčiojasi ?

— Sėsk, Samane, neik! — Lina šluostosi juoko 
ašaras. — Šitos valandos aš seniai laukiau. Stengiau
si visokiais būdais tave įsiutinti, kad tu pradėtum 
keiktis kaip dabar, verstumi purvu, kaip aš verčiu. 
Tu buvai kantri, neįžvelgiamai tvirta. Ir aš tau pavy
dėjau, kalbu rimtai, to nayvumo, kvailo giedrumo, ge
rumo pavydėjau. Ne turtai man rūpėjo. Tai kvailys
tė. Tas tavo stiprumas žavėjo mane. Bet ir tu užsi
degei, sužaibavai. Kaip gera man, ne aš viena tokia! 
Aš stebėjau tavo pasakojimą. Tu pasiduodi aplinku
mai, sugebi auklėtis. Daug ką pasisavinai iš kunigo, 
Juliaus, Viktoro ir iš manęs. Taip, Samanėle. Nie
kada nesitikėjau, kad būsiu tavo mokytoja. Tu pati 
įrodei: išmokai keiktis. Bet paklausyk manęs: tau 
keiktis nepritinka, išmesk tai. Palik man. Čia reikia

bodu. Julius kas kita. Jo žodis — kalavijas. Visą lai
ką turi budėti, kur smogs. Negali snausti pas krosnį. 
Stengies jį pati apgauti. Tada įdomu. Pati matai, kad 
Viktoras man už kalnų. Tau kas kita. Abu bijotės 
grumtynių. Ir gerai!

lAna išsisėmus. Samanė tebestovi galvą nuleidus. 
Pamažu ji atsisėda į minkštasuolį ir pravirksta.

— Ir vėl ašarėlės? Kodėl? — ramiai paklau
sia Lina.

— Atleisk man. Aš negera, aš baisi, — sukuk- 
čioja Samanė. — Kokia gėda šitaip kalbėti!

— Kas čia tokio? Užmirškim! — Lina apglėbia 
jos pečius, Šluosto asaras. — Aš užmirši u, nesakysiu 
Viktorui. Dabar mes tikros draugės, susitikom ne 
scenoje, ne gatvėje, bet kažkur kitur — savo nuogume.

Samanė dar ašaroja, pasvirus į Liną.
Tuo metu kažkas stipriai pabeldžia į duris.
— Tu gulk greit. Aš pažiūrėsiu. — Lina šoka ir 

apkloja Samanę.
Iš darbo kambario mato abudu Gimbutus. Svyruo

ja leisti ar ne, bet jie stipriau tuksena duris. At
rakina.

Rūstus Gimbutas pamoja ranka Linai, kad pasi
trauktų iš tako. Si mėgina ginčytis, bet Gimbutas 
atšauna:

— Ne tavo reikalas, panulaite! Žiūrėk savo siu
vamosios.

iBia d * u f i» o ineša į “Vilties” redakciją?
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NACIŲ LAIKAI LIETUVOJE IR ŽYDŲ 
NAIKINIMAS

J. KAIRYS, Vokietija

Visa Lietuvos istorija yra be-1 turėtų tikrų įrodymų, šitaip ne 
veik vien kova su savo artimes- darytų. Bet pastarųjų neturim

----------------------------------------- r
IŠLEISTI UŽ UŽSTATĄ

niais ir tolimesniais kaimynais, 
besibraunančiais į šią ramią ša
lį ir ją visaip teriojančiais. Bet

užtektinai ir mes surinkę. Vil
kas kad ir yra kiek padaręs ši
tame reikale, bet tai ne viskas.

daugiausiai nukentėta nuo rau- Pagaliau jie užtektinai turi ir 
donųjų ir rudųjų okupantų. Tiek kitų reikalų
vieni, tiek ir kiti ne vien nuali
no ją politiniai, kultūriniai ir 
ūkiniai, bet net fiziniai naikino 
pačius gyventojus. Raudonieji 
visa tai tebedaro dar ir iki šios 
dienos. PastaHeji daugiausiai 
sunaikino ir tebenaikina lietu
vius, o rudieji išnaikino beveik 
visus Lietuvos žydus, nors žy
dų tauta savo tragedijos metu 
Lietuvoje buvo kiek laiminges
nė už lietuvius. Jiems nereikėjo 
tiek daug ir ilgai nuo rudųjų 
kentėti, kiek kentė ir tebekenčia 
lietuviai nuo raudonųjų, ir jie 
turėjo savo- pųpėje simpatijas 
visos lietuvių tautos su jos val
stybininkais ir kitais žymiais 
Lietuvos vyrais. Visa lietuvių 
tauta buvo ir yra prieš rudųjų 
elgesį su žydais. Tai patvirtina 
ir slaptymas prieglaudos jieško- 
jusių žydų vienuolynuose, kle
bonijose, privačiose šeimose ir 
mūsų valstybininkų protestai 
nacių vadams, nors visa tai ir 
buvo surišta su tokiais pat pa
vojais, kokį atnešė naciai žy
dams, ir daug iš jų nukentėjo.

Raudonojo barbarizmo metu 
lietuviai iš niekur nesulaukė jo
kios pagalbos. Jie vieni grūmė
si ir tebesigrumįa su savo nai
kintojais. Bet tenka vis daugiau 
pabirti, jog dėl šitos žydų tra
gedijos Lietuvoje kaikas kalti
na visą lietuvių tautą. Kalba
ma, jog apie tai yra parašyta 
net pasauliniuose spaudos leidi
niuose. Tai daro ypač žydai. Tie 
sa, daugelio aplinkybių dėka į 
raudonųjų ir rudųjų žvėrišką 
darbą Lietuvoje buvo ir yra į- 
velta ir lietuvių.

Tiek raudonieji, tiek ir rudie
ji sumedžiojo sau talkininkų ir 
mūsų tautiečių tarpe. Bet tai pa
skiri asmens ir jų nebuvo ir nė
ra daug. Visi tie, kurie kaltina 
ar dar kaltintų visą lietuvių tau 
tą dėl žydų naikinimo Lietuvoje 
nacių okupacijos metu, klysta 
bei klystų patys arba yra ar bus 
kitų suklaidinti. Tai daro, aiš
ku, be konkrečių duomenų. Jei

visų pirma automobiliai ir lėktu-įgi Tolimieji Rytai, Iranas, Mossol. vilizacijai stiprius pamatus. Gele- 
Laurens ir kiti — tai vietos i ku- žis ir nafta sumodernino, sume
nąs kitiems jr kitoms valstybėms chanizavo žmonijos gyvenimą. Ta

čiau geležis ir nafta gali sugriau
ti, į griuvėsius paversti visą civi-

vai ir daugelis laivų.
Nafta — pramonėm kraujas , x , J
....... i nuolat rupi ten įkelti savo leteną.

Aplamai imant, na ta yra ga-j Drąsiai galima tvirtinti, kad ge- 
linga medžiaga, kuri komunikaci- ležis jr nafta žmoniiai ir ci.

Medžiagą apie žydų naikini
mą Lietuvoje turim surinkti.
Surinkę ją turim tinkamai ap- • “Confidential” žurnalo figūros Fred Mead ir jo ožmona Marjorie,
dirhti ir nankelhti nasauliui Tai Los Angeles, Calif., yra du iš 11 asmenų kaltinamų šmežimu. Abu dirbti ir paskelbti pasauliui, i ai, .eįBti už 10 (MM) dol užstato. (INS)
padaryti reikalinga ne vien to-l , — . —....., ... ,
dėl, kad atsiskirtume prieš ne- 
teisingą įtarimą lietuvių Uutos, Rusija
bet jau ir todėl, jog musų žydai
buvo Lietuvos piliečiai, kurie 
naudojosi ne vien tomis pačio-

vo kolonijomis. Trečią gi vietą ūži daugiau ir daugiau ją produ
kuoti. Pradžioje buvo trys svar
biausios vietos: Galicijoj, Kauka
ze ir Jungtinėse Amerikos Valsty-Nafta

Nemažesnės reikšmės ūkio gy- bėse. o vėliau Meksikoje, Olandi- 
... ... .. venime tuuri nafta, kuri varo iš joje* Indijoje, Venecuėloje ir kit.

mis teisėmis, kaip ir mes, lietu- geleiies Urbtas mašinas, įvai- Naftos produkcija smarkiai pa- 
viai, bet ėjo ir tas pačias prie- rius motorus.
voles valstybei. Jau ir šitoje nežino ar negirdėjo a-
dėlei negalim visiškai numoti pįe Rockefellerį, Deterdingą, Za- 
ranka į rudųjų įvykdytą bar- charovą. Aichorną, kurie sukro- 
hari^mn i vė ne tik milžiniškus kapitalus,

_ . bet įsigijo valstybės politiniame,
Taigi, mano nuomone, klau-1 gyvenime nemažesnę reikšmę už 

simas yra labai svarbus ir jis, savo kapitalą. Pinnieji trys naf- 
kiek šiuo metu aplinkybės lei- tos užkariautojai jiau mirę, jų tur

didėjo išradus motorą. Dabar naf
ta varomos visų rūšių mašinos,

jos aparatui ir karinėms jėgoms 
turi lemiančios reikšmės.

Tad nėra ko stebėtis, kad dau
gelis ekonomistų tvirtina, jog naf
ta yra kraujas pramonės kraštuo
se, motorizuotų armijų organizme 
ir karo laivyno plėtotėj. Vesti ka
rą be naftos tiesiog neįmanoma. 
Juk pirmojo Pasaulinio ir dalinai 
II-jo karo metu Anglija, Prancū
zija, Amerika ir kitos pergalėjo 
priešą, nes turėjo pakankamai naf 
tos. JAV turi beveik vieną treč
dalį pasauly naftos atsargu.

Kova dėl naftos

kizaciios darbą.

Pradėkit Taiipvt Šiandien. Turėsit Rvtoi!'
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., j vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
Dėl naftos nuolat vedama ko

va — vieša ir nevieša. Nei pirk
liai, nei valstybių galvos nesiva- 
duoja jokia etika, morale, never-1 j 
tina žmonių gyvybių, kur spren-, ’ 
džiamas fizinis tautų ir valstybių 
buvimas. Pavyzdžiui, paimkime I 
Meksiką — kraštą dažnų kovų, re-1 
voliucijų, įvairių politinių pervers-1

"Draugo” Classified skyriumi.

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

1

H

džia bei leis, turi būti išspręs
tas. Todėl ir siūlau sudaryti ati
tinkamą komisiją rinkti įrody
mus apie rudojo okupanto žydų, 
naikinimą Lietuvoje. Į ją turė
tų įeiti asmens, kurie yra pla
čiai žinomi mūsų visuomenei ir 
joje turintieji pasitikėjimą. Ši
toji komisija išdirbtų taisykles 
bei būdus tokiam darbui, suei
tų į kontaktą su mūsų organi
zacijomis, o ypač PLB, ir pada
rytų visa kita, kas tik būtų rei
kalinga.

Be kitų dalykų, pirmoje ei
lėje tektų surinkti parodymus 
pabėgėlių, kurie turi kokių nors 
žinių. Tokių asmenų pasisaky
mai turėtų būti surašyti, pasi
sakiusio pasirašyti ir vietos no 
taro patvirtinti. Vien parašų 
tvirtinimai nėra brangūs. Už 
negalinčius apmokėti kai kur 
galėtų padaryti tai vietos ben
druomenės arba tektų mobili
zuoti lėšų kitur.

Nebūtų blogai, jei medžiagos 
rinkimas apimtų ne vien apie 
žydų naikinimą, bet ir apie vi
sus kitus rudųjų darbus Lietu-

tus paveldėjo vaikai, tačiau kova 
ir varžytynės ne kiek nesumažėjo 
dėl naftos, bet padidėjo. Nafta šil
do, šviečia, kartu degina ir įkaiti- 
nėja žmogaus aistrą.

žmogus, suviliotas naftos, paė
męs ginklą į rankas, jieško naujų 
jos šaltinių, naujų versmių. Juk 
neperseniausiai vyko kova ir var
žytynės Europoje už Rumuniją, už 
Pietų Ameriką; dažni sukilimai 
Artimuosiuose Rytuose, kurie reiš
kiasi ir šiuo metu — tai svarbiau
sia kova dėl naftos.

Istorija byloja, kad dar neseniai 
Amerikoje kapitonas Dreikas XIX 
amžiaus antroje pusėje susidomėjo 
skysčiais ir ištyrė, kad galima juos 
vartoti kurni ir šviesai. Todėl grei 
tu laiku naftą ėmė vartoti kasdie
niniams reikalams ir kaskart vis

«

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir I 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
voje. Juk, be žydų, daug sunai-! ^545 W. 63rd Street, Chieago 29, Hl. 
kinta ir lietuvių. Be to, užtek
tinai pridarė naciai kitokių blo
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gybių. Kuo toliau, tuo labiau ir 
šitokia medžiaga darysis vis rei 
kalingesnė ir vertingesnė.

GELEŽIES IR NAFTOS REIKŠME
JONAS MIŠKINES

s
Nedaug yra žemės turtų, kurie Didžiausios reikšmės įgavo garo 

turėtų tokią didelę reikšmę pašau ir elektros, lėktuvų, radijotechni- 
lio ekonominiame gyvenime, kaip kos amžiuje: garo mašinų išradi- 
geležis ir nafta. Kiek darbo, kiek mai XIX amžiaus pirmoje pusėje, 
kapitalo pareikalauja šios žalia- dideli technikos užsimojimai, o jau 
vos produkcija; mašinų, įvairių į- XX amžiuje siekia pasakiškus ga- 
rankių, pabūklų, moderniškiausių limumus.

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi-1, 
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

performance
portable TVIin a

ginklų gamina pasaulis geležies 
suvartojimui; kiek karų, asmeni
nių ir visuomeninių tragedijų, di
delių ir mažų ginkluotų susirėmi
mų įvyko ir vyksta už geležį ir 
naftą; o kiek pavergtų tautų, iš
ardytų valstybių, kurių čia trum-

Augant pasaulyje vis didesniems 
geležies pareikalavimams, auga ir 
didėjo jos gamyba. Antrojo Pa
saulinio karo metu geležies pro
dukcija siekė per metus per 170 
milionų tonų. Geležies išdirbimas 
ir apdirbimas tapo naujausios e-

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu# 
perkraustymus bei pervežimu# 
■š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 
9^ 3šf 3^3^3^ 3^ 3K 3^3K3^3^ 3K3^ 3^3^3K3^3št 3^ 34E3^

Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS OLIS. sav.
Dabartiniu laiku geležies pro- m c o n v n

dukcija siekia iki 180 milionų to- 4 U 58 Archer Avenue
nų. Didžiausia produkcija yra Jung Telefonas Virginia 7-24C' 
tinese Amerikos Valstybėse. Ant

pame rašinyje nėra galimybės ir konomikos ūkio pagrindu. Taigi 
išvardinti. toks didelis geležies suvartojimas

Tai neveltui sakoma, kad gele-, kelia klausimą, ar daug dar yra 
žis ir nafta yra moderniosios ci- žemėje geležies rūdos ir ar ilgai 
Vilizacijos pamatas arba kartais jos pakaks?
jos griovėjas. Nuostabu! Iš vie-, Mokslininkų apskaičiavimu, ge- 
nos pusės stato civilizacijai ir žmo- ležies rūdos ilgiems laikams už- 
nijai puošnius rūmus, o iš kitos1 teks, jos yra visose pasaulio ša- 
pusėa ardo, griauna — į griuvėsius lyse.
paverčia.

Geležies yra visur
Geležiniai ginklai ir karo įvai

rūs pabūklai neša vieniems baisią 
pragaištį — mirtį, o kitiems — 
garbę, gražesnį gyvenimo rytojų.
Kur mes tik išsisuksime, kur akis 
pakreipsime — visus susidursime 
su geležies metalu: fabrikuose, pra 
monėje, prekyboje ir net ore.

Daugelis mokslininkų tvirtina, 
kad ir litosferoje dujų pavidale y- 
ra nemaža geležies, bet ją pasiek
ti labai sunku. Kadangi žemėje jos 
daug yra, tai iš žemės kasti leng
viau, negu gauti iš oro dujų, o ir, 
be to, daug pigiau.

Visos šių dienų motorizacijos 
priemonės, technika negali apsieiti 
be geležies. Žemės kamuolį juosia 
geležinkelių tankus tinklas, vande
nyje ir po vandeniu nardo geleži
niai prekybos ir karo laivai. Uuos- 
tai apsaugoti geležiniais tinklas, 
ore skraido geležiniai paukščia — 
keleiviniai ir kariniai lėktuvai, 
bombonešiai ir kitokį. Vadinasi, vl 
sur geležis, plienas. Visur ji rei
kalinga, būtina.

Pirmutinis geležies liejimas
Geležį lieti, kad ir netobulai ėmė 

pirmiausiai Azijoje. Geležinius gin
klus kalė senovės romėnai ir vo
kiečiai. Tačiau nuo viduramžiu is
torinės žmoni.joa pažangos iki šių 
laikų geležis civilizacijoje užėmė 
svarbią vietą.

roję vietoje stovi Prancūzija su sa-I

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

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

f
Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 

lr gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Cllicago 8, Illinois

• Just plug in.. .pop-up the antenna...and playl
• Lightweight, easy-to-carry...take it from 

kitehen to bedroom to children’s room... 
any room in the house.

• Likę having a second sėt in every room.

• Gives you eonsole performance in a 
really compact portable.

• Widest choice of solid and tAo-toned colors 
in all TVI

SEE THE ADMIRAL Big 10. the 14 and 17 today!
AnUnw Opt tonai

t A O M I

Cj /

U

Admiral
Big 10 Portable TV

$8995

BEAUTY AND POVVER;

$12.95
Admiral, Table Radio

(4L Series)
America*e Most Populsr Table Radio j

• Easy-to-tune dial
• Wide-range tuning
e 5 color styles: Harvest Yellosr, Ebony, Shall 

Pink, Camival Red, Turųuoise

Arbet’s, Ine.
FURNITURE AND APPLIANCES STORE

Complete Interior Decorating Service and Custom Draperies

2442 W. 47th Street, Chieago 32, III. Telefonas — Virginia 7 - 0700
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JAUNIMAS KREMLIAUS 
PROPAGANDOJE

A. LAUKAITI S, Australija

Gegužės mėnesio pradžioje ruošimų, išlaidos gerokai viršys 
Rusija pakvietė 15-ka geriausių iki šiol buvusių festivalių su- 
australų sportininkų dalyvauti mas.
Maskvoje ruošiamame jaunimo
festivalyje, kuris įvyks šais me
tais nuo liepos 28-tos iki rug
pjūčio ll-tos dienos. Pakvieti
mus gavo visi Australijos olim
piniai vyrų ir moterų čempio
nai ir garsusis tenisininkas L. 
Hoad. Iki dar dar nėra aišku, 
ar paskirų šakų Australijos spor 
to sąjungos išleis savo sportinin

Norėdami turėti daugiau už
sieniečių svečių, komunistai pa
skelbė, jog. šios šventės metu 
bus ypatingai atpigintos pragy
venimo ir kelionės išlaidos. Lon 
done skelbiama, kad 23-jų die
nų kelionė su visomis išlaido
mis apmokėtinai galima atlikti 
už 58 anglų svarus, kai papras-

, . ,. , . . .. i tu laiku pati prausia 17 dienų
kus 4 šią komunistų ruošiamą ... . r n ■ . • m?’ j. . . . . kelione po Rusiją kainavo 131propagandinę jaunimo šventę, r
kuri vyksta kas antri metai ir 
yra didžiausias pasaulyje pro
pagandinio rtndeinųjų pasirody
mas prieš Vakarus.

Rusai pranėša-, kad šioje šven 
tėję dalyvaus 35,000 svečių iš 
viso pasaulio. Jie tikisi sulaukti 
apie 1,000 pasaulio žurnalistų, 
kurie aprašys pasauliui šeštąjį 
pasąulinį jaunimo festivalį. De
šimtys tūkstančių delegatų at
važiuos iš Rytų Europos ir Rau 
donosios Kinijos.

ŠTAl KALTININKAS

Sujaudinęs visą Ameriką ir išbuvęs siauram ir giliam šuliny 24 
vai. berniukas šypsosi prieš išvykdamas iš ligoninės į namus, Mas- 
tic Beach, Long Island. (INS)

svarą.
Rusai, nors ir žinodami, kad 

vakariečiai iį Maskvą važiuos 
daugiau žingeidumo, bet ne po
litinio ir komunistinio susido
mėjimo vedami, nori tiek savie
siems, raudonojo režimo pri
slėgtiems Rytų Europos žmo
nėms, tiek vakariečiams paro
dyti, jog jų propaguojama “tai
kos ir gero sugyvenimo” atmos
fera yra komunizmo siekiama. 
Jie tikisi, jog šventės metu įvai-

lesnę prasmę turinčios apgaulin gyventojų turi ne duugiau kaip

1 rių tautybių jaunimas bus taip 
Pasaulinės, komunistų ruošia pavejktas raudonosios propagan 

mos, jaunimo šventės yra vienas dog įvairiausių sportinių, meni- 
iš didžiausių raudonosios pro- njų bei kuitūrinių pasįrodymų, 
pagandos būdų palenkti į savo t grįžus į savo gimtuosius 
pusę jaunimą iš užimtųjų ir lais , kraštus> jie pasidarys komuniz-

gos ir klastingos priemonės, ne 
padarys jokios įtakos, o neži
nantiems ir nepažįstantiems ko
munizmo tėra tik dvi išeitys: 
būti skaudžiai apgautais ar, tin 
karnai ir išsamiai susipažinus su 
apgaulingais viliojimais, stoti 
vieningon kovon prieš šią, smur 
tu ir durtuvu paremtą, raudo
nąją diktatūrą.

10 knygų.
— Anglijoje tebegyvuoja “ver
gija” — anglų futbolo klubas 
“Leeds United” pardavė Itali
jos klubui Juventus savo geriau 
šią puoliką John Charles. Už jį 
užmokėjo arti 200,000 dol. Iš tų 
pinigų anglų klubas sau pasilai

kė 160,000, o kitus 40,000 su
mokėjo pačiam "parduotojam” 
gręitakojui puolikui Charles.

— apsaugoti ūdai nuo suski
limo, ypač odinių baldų, reikia 
bent keturis kartus į metus iš
trinti su liesu pienu. Apžiūvusj 
nublizginti su minkštu skuduru.

Be to, norint gerai užlaikyti 
odinius baldus reikia odą ištrin 
ti skuduru pamirkytu k aušinio 
baltyme, paskui nusausinti 
minkštu skuduru ar zamšu — 
oda atrodys kaip nauja.

— prieš kalant vinį į tinkuotą 
sieną ant tos vietos užklijuoti 
"scotch tapė”. Tai apsaugo tin
ką nuo suskilimų.

— panaikinti nemaloniam kva 
pui prausykloje reikia uždegti 
oent .porą virtuvinių degtukų, 
Tas tinka ir kitokiems nemalo
niems kvapams pašalinti betku- 
riame kambaryje.

— Norint apsisaugoti nuo ga
rų, prieš leidžiant karštą van
denį reikia įleisti porą inčų šal
to, o paskui leisti karštą vande
nį. Po maudymosi, išleidus šil
tą vandenį, prileisti apie pusę 
vonios šalto vandens ir palaiky
ti — vonia atvės ir dar buvę 
garai pranyks.

EECEESGRADI
J. O. TELEVISION 00. Pardavimu ir taisymu

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

U KALBA VILNIUS 77

Kasdien 5 vai. »O min. popiet. Ateikite piisiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. lr ketv. tkl 9 vai. Sekm. uždaryta

MOVINC
SHSSjt

---- . . i V1'
HAUJI OfOCU TPOKA/- NAUJAUSI KRAUSTM) {AANKJAI 

nstį Herų pait/mas-pigus 10 sąžiningas patapnavmas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36 ILL Tei u/AiLmok 3-9209

,7-i X.. - f.i*.

Atliekame didelius lr įtūžus automobilių remontui. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. StanevMhu, Sav

2641 West 7lst str. (Kampas Talman Ave:)
Telef. PRospeet 8-9842. Namų tel. VVAlbrook 5-5934

vųjų pasaulio kraštų, švenčių 
programos yra sudaromos taip, 
kad jos paveiktų ir užimponuo
tų jaunus vyrus ir moteris ir jų 
(galvosenoje pasėtų raudonąją 
komunizmo sėklą.

. Jaunimo šventės

Iki šiol buvo suorganizuotos 
penkios jaunimo šventės, kurios 
įvyko Prahoje 1947-siais metais, 
Budapešte 1949 m., Rytų Ber
lyne 1951 m., Bukarešte 1953 
m. ir Varšuvoj 1955 Raudo
nieji, kviesdami į šias šventes, 
Vakarų jaunimui aiškiai para
šydavo, jog šios šventės bus 
“nepolitinės”, nors kiekviena iš 
jų virsdavo didžiausiu komunis
tų propagandiniu pasirodymu ir 
kruvinųjų Kremliaus valdovų 
iškėlimu bei garbinimu. Pavyz
džiui, 1949-siais metais, kada 
Maskva varė didžiausią savo 
priešamerikinę propagandą, Bu
dapešto šventėje buvo pavaiz
duota Amerikos Laisvės statula 
už grotų, Ku-Klux-Klan teisėjo 
kariamas negras, didžiulis Ame
rikos žemėlapis, iš kurio krito

mo garbintojai ir jo idėjų sklei
dėjai.

Daug kas suprato
Daugelis pakviestųjų organi

zacijų ir individualių asmenų, 
įžvelgę šių švenčių gilesnę pras
mę ir komunistinius apgaulin-

Ar žinai, kad...
— Pagal Jungt. Tautų statis

tikas, divorsais — persiskyri
mais pirmoje vietoje stovi Egip 
tas — kasmet po 3,7 vienam 
tūkstančiui šeimų; Koranas 
Egipte leidžia daugpatystę ir 
laisvą moters paleidimą. Antro
je vietoje eina vakarų Berlynas

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKOZUOSE”
Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybes 
prasiveržimo reiškinį

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 Se. Hoyne šve., Telef. Virginia 7-7091

gus siekimus, iš anksto atsisako — 3,6 — 3,4 vienam tūkstan-
vykti ar rep/'ezentuoti savąjį 
kraštą. Australijos Dviratinin
kų sąjunga, atsakydama į gau
tąjį pakvietimą, pareiškė:

— Mes. nemanome leisti į Mas 
kvą Australijos mėgėjų dvirati
ninkų dėl dviejų priežasčių: 1. 
Šis komunistinis festivalis yra 
grynai raudonasis propagandos 
burbulas; 2. būdami mėgėjai, 
mes nenorime varžytis su vals
tybės išlaikomais profesionalais 
sportininkais.

Žinoma, atsiras ir galbūt ne
mažas žymiųjų vakariečių skai
čius, kurie, turėdami galimybę 
nemokamai pamatyti svetimą 
valstybę ir dalyvauti jos ruo
šiamoj šventėj, nieko blogo ne
matydami, sutiks ir dalyvaus. 
Didžioji dalis laisvojo pasaulio 

doleriai, kurie smaugė laisvąjį jaunimo šioje, lygiai kaip ir anks

čiui. Tik trečioji vieta priklau
so Jungt. Amerikos Valstybėms 
—2 8 — 2,5. Toliau eina Austri
ja, Izraelis, Danija, Vokietija. 
Tik penkioliktoje vietoje Šveica 
rija, toliau Prancūzija, Anglija, 
Belgija, Olandija.

— Vokietijos 35% gyventojų 1 
neturi jokios knygos; 46 G visų

pasaulį ir daug kitų.

Stalino iškėlimas, kaip “di
džiausio ir garbingiausio” pasau
ly jaunimo “globėjo”, dominavo 
per visas šventes, išskyrus 1955 
m. Varšuvoj, kur jo vardas, 
Maskvos nurodymu, “buvo be
veik nepaminėtas.

Šių metų Maskvos festivaly
je pagrindinis tikslas bus paro
dyti laisvojo pasaulio žmonėms, 
jog komunistinis pasaulis ir Ru 
sija nenori karo, bet “taikingo 
pasaulio kraštų sugyvenimo”. 
Savo įrodymui, kad šis festiva
lis bus laisvas ir atdaras vi
siems pasaulio jaunuoliams, ru
sai tarp žymiųjų pasaulio spor
tininkų yra pakvietę ir keletą 
antikomunistinių organizacijų, 
kaip Pasaulio Jaunimo sąjun

tyvesnėse komunistų ruoštose 
šventėse, nieko ypatingo neras, 
išskyrus raudonųjų Kremliaus 
valdovų šovinistinį pasirodymą. 
Tačiau bus ir tokių asmenų, ku
riems šis festivalis patiks ir jis 
jiems užimponuos. Tie asmenys, 
radę progą, tiek Rusijoje, tiek 
grįžę į namus, pareikš savo pa
sitenkinimą ir galbūt vienokiu 
ar kitokiu būdu pareikš savo 
įspūdžius spaudoje. Šių, galbūt 
ir mažos dalies žmonių atsilie
pimai, jų pavardės ir yra pats 
didžiausias atpildas komunis
tams už jų išleistus milionus. 
Panašūs aprašymai su pavardė
mis yra komunistų panaudoja
mi propagandai prieš užsienį ir 
dar daugiau naudojama komu
nizmo iškėlimui savosioms, var-

TĖVAS Piju 5
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė- 
v-as Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir Lt. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO" 
Administracijoje

4545 West «3 Street, Chhugo 2#. III.

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

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

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

*
Pinigus su užsakymais siųsk ite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

KAS TIK TURI' GERĄ SKONĮ — VISK4 
PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedamos 

Finansų kompanijon.

gą, kuri yra priešingo nusista- ’r ®kurdo kankinamoms žmo- 
tymo panašiai komunistiniai or- nių masėms. Ypatingai geri va- 
ganizacijai, Tarptautinę Studen Mariečių atsiliepimai komunizmo 
tų sąjungą ir Y.M.C.A. bei atve3ais Yra naudojami Azijos
Y.W.C.A. Rusai mano, kad pa
kvietimas atstovų, priešingai 
nusistačiusių komunizmui, ne
pakenks jiems, bet parodys pa
sauliui, jog jie tikrai nori su
ruošti nepolitinę šventę. Žino
ma, ar laisvojo7 pasaulio jaunimo 
organizacijos, įžvelgę šį suktą 
komunistų propagandinį žings
nį, sutiks siųsti savo atstovus, 
tai yra didelis klausimas. 

Propagandai nesigailima pinigų

Rusai galvodami atsiekti bent 
dalį savo užsibrėžto tikslo jau
nimo tarpe, į panašias šventes 
sukiša milžiniškas pinigų sumas. 
Rytų Berlyno festivalis komu
nistams kainavo apie 50 mil. 
dolerifį, kai Varšuvos kuone dvi 
gubaį daugiau. Kiek kainuos bū 
simoji šventė Maskvoje, šiuo 
tnetu yra sunku pasakyti, bet,

tautose, kurių daugumas tiki, 
kad vakariečiai, patys asmeni
niai įsitikinę komunistinės sis
temos gerumu ir viešai tą išpa- 
žinę, tuo pačiu pripažįsta ko
munistinės santvarkos pranašu
mą prieš visas kitas.

Raudonieji Kremliaus valdo
vai šių metų jaunimo festivaliui 
skiria- ypatingą reikšmę. Jie, 
nesiskaitydami su išlaidomis, no 
ri pasaulio akyse atgauti diena 
iš dienos prarandamą savo pa
sekėjų skaičių. Po Lenkijos ir 
ypatingai Vengrijos laisvės su
kilimų, kurių barbariškas numal 
'šinimas parodė laisvajam pa
sauliui tikrąjį komunizmo vei
dą, raudonųjų jau ir taip žemas 
prestižas vakaruose pasiekė pa
tį žemiausią jį savo tašką.

Žmonėms, kurie bent kiek ar
čiau pažįsta komunistinio reži

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sčdfttl lr naktimis | 
miegoti nes jų užsIsenSjuslos žalždos 
nletBJImą lr skaudėjimą senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą. Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA 
RIS. Taipgi pašalina peršBJlmą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarpplrščlų Tra tinkama vartoti nuo 
džlflstančlos suskilsios odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.. »1.86, Ir 88.50.
Pirkite valstlnBseChl- 
eagoj Ir apylinkes*—
Mllwaukee, Wlsc., Ga 
-v,Ind. Ir Petrolt, Ml
chlgan arba rašykl- 
t<< 1 r atsiųskite Mo
ney order |

LEGUI/), Department D. 
5618 W. Eddy SL, Chieago 84. IIL

Duoną Ir įvairias skcolngas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Lituanica Ave.

TeL CUffslde 7-e.*»7« 
Pristatome J visas krautuves 
lr restoranus, taip pat iš
siunčiame | visus artimuo
sius miestus.

sprendžiant iš milžiniškų pasi-1 mo būdus, šios ir panašios, gi-

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

.Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $ i 0,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Nainy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
82^5 S Westftm Ave.,_________ Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4SS9 So Paulina St., Chicago 9. III., YArds 7-0145

INSURED

GRANE SAVIHGS
2555 W. 47th St..

LOAN ASSN.
Chicago 32, III

HISTRICT SAVINGS A
S Hahfpd St

LOAN ASSN.
Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS
l«no S. Halsted St..

LOAN ASSN.
Chicago 8. III

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės 
mėnesį už specialią kainą, tik $ "f Ą.9.00

Už $150 parduodamos 5 dalių sofa, kėdė, 
ottoman dvi pagalvėlės, nakčiai 3-jų 
asmenų Miegamasis, tik $99-00

Už $250.00 parduodami svečių k. Kroeler 
baldai naujausio stiliaus, Nylon ar vilna, 

tik $“169-00
Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.

Electric, tiktai už 5159 00
Skalbimo mašinos Speed Queen $79-00
Parcelano virimui gaso pečiai $79-00
Televizijos aparatai RCA, Admiral, Že

nith, po li 49.OO
Kilimai 9x12 su Nylon $39-00
Kilimai 9x12 100% vilna 59-00
Linoleum, geriausių firmų 9x12 $6.50
Rašomieji stalai moksleiviams $29-00
Knygų spintos stiklo durys $29-00

FURNITURE CENTER. INC.
3224 SO. HALSTED STREET

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

[MON E ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.................................................... . 9—9:30

Kitom Dienom:................................................... .. 9—6.00

Sekmadieniais: ............................................. 12—5 valandos

Biznieriams apsimoka skelbtis Drauge”.
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Chicagoje
Moterų Sąjungos 67-ta kuopa

Moterų Sąjungos 67-tos kuo
pos narės (Marąuette Parke) 
minint kuopos gyvavimo sukak
tį, ėjo bendrai prie Šv. Komuni
jos geguž. 19 d. per 8-tos valan
dos šv. mišias, nors narių inten
cija mišios buvo atlaikytos 9-tą 
valandą. Dalyvavo 28 narės šio
je dvasiškoje puotoje. Laike šv. 
mišių 20-tos kp. narė Anelė Nar 
butienė gražiai sugiedojo "Avė 
Maria”. Tai jos pirmas "solo” 
šioje šalyje.

Po šv. mišių, narės susirinko 
parapijos salėn, kur prie gražiai 
paruošto stalo, apdengto pava
sario gėlėmis, pusryčiavo. Na
rės pačios sunešė ir suaukojo vi
sus valgius.

Kuopos pirmininkei Natalijai 
Šatūnienei pakvietus, gražias 
mintis pareiškė Pranciška Iva
nauskienė, Kotr. Jančienė, Ste- 
faųija Masaitienė, Agnės Lin
coln, Anastazija Raštutienė, 
Teklė Sipavičienė ir kitos. Albi
na Poškienė savo kalboj reiškė 
džiaugsmo kuopos narių didėji
mu ir, kad buvo pašventinta 
naujoji Gimimo Pan. Šv. bažny
čia. Moterų Sąjungos 67-ta kuo
pa buvo pirmutinė organizaci
ja, kuri dalyvavo “in corpore” 
šv. mišiose ir bendrai priimti 
Šv. Komuniją naujoj bažnyčioj. 
Ragino nares darbuotis bažny
čios ir tautos labui, tuomi prisi
dėdamos ir prie kuopos veikimo 
ir gyvavimo.

Buvo pagerbtos šios narės: 
Pranciška Ivanauskienė, ’ persi
kėlus iš 3-čios kp., ir naujai Įsi
rašiusios: Agnės Lincoln, Ber- 
nice Peters. Ann Lawrence, 
Anele Gribus, Anele Žemaitis, 
Eleonor Jasinskas, Adele Garb 
ir Marijona Rupslaukis.

Pasveikinta Ona Šliteris ne
seniai atšventus 15 m. vedybi
nio gyvenimo sukaktį, pasi
džiaugta kad dalyvavo ir buvu
si ligonė Aleksandra Jonaitie
nė, kuri dėkojo už šv. mišias a u' 
kotas jos pasveikimui. Už šv.! 
mišių auką ir už išreikštą užuo
jautą jos motinai mirus, dėkojo 
Adele Wolk, apgailėta, kad ser
ga narė Elena Banevičienė.

Gražioj ir vaišingoj nuotaikoj 
praleistos kelios valandos užde
gė nares noru daugiau verbuoti 
naujų narių šiai gražiai ir gar
bingai organizacijai.

—Al. Poškus

— Vpkietijos at-kų sendrau 
gili v-ba šaukia savo krašto 
at-kų sendraugių suvažiavimą 
birželio 8—10 d. Memmingene. 
Suvažiavime kviečiami dalyvau
ti taip pat studentai at-kai. Pa
daryti pranešimus pakviesti dr. 
I. Grinius, dr. P. Karvelis, J. 
Medušauskas, J. Uleckas. Suva
žiavimo dalyviai dalyvaus kraš

to bendruomenės Memmingeno 
apylinkės Kultūrinėse dienose, 
kurių metu paskaitas skaitys 
prof. J. Eretas ir V. Natkevi
čius. Meninę programą atliks 
p-lės Eretaitės, sol. St. Bara
nauskas ir Memmingeno lietu
vių “choras "Daina”, vadovau
jamas M. Budriūno. *

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas PETRAS - POVILĄS 
RAUDONIKIS, s. Jokūbo, g. 1920 
m., bai. 20 d. Atsieliepti arba apie 
jį žinanti pranešti adresu: Anta
nina Bazarienė, 2436 W. 46th St., 
Chicago 32, III. Tel. Virginia 7- 
7419, po 6 v.v. Turiu žinių apie 
žmoną gvv. Lietuvoje.

CLASSIFIED AND HRII’ W ANTRU 4in

Antrame pasauliniame kare 
1939-45 metais žuvo 45-52 mi
lionai.
—. w c=LS5^ SlSS«« ei^—

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St. Chicago 29. III.

T E R R Y’ S
COMPLETE

SERVICE
i;:-#

H E AT I N G
Industrijoms — Residenci joms 

Komerciniams
Atliekame naujus darbus. Taisome. 

Remontuojame. “Johbing Hervtce'’. 
Modernizuojame vonias ir virtuves.

Nemokami apskaičiavimai 
Atdara wkniad. iki 3 vai. 

Telefonuokite dieną ar naktį

1942 S. Halsted St.
Tli. TAylcr 9-8185

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV « RADIO INC
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

1
REAL ESTATE

lik :iinnMii;a.:'aniltaajli<BW.J

1 957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00
• Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-R/| ILD A BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, 1IL LA 3-2022

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !
i

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET ' LAfayette 8-1083

B. R. Pietkievviez, prez.; E. R. PleUdewlca, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai Bemokamai

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki 610,000

Darbo valandos pirmad. ir ketvirtad auo H iki a vai. vakaro 
mtr. ir penk. 9 iki 5, treč. uždaryta, o sekt. nuo 9 iki vidurdienio

JEI BALDŲ REIK

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK,

%

Lovos visų dydžių ir spalvų, tik .................................... $19-50

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum .......................... $12-50

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos 

Komodos su šlifuotu veidrodžiu ........................

2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar 
riešuto spalvos, tik ..................................

$29-00
$64-50

$99.00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Dienai sofos, nakčiai lovos, pas mus tik ......................$39 ^
2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų .......................... $ 129-00
7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir

2 lempos), tik ................ ................................................ $199-00
Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony . .. . 539 .UO

” su formica viršų .............................. $49-00

Knygom spintos su stiklo durim............................. ... $29-00
” su šlifuoto ptiklo stumdomom durim $39-00

Virimui porcelano pečiai, tiktai...................

5 dalių virtuvės stalai su formica viršum 

Vilnoniai kilimai 9X12 dydžio, nuo ....

$99.00
$49.50

$49.95

MAJOR FURNITURE, INC.*

3207 So. Halsted Street
Telefonas _ CAIumet 5-3207

Vedėjas E. RUDAITIS
Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.

pirm. ir ketv 9—9:30 vai 
sekmadienį 12—5 valandos

J

NORWOOD PARK

St. Thecla parapijoje. Super de 
luxe geltonų plytų 5 butų namas. 
Apsodintas 70x125 pėdų kampinis 
sklypas. 4 autom, garažas gel
tonų plytų. Karšto vand. “zone 
ooretrolled” apšildymas. Liuksusi
niai nuo sienos iki sienos kilimai. 
Natūralaus kieto medžio papuoši
mai. Ultra modernus visais atžvil
giais. Pajamų virš $8,400.

J. E. ROOT, JR. & CO. • 
6021 Northuest Highway

New CAstk 1-6610

PRADĖTI STATYTI — MAR- 
QUETTE PARKE. 2 namai po 
24x50^pėd. 73-Cia ir St. Louis. Da 
bar užsakius nuolaida arti $1,000.

73-čia ir Richmond St., sklypas 
42 pėdų, duokite užsakymą.

71sit St. biznio sklypas. 25x125 
pėd., parduodamas už $5,500 arba 
pastatysime sulyg iūsų planą.

Kreiptis pas. L. JASINEVIČIŲ, 
HEmloek 4-2870.

building' &' remodeijtng”

Prieš pirkdami ar parduodami 
įminus, biznius, sklypus tr ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-MORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak ir semad.)

RAMIOJ, GEROJ VIETOJ
Mažai šeimai ekonomiškai pertvar

kytas 2-jų aukšty 4 butų mūr. namus 
su balkonais. Autom, šildymas. Mūr. 
garažas. 37 pėdų sklypas, apsodintas 
niedižais. $2 4,400. Volodkevičius. 
GRAŽUS 5 KAMB. MŪRO NAMAS

Plytelėm klota vonia ir virtuvė. 
Naujas alyvos Šildymas. Kilimai. 
$20,000. A. Sirutis.

2 BIZNIAI IR 2 BUTAI
2 aukštų mūro namas Marųuette 

Parke. Apie $300 pajamų į mėn. 
$31,600. A. Rėklaitis.
i y, Ai KšTO MARQUETTE PARKE

Tikrai puikus 5 kamb. bungalow. 
Viršuje dar 2 miegami su atskiru 
įėjimu. Keramikos plytelėm klota 
vonia. Puikiai įrengtas rūsys. Graži 
aplinka. $24,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7 Ist Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5:6015 

PAJAMŲ NAMAS ŠV. BRUNO 

PARAPIJOJE

5 kamb. ir 2 kamb. Visas namas 
modern. Spintos virtuvėje, tile vonia. 
Žieminiai langai, sieteliai, aluminum 
avvings. Karštu vand. apšild., uždari 
porčlai. Žemi mokesčiai. Kaina taip 
pat žema.

REAL ESTATE

D. M0MSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1658 W. 103 at 

Tel. BEVERLY 8 3846 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bisuluose lr
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Taz aeoountant

PIBKITB ir pardaokue ftMtU Ot
kilnojamą tortą per mano jitaigą 
Naudokitės mano teisingu patarna

mm
E. KURŠIUS

REAL ESTATE SALES
REpublio 7-9400

VYRAI IR MOTERYS ____

COOK
Steady work tor St. Xavicr’s College 
ut lU3rd and Centrui Purk.

Call Mr. Thomas 
Call PR. 9-3300 — Ext. 202

HELP WANTED — VYRAS

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. BIshop 7-3340
X 2737 West 43rJ Street

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
lng) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, 111. 
Y Arda 7-8675

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 4Sth Ct., Cieero 50. Ui 
Statome naujos namas lr garažas 

Atliekame visokių trobesių ir patai- 
pų Įvairios remonto darbas skabiai 

Pigiat
DAnuįr

gerai ir pii
Aaukite Pftnulįr 0-27*3 auo s *ai 

ryto Utį 7 vai. vakaro.
OL Ol.ympic 2-5121 noo 6 vai 

iki 11-akam vaL vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BEHDROVE 

MORAS
BullderaėGen. Contractors

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas lr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu.

JOHAS STARKUS
Kasdien nuo S vai. ryto iki 6 
.vai. p. p. Kitu laiku susitarus 

Tel. l*Kos|x-ct 8-2013 
VVAlbrook 5-4855

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicagi 29. III

Aamų statyba, pairus pataisymai 
ir pardavimas. jei -norite pirkti ai 
Jžslsukyti namą, kuris būtų gerai iš. 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ai užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukit- Tl.rniinal *-5531 

nuo 5 vai p p. kasdien ir sekina 
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas' 515

-, • Ul..,» Springs III

I6NUOMUOJAMA — FOR RENT

BEVERLY SHORES, IND. Iš- 
nuomuojami kambariai vasaroto
jams — Viloje JŪRATE. Tel. Mi
chigan City, TRiangle 2-4911, Mrs. 
Gavėnas.

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkanjame batų išnuomavi

mui. Patarnavirąaa veltui. Turim# 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Eatate
5*1 S Mo. Wentern. PRospeet S-2234

BRIGHTON PARKE. IŠNUOM. 
DIDELIS ŠVIESUS KAMBARYS. 
Vonia, šiltas vanduo. Galima nau
dotis virtuve.

YARDS 7-2880

MARQUETTE PARKE išnuom. 
kambarys. Gaminamas valgis.

Kreiptis tel. VVAlbrook 5-7396.

Naujas 1 % augšto namas su paja
mom. kamb. 3 mieg. k. ir 4 H
kamb. Virtuvės šeimininkių svajonė, 
su ąžuolinėm spintom, "built-in” or
kaitė ir krosnis. Gražios “vanity” vo
nios. Didelis mieg. Apžiūrėkite ir pa
lyginkite su A. Kaminski statytais 
namais.

KAMINSKI & KREJCI
K - AND - K REALTY 

4302 W. 55th St LU 2-1700

5 KAMB. MŪRINIS NAMAS. 5 
m. senumo. Alyva apild. 3 mieg. k. 
Tile Vonia. 30x125 pėdų sklypas. 
2 autom, garažas — 20x22 pėdų; 
į viršų pakeliamas durys. $20,500 
arba už geriausią pasiūlymą. PRo- 
spect 6-9680.

CICERO. Arti 22nd ir Lombard. 
2-jų butų — 5ir 5 kamb. Garažas. 
Tuojau galima užimti. $29,900; į- 
mokėti $9,000. BIshop 2-2162.

Mūr. 4 apartm., centr. šild.—$24.200. 
Mūr. 2 po 4 kb., centr. šild.—$25.400. 
Mūr. X kb. bung., gazu centr.'šild.— 
$18.200. Puikus 1 metų 6 kb. bung., 
brangūs priedai — $19.500. Nuo Chi
cagos 45 myl. vasarvietė su visais 
įrengimais, maudytis ir žuv.—$1.900. 

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
1081 Archer avė., LAfayctte 3-3384 

(prie California g-vės)

2 AUGŠTŲ MEDINIS NAMAS
Du butai po 5 kamb. Galima įreng
ti butą pastogėje — užbaigiant 3 
kamb., vienas kamb. pastogėje jau 
užbaigtas. Pilna kaina $12,()00.

Tel. HUmboldt 6-2561
po 6 valandos vakaro.

2-jų augštų medinis namas. Du bu
tai po 5 kamb. Galima įrengti butą 
pastogėje — užbaigiant 3 k., Vienas 
kamb/ pastogėje jau užbaigtas. Pilna 
kaina $12,000.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 2 iki 5 vai. 5654 S. WINCHES- 
TER AVĖ. 2-jų augštų 8 kamb. 
mėrinis namas. Galima tuoj pat 
užimti. Garažas. $15,900. PRos- 
jiect 8-2234.______________________

PAJAMŲ NUOSAVYBft
Dvi krautuvės ir 2 butai po 5 

kamb., Alyva apšild. Be dženito- 
riaus patarnavimo. Geros “lease” 
sutartys. Žemas nuošimtis už pas
kolą. 6330-34 S. ASHLAND AVĖ. 
Pajamų $6,930 į metus; išlaidos— 
$2,480.76. Kaina $46,000. Skambin 
ti REpublio 7-2305.

Marųuette Parke. Mūro pajamų 
bungalow. 6, 4, 2 k.; keletas gerų 
2-jų butų mūro namų. $26,900 ir 
daugiau.

Brighton Parke mūriniai: 2 po 6 
kamb. $18,000; pelninga taverna ir 4 
did. butai $36,000; 3026 W. 38th
Place, 2 stiprūs namai <4 po 4 k.) 
ant veino sklypo: mūrinis lr medin*' 
su rūsiais. Geros pajamos.

Gage Parke lr kitur pajamų mūri
niai; 2 po 6 kamb. — $23,900; 3-jų 
butų (6—4—3 k.) — $17,500; 4 erd
vių butų kampinis $35,500; 5 butų
— $25,500.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ

LAteyette 3-3881

PASTOVIAUSIA VERTYBE — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs! 
Brighton Paritas:

Med. 2 po 4, dujų pečiais «čild. 
$13,500.

Med. 2 po 4, su garažu, $11,600.
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku

biai parduoti.
Gage Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu. 
$14.500.

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sklypo. $12,500.
Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 ir 
Keeler apyl. $6,000 įmokėti.
Bizniai:

Mūr. 3 augštų su krautuve ir 2 po 
6 būt., puikus namas ir biznis.

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri 
vieta. Duos paskolą savininkas.

5 butai. 200 paj., tik $23.000.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W.«3rdSt.,CL4-23M

PUIKUS PIRKINYS
4 kamb. mūrinis namas. Ištisas rū-. 

sys, kuriame įrengtas baras ir sie
nos išklotos pušų medžiu (knotty 
pine). Kabinetai virtuvėje. Kilimai 
nuo sienos iki sienos. Apšildomas ga
zu. 2 autom, garažas. Prie patogaus 
susisiekimo. 44th & Karlov Avė.

MARQUETTE PARKE
6 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Savvyer gatvių. Savin, iš- 
vaižuoja į Californiją lr parduoda 
nebrangiai.

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

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

SHUKIS BUILDERS
AND REALTY

6433 So. Pulaski St.
Talef. LUdlov 5-5900

TIK VIENA KARTA METUOSE GA
LINTI PASITAIKYTI TOKIO GERO 

INV ESTĄ VIMO PROGA
2 po 4 kamb., 2 po 3 kamb., 2 krau

tuvės.
Mūro ir plieno konstr. Stok. garu 
šild. Netoli 67 lr Halsted.

MARTIH
Bidson 3-8450

ubbf- .ia»r*aKr3R*r^a«ui
TYPIST - CLERK

Have immed. opening for young 
man with typing experience. June 
graduate preferred. Opportunitv 
for advancements. Many company 
benefits.

D. C. Trucking Co.
3400 S. Iron St.

LAFAYETTE 3-744C

REIKALINGAS
DŽENITORIUS

Bendras darbas fabrike. Reikalin
ga turėti automobilį.

MAYER MFG. CORP.
3130 W. 51st St.

AUTO MECHANICS
ir

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Avė. 

CAIumet 5-7022

Reikalingas berniukas 17—19 m.
amž. dirbti paprastomis dienomis po 
mokyklos valandų, o šešt. ir sekmad. 
visą dieną. Geras atlyginimas. Kreip
tis STEIN TEXTILE CO., 1306 So. 
Union Avė. Telef. MOnroe 6-8152. 

HELjp~SPANTĖD’^’MOnatYS

Reikalinga mergaitė 15 ar 16 
metų amžiaus, kuri atostogų metu 
prižiūrėtų 5y2 met amžiaus ber
niuką. Kreiptis tel. REp. 7-8054.

" MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instaliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer
TsL OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLymple 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
*188 S. Ashland Avf- Chicagą 38, III.

ĮSIGYKITE DABAR

APARTMENTS AVAILABLE
In Ali South Side Parlshes. Various 
aižęs and prices. $10 totai charge.

Open daily untll 9 p. m. 
Weekends until 5 p. m.
THOMAS J. MILLER

RBAIi EHTATK .
Call I’R 8-1545 — DG

7220jį S. UeMrrn Avė., Chiengo, III.

Marrįuctte Parke išnuom. gra
žus šviesus mieg. kamb. prie ma
žos šeimos, 2-me augšte. WA1- 
brook 5-8311.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 H augšto medinį namą — 6 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $13,000. 
A. Vaina.

2-jų.augštų 6 kambarių mūrinis 
namas ant 42 pėdų sklypo. 2 autom, 
garažas. Alyvos šildymas. Tik $19,600

Gage Parke. Mūrinis — 2 po 6 
kamb. su gražiai įrengtu rūsiu. Ga
ražas. Numažinta kaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų SavininkaiI

Turiu pirkėju* visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą. 
Saukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance Notary PnbUo 

5*1 A So. Wmtern Avc.
PRosp. 8-2234 arba HIlb. 4-7068 

i W«4
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šioje nejudomo turto pardavimo 
stalgoje perkant ar parduodant, JH- 
>ų laukia greitas lr teisingas

'vimaa.
H 0 R V IL A

REAL ESTATE BAUM 
(ŠUO W. 5*th St. TM. Praapact

Remkite dien. Draugą!

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

Naujasis Testamentas- 
šventas Rastas

Verti lietuvių kalbon JŪOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupu Metropolitu. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pual. Kaino, $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4546 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama arba išnuomuojama
RCBŲ VALYKLA

Ypatingai tinkama vieta siuvyk
lai. Patalpa apšildoma. Mėnesinė 
nuoma $50. 2439 W. 69th St. Hem
lock 4- 5468.

PARDUOS A lt K A IftNUOMUOS 
MftSOS IR GROSERII7 KRAUTUVU. 
Puikūs įrengimai. Finansuos, 2433 W. 
89th St. Kreiptis į M r. Mack, telef. 
CEntral 6-8513.

oooooooooooooooooooooooooo

Skelbus ‘DRAUGE aoeunoaa 

ae* H* yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis o skelbimų

kaina yra prieinama visiem*.
<kkxxk><>o<><><xxxx>oo<x><>o<><x><><:

HELP WANTED — FEMALE

JUNE GRADUATES
OPPORTUNITIES AWAIT YOt AT

5 E A R S
............................ Openings for

• SECRETARIES • TYPISTS • STEHOGRAPHERS
TRAINING PROVIDED

Unuaual assortiment of heglnnin-g jobs with variety of work. , 
Training cIokhoh held regnlarly in typing, ahorthmid and calculating 
to prepare for promotion. Good pay, outstanding benefits & security.

SEARS
National Headųaarters, Room 500 — 5th Floor 
Administration Bldg. — Homan and Art hington 

Contact Miss Thurner — KEdzle 3-2500, Ext. 772

TYPIST
* Rge to 45 • Permanent Position
• 5 Day Week • Salary $79.00 Per Week

• Free Hospitalization Insurance
* Ezcellent Working Conditions ,

THE PULLMAN COMPANY 
116 R. CAKAL $T. INdover 3-7500

Mth Floor

1
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Pirmadienis, 1957 gegužės 27 DEENRAflTIS DRAUGAS, ęHICAGO, ILLINOIB

VALANDA SU LIETUVIAIS ATLETAIS
Gegužės 21 d. žymusis spor

to rungtynių rengėjas J. Jaku- 
bauskas-Jakubs Lietuvių audi
torijoje buvo suruošęs lietuvių 
sportinę parodą, kurios metu te 
ko susitikti su keliais garsiai
siais čia gyvenančiais lietuviais 
atletais, šiuo metu jau sulau-, 
kusiais žilos senatvės.

Vienas iš tokių sutiktųjų bu
vo Pranas Norkus, kuris yra 
vadinamas seniausiu lietuviu at
letu Amerikoje. Jis šiemet kaip 
tik mini savo 8O-tą j j gimtadienį 
ir 55 metų sukaktį nuo pirmųjų 
pasirodymų sportinėje srityje.

Kalbantis su. šiuo didžiuoju 
lietuvių atletu paaiškėjo, jog jis 
pirmą kartą viešai pasirodė 
1902 metais Rygoje lietuvių vi
suomeniškos draugijos “Žais
las” rengtoje pramogoje. Šios 
pramogos plakatuose ir “Rygos 
Balse” apie Norkų buvo rašo
ma. jog jis kilnps sunkius daik
tus; mėtys ant kaklo uždėtą 
sunkią geležinę kartį; išlaikys 
ant kojų geležinę • kartį ir žmo
nes, kartu sveriančius 1,500 sva 
rų; išlaikys ant krūtinės for- 
tepionus, ant kurių muzikantas 
sugros maršą; ištūrės ant krū
tinės priekalą su 2 žmonėmis, 
kurie su kūjais kals geležį; su 
plika ranka perkals vinimi 2l/2 
colių storumo lentą ir po to da
lyvaus ristynėse.

Norkus taip pat gerai prisi
mena ir kitą svarbų įvykį, kada 
lietuvių Rymo Katalikų draugija 
1912 m. Rygoje rengė lietuvių 
mokyklos atidarymo ceremoni
jas ir čia jis buvo pakviestas 
svarbiausiu programos dalyviu.
Prieš savo numerį, Norkus, su 
didelėmis iškilmėmis, buvęs pub 
likai pristatytas kaip drūtuolių 
karalius.

1913 metais atvykęs Ameri
kon, Norkus savo stiprumu pra 
dėjo stebinti šio krašto gyven
tojus. Jis čia aplankė bemaž 
visas lietuvių kolonijas, kurio
se jis būdavo sutinkamas su 
dideliu entuziazmu. 1914 m. 
laikraštis “Katalikas” apie jį 
šitaip atsiliepė: “Mes tankiai bė 
davojame, kad mums stinga mo 
kytojų ir vadų. Dabar mūsų tar 
pe randasi atletikos mokytojas 
Pranas Norkus, kurio gabumus 
mes turime išnaudoti lavinimui 
jaunimo”.

Šiuo metu, nors ir 80 metų 
amžiaus sulaukęs Pranas Nor
kus atrodo dar stiprus. Jis, Lie 
tuvių auditorijoje susirinku
siems žiūrovams, pademonstra
vo savo stiprybę, pakilnodamas 
200 svarų turinčius metalinius

Stipruolis Pranas Norkus savo 
jaunystės metais.

svorius. Dabartiniu metu jo vie
na koja yra sunegalavusi, todėl 
negali jaustis tvirtai, bet jai 
sustiprėjus, žadėjo užsukti į 
“Draugo” gegužinę ir čia paro
dyti savo jaunų dienų sugebėji
mus.

Dabartines savo dienas stip
ruolis Norkus leidžia nuobodo
kai, gyvendamas senelių namųo 
se Chicagoje (1919 So. Prairie 
Av.). Ten yrs dar trys lietuviai 
su kuriais dar yra galima nu- 

' malšinti vienatvę. Sakosi, jog 
jiems čia būtų malonu gauti 
dienraštį “Draugą”, nes regu
liariai siunčiamos “Vilnies” tauš 
kai ai jiems yra neįdomūs.

Smagu buvo praleisti tą valan 
dą su lietuviais atletais, apie 
kurių darbus šiandien byloja 
Lietuvių auditorijoje matyti pla 
katai, laikraščių iškarpos bei 
nuotraukos. Jie ne visi galėjo 
čia ateiti, bet toki žmonės kaip 
boksininkas Jack Sharkey-Žu- 
kauskas, Justin Sirutis iš Brook 
lyno, pirmasis lietuvių drūtuolis 
A. Kundrotas, “drapiežnas dzū
kas” Sarpalius, V. Biekša, Jo
nas Gudickas, Felix Jakaitis, 
Antanas Brazauskas, Geštau- 
tas, Juozas Komaras, Pranas 
Norkus ir kiti daug pasidarba
vo lietuvių vardo išgarsinimu 
šiame krašte. Edv. šulaitis

kalteliui leidžiama teisintis ir 
net ginėją turėti.

Sykiais visai nekaltai viešai 
užgauna ir net įžeidžia; tokiam 
nusileidimas reškia apsileidimą 
— apsileidėlius netik drąsiau 
ima niekinti, net įžeidinėti. To
kius netašytus drąsuolius rei
kia rimtai perspėti; kada jie tai 
pastebi, neretai netik susilaiko, 
o ir atsiprašo.

Turiu minty lietuvius. Istori
ja byloja senovėje lietuvius bu
vus tylius, kitų neužpuldinėjan- 
čius, bet juos puolant mokan
čius tinkamai gintis net iki nu- 
veikimo puoliko. Įžeidimų nepa
kentę ir nepriėmę, buvę narsūs 
savo šalies ir papročių gynėjai. 
Vėliau svetimiems į Lietuvos že 
mes įsibrovus, lietuvius susveti- 
minus, kiek geriau lietuvio po
žymius išlaikę žemaičiai.

Čikaga — tautų mišinys. Čia 
daugiausiai ir lietuvių gyvena 
negu kuriame žemės rutulio ki
tame mieste. Svetur patekę, kas 
dien susiduriame, santykiauja
me ar net gretimais dirbame su 
kitataučiais. Žiemių tautybių a- 
teiviai yra žmoniškesni, rames
ni, mandagesni, pietų — karš
tesni, įžūlesni ir neretai įžeidus. 
Lietuvius skaitau prie žiemių 
tautų netiek sulig išsilavinimo, 
kiek dėl lietuvio lėto būdo.

Neteko pastebėti, kad lietu
vis, kad lietuvių įstaigoje (ban
ke, krautuvėje, valgykloje, alinė 
je) ar kitur lietuvių apgyven
toje apylinkėje kitatautę už
gauliotų, bet teko pastebėti, 
kaip kitatautis netik lietuvių 
įstaigoje, o tirštai lietuviais ap
gyventoje apylinkėje lietuvius 
viešai įžeidinėja, netik luganais 
pravardžiuodamas, bet net ka- 
binėdamasis, ir nė vienas lietu
vis tokiems kabinėtojams žodžiu 
nepasipriešina ? Dar prasčiau — 
neretai tenka girdėti pačius lie
tuvius save luganais vadinant. 
Toks lietuvių apsileidimas neat
leistinas ; nereikia nutylėti, e- 
sant užgautiems. Net jei lietuvis 
ir nelietuvių apylinkėje ar įstai 
goję užgauliojamas, — griež
tas pasipriešinimas dažnai pa
veikia, nesigriebiant jėgos čia 
tik ginamasi. Nutylėjimas kaip 
tik ir teikia visokiems nevalei
koms progą niekinti, vadinant 
liurbiais, luganais.

Net tokie lenkai, kurių nega
lima laikyti nei smarkiais, nei 
karštais, kur jie bebūtų — ne
sileidžia užgauliojami. O grai
kai, italai, meksikiečiai ar ispa
nai taip pat įžeidimų nepaken
čia : kad ir vienas prieš kelis 
užgautas griebiasi įnagio savo 
garbės apgynimui — puola jį 
įžeidusį kuo gali. Toks apsigy
nimo būdas persmarkus; užten
ka žodžiais apsigynimo, nevar
tojant jėgos. To nepatariu, tik 
primenu lietuvių perdidelį nuo
lankumą, kuris virsta apsileidi
mu (ir net ligi liurbiu, visų kitų 
pastumdėliu). Skaudžiausia tai 
stebėti lietuvių įstaigose, kada 
lietuviai tiek apsileidę ir lietuvį 
niekinant bei užgauliojant tyli; 
jie dar lyg pritaria savo šypsą 
kokiam svetimtaučiui lietuvį įžei 
dinėti ar niekinti. Toks lietuvių 
apsileidimas, savigarbos nejau- 
timas leidžia visokiems nenau
dėliams lietuvius niekinti.

Retenybė, kad lietuviai kita
tautį kame įžeistų, bet tą lietu
viuose matą kitataučiai palaiko 
lietuvius neišmanėliais, net ne
beturinčiais savigarbos jausmo, 
kuriuos bet kas juos gali uiti ir 
niekinti.

Kita, gal nevien lietuvių, silp
nybė — perdidelis ar lyg nevie
toje mandagumas. Lietuvių ra
dijo valandose girdimas “thank 
you” angliškai kalbančiam pra
nešėjui pradžioje ir pusvalandy, 
pranešant kieno tai valanda, ka
da net dusyk dėkojama prane
šėjui, atrodo elgetiškas nusiže- 
mininas. Reikia žinoti, kad pra

nešėjas atlieka savo prievolę pa
sakydamas, kokios tautos valan
da, o ne kokią paslaugą dary
damas. Kitų tautų valandose vi
sai pranešėjui nedėkojama, nors 
pradžioje gal ir tinka padėkoti, 
bet ir be to esti viskas tvarko
je.

Tai tiek apie lietuvių nuolan
kumą nevietoje ir nusižeminimą 
iki apsileidimo, kurį reikia skai
tyti lietuvių silpnybe.

šaulyje šalis, kuri importuoja 
seno popieriaus. Kasmet impor
tuoja apie 20,000 tonų.

— Amerikoje kino teatrų yra 
19,200. Pernai kas savaitę j juos 
atsilankydavo po 42 milionus 
žmonių. ,

— Airijos didžioji upė Shan- 
non yra 240 mylių ilgumo. Ji iš
silieja į Atlantą.

Ji: Tu sakydavai, kad mieliau 
PaJtniujietis gyventum su manim pragare, 

kaip be manęs danguje.

Pažanga

Prancūzijos — Prūsijos kare 
1870-71 m. užmušta 1,000,000.

Pirmame pasauliniam kare 
1914-18 metais žuvo 11-12 mi
lionų.

— Indija yra vienintelė pa-

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj! 
eoi'vma rasite .1 Budzeiko* kn

gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų

tą galite gauti

‘D B A l(i E’
4545 W. 63 St., Chicago 29, IU

Jis: Na, ir ar-mano noras ne
išsipildė ?

SOCIALINIAI PRINCIPAI
Pirmąjį gegužės mėnesio sek

madienį visoje Kanadoje buvo 
švenčiama “Socialinė diena”.. 
Dienos šūkis buvo “Geriau pa
žinti socialinį Bažnyčios moks- 

; lą!” Paskaitomis ir pranešimais 
visuomenė buvo supažindinama 
su Bažnyčios mokslo sociali
niais principais, be kurių yra 
neįmanoma sukurti pastovią 
žmonių ir tautų sugyvenimo 
santvarką. Diena paskatino Ka
nados visuomenę giliau susipa
žinti su Bažnyčios socialiniu 
mokslu, jį skleisti ir įgyvendin
ti.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarerest 3*6335

UDDtSJO VALANDOJ 
AtefcJtf

Itemkite dien. Draugą!, I U MAŽEIKA‘EVANS

PERDAUG BEREIKALINGO 
NUOLANKUMO

Vaikuose nuolankumas tė
vams, auklėtojams ir apskritai 
vyresniems yra būtinas; subren 
dėliams nuolankumas tiek pat 
rejkalingas, kurį reikia parody
ti savo viršininkams su dera
ma . pagarba. Čia nuolankumas 
rodo asmens išauklėjimo požy
mį. Tačiau ir čia yra nuolanku
mo saikas. Reikia klausyti vy
resniojo, nuolankiai priimti kal
tinimą, kada jautiesi klydęs ar 
neatlikęs pareigos; tik bereika
lingas piktžodžiavimas, šmeiži
mas užgauna kad ir kiek prasi
kaltusio žmogaus jausmą ir iš
šaukia pasipriešinimą.

Pasipriešinimas vargiai kiek 
įmanomas kaliniams ir nužmo
gintų vienvaldžių šalyse, kur ko-

munistinė vergija vyrauja, kaip 
Maskolijoje ir jos pavergtose 
šalyse; ten patekęs žmogus e«- 
ti beteisis; kad ir doriausias, ne 
kalčiausias primetamą kaltini
mą turi prisiimti, ir bet kokio
mis priemonėmis kankinamas 
turi kęsti, ir kankinamas Įnirti. 
Aš turiu minty laisvas šalis, kaip 
JAV, kur ir didžiausiam nusi-

f

8TATYBAI 

IR NAMU 
PATAIS 
PRISTATOM 
Visokių Rflšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS. Pres.
8039 So. Halsted St.

Tol. Vlctory 2-1272 1
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki fi vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

JMMHŠUKaUKtemteKIKlKKMOKteJKMAEMOOOKJKJKM

A. A.

JUOZAS ZALATORIS, JR.
Gyv. 2342 S. Leavitt Street.
Mirė gcg. 26 d.. 1987 m., 3:- 

48 vai. ryte, sulaukęs 40 me
tų amžiaus.

Olmč Chicago. III Indis.
Pasiliko dideliame nuliūdima 

tėvas Juozapas lr motina Juo- 
zaplna Zalatorls. du broliai: Jo
nas Ir brolienė A nne, brolis 
Bruno Zalatorls Ir brolienė Ko
tryna Ir Jų šeima, dėdė Julius 
Vertelka, teta M. Zalatorienė 
Ir jos šeima Ir daug kitų gi
minių. draugų Ir pažįstamų,.

Kūnas pašarvotas S. I,acka- 
wlc» koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place. laidotuvės (vyks antra
dieni, geg. 28 d. Iš koplyčios 
8:3o vai. ryto bus atlydėtas ( 
Aušros Vartų parap. bažnyčių, 
kurtoje (vyks gedulingos pa
maldos iiž velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas •) šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

taki. dlrekt. S. <aekawlez, 
telefonas Virginia 7-6672.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IS WGE.® stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:48 lkl 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 lkl 9:80 ryte 

SEKMAD. S:30—0:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7189 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chlcago 29, IU. HEmloek 4-2418

GUŽAUSKU
BEVERLY HILLS GELINYCLs. 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, Dan*. 
tų. laidotuvių lr kitų papuošim*.

2443 West 6Srd Strem 
Tel. PRospeet S-0833 lr PR S-OSX

A. A.
ANTANAS JANULIS
Gyv. 3935 S. Rockwell St.
Mirė gegužės 26 d., 1957 m., 

3:45 vai. ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ute
nos, Debeikių kaimo. Ameriko
je Išgyveno 45 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Helen (Maloklutė), sū
nus Al, marti Florentlna, anū
kai: Aleks Ir Bronė. brolis
Frank Ir šeima, brolis Petras tr 
šeima Ir kiti giminės Ir pažįsta
mi.

Priklausė prie Kęstučio Pa
šalpos klubo.

Kūnas bus pašarvotas 12 vai. 
p.p. P. Bieliūno koplyčioj. 4348 
Ho. California Avė. laidotuvės 
(vyks trečiad.,'geg. 29 d. Iš ko
plyčios 8:80 vai. ryto bus atly
dėtas | Nekalto Prasidėjimo 4v. 
Panelės parap. b&žriyčtų, ku
rioje. (vyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas | Sv. Kazimiero 
kapines. ,

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir puž|stainus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi llekA: įdnui.

Laki. dlrekt. Petras Bieliū
nas, tel. EAfayette 3-3572.

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
oi kis

. PREMIJUOTASIS DRAUOU 
ROMANAS

Didelė LietuviSkoa buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės

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

(Išsakymus ir pinigus siųskite 

O R A U O A S 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
<840 »•. WMteva Ava. Air Conditioned koplyflta 

REpubUc 7-8804 — 7-M01 Automobiliams siete
Tlasaa karts gyvena kiton* saleete dalysej gausime 

koplyčią arčias Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

»u«ntinHnwnniiiimuww»w>mnttinnminininniiiimiuniuminH|»i|H||»«>ul,,,l>

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICA(X>S LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna 

rimas dieną ir nak 

I tį, Reikale šaukite 

I mun

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos ir 

Rorelando dalyse ir’ 

tuojau patarnaujame!

PETRAS BIELIŪNAS «
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 8. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

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

M** 

mok3?4® 

Augštą

KK 40 šAfTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l« 

KLNIN0IAUSIA
TAUKYM 

• ENOROV

134 Arehtr Iresne Tsl. iaj-čzv 
AUGUST SALOUKAS FrscIdssM

1

PERKRAUSTYMAI — MOVING
PigiiH aąžiningna darbas. Viai apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų dintanrijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO IJTUANIČA AVE., CHICAGO, II J* 

Teleįonaa — FRontier 61382
—

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAKSTED STREET Tel. Y Ards 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, III Tel. OLymple 2-1003

'ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCkT
1646 W. 46th STREET • YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWIC2
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE______________ Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL ROME
1424 S. 50th Avė. OLymple 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X Stasys Barzdukas, Ameri
kos Lietuvių bendruomenės pir
mininkas, birželio 1 d. atvyksta 
į Chicagą dalyvauti Lietuvių 
Fronto rengiamoje pavasarinė
je iškyloje Jonyno ūkyje birže
lio 1—2 dienomis. Šeštadieni, 
birželio 1 d., Stasys Barzdukas 
iškylos dalyviams kalbės tema 
“Orientaciniai metmenys mūsų 
organizacijų ir bendruomenės 
veiklai derinti”. Savo paskaito
je prelegentas pažvelgs į esa
mą padėtį, bendrinio darbo 
kliūtis, kultūrinės organizaci
jos sistemą ir t- t. Stasys Barz
dukas yra vienas iš energin
giausių, veikliausių ir įtakin-' 
giausių kultūrininkų lietuvių 

tremties gyvenime.
X M. Margiene, Tėvų Mari-į 

jonų kongregacijos brolio Tado, 
kuris dirba “Draugo” adminis
tracijoj, motina iš Long Beach, 
Calif., ir M. Varkalienė iš Los 
Angeles, Calif., atvykusios į 
Chicagą aplankyti artimųjų ir 
apžiūrėjusios marijonų naujas 
įstaigas, gėrėjosi jų erdvumu 
ir įrengimais. M. Varkalienė, 
prieš įsikurdama Los Angeles, 
Chicagoj buvo žymi katalikiš
kųjų draugijų veikėja.

X Gražūs atsiliepimai. Kun. 
K. Riekus iš Simcoe, Kanadoje, 
rašo: “Ačiū už knygą “Ver
kianti Dievo Motina Syrakū- 
zuose”. Knyga — tikrai graži 
ir įvykiai nepaprasti. Maloniai 
prašau prisiųsti man dar vieną 
egz.”

Cikagietis Simonas Mikniū
nai rašo: “Vykdamas atosto
gų, tarp kitų knygų, nusipirkau 
ir “Verk. Dievo Motina Syra- 
kūzuose” ir ši pastaroji man 
buvo pati įdomiausia iš visų 
perskaitytų paskutiniaisiais me
tais.”

X Nutarė pasveikinti. Vy
čiai sendraugiai, vertindami 
“Draugo” nuopelnus organiza
cijos gyvavimui, nutarė naujų
jų rūmų ii* vienuolyno dedika
cijos (birželio 23 d.) proga pa
sveikinti dienraštį su simboline 
25 dol. auka. Be to, sendraugiai 
ir jauniai vyčiai organizuotai 
su savo vėliava dalyvaus J. E. 
kardinolo Stritch pasitikimo iš
kilmėse.

X Vytautas Julius Labanaus
kas, 7212 S. Whipple St., gavo 
iš sąskaitybos mokslų diplomą 
La Šalie Extension universite
te. V. Labanauskas yra baigęs 
1939 m. Vyt. Didžiojo universi
tetą Kaune, Ekonomijos fakul
tetą ir dirtx> Finansų ministeri
joj. Šiuo metu dirba National 
Biscuit bendrovės užpirkimų 
skyriuje.

X AL C. Allen, turįs savo 
real estate raštinę 2423 West 
Marąuette Rd., šiomis dienomis 
persikėlė į erdvesnes patalpas 
1-me augšte ir į darbą įtraukė 
savo sūnus. Dabar įstaiga vadi
nasi Al. C. Allen & Sons. Pir
miau jo raštinė buvo tame pat 
name 2-me augšte.

X šv. Antano parapijos, Ci
cero, III., karnavale galima lai
mėti gražių ir vertingų dovanų. 
Mažiesiems ir didiesiems yra 
įvairių pramogų. Pirmomis die
nomis susilaukta daug lankyto
jų.

X Antanas Janulis, kuris 
kartu su žmona Elena gyvena 
Brighton Parke, 3935 S. Rock- 
well St., šiomis dienomis sun
kiai susirgo ir randasi South- 
town ligoninėje, 5701 S. Wood 
St., kambaryje 304.

X Istorinio Lietuvos žemėla
pio “Drauge” gautas didesnis 
kiekis. Žemėlapis yra sieninis, 
didelio formato, kiina tik 50^. 
Užsakymus siųsti “Draugui”.

X Pinnoji didesnė gegužinė 
šiais metais bus Balfo. Ji ren
giama birželio 9 d. Bučo darže.

FAKTAI APIE STATYBAS
i ‘ ||

Pasikalbėjimas su Draugo statybas vykdžiusiu 
inž. J. Augustinavičium

TRISDEŠIMT PENKI NEGYVI

v t...

Didžiosios iškilmės — Drau
go naujųjų pastatų šventinimas 
— jau greitu tempu artėja. Ta
da lietuviai turės savo tarpe 
kard. Stritch. Tada bus proga 
pagrindiniau naujuosius pasta
tus apžiūrėti.

Tačiau jau dabar mums įdo
mu daugiau pajirti apie tą spe
cialiai lietuviškam dienraščiui 
išaugusią statybą mūsų išeivijo
je. Apie tai mūs painformavo 
statybą rūpestingai vykdęs inž. 
Juozas Augustinavičius, atsa
kydamas ii šiuos klausimus:

— Ruošiantis dienraščio Drau 
go ir šalia jo esančio vienuoly
no rūmų statyboms, kokie buvo 
reikalingi atlikti parengiamieji 
darbai, jieškant kuo tiksliausia 
Jūsų pasiimto uždavinio sprendi
mo?

— Visų pirma — šioms sta
tyboms planus paruošė archi
tektai Kova Associates, Ine., 
vadovaujant arch. J. Kovai-Ko 
valskiui ir arch. B. Lukštaitei. 
Planai buvo paruošti labai 
kruopščiai ir detaliai. Net mies
to statybos skyrius prasitarė, 
kad taip gražiai paruoštų planų 
jiems nedažnai tenka matyti.

Prieš pradedant darbą teko 
pagrindinai pažinti planus, jų 
reikalaujamą konstrukciją, pa
tirti apie reikalingas medžia
gas, jų ir darbininkų kainas. 
Paskui teko susidaryti smulkų 
statybos eigos planą, išstudijuo 
jant visus galimus atvejus, bū
simus sunkumus (pvz. medžią - 
gųtrūkumas, jų pristatymas, 
darbininkų telkimas, žiemos oro 
sunkumai ir t.t.). Kadangi Chi
cagoje ši mano statyba buvo 
pirmoji, tai pradžioje teko dau
giau sugaišti užmezgant kontak 
tus su įvairiomis statybinių me
džiagų firmomis ir išsikovoti iš 
jų geresnes kainų ir pristaty
mo sąlygas.

— Kiek puslapių apėmė sta
tybos planai? Kiek įvairių darbo 
unijų prie šios statybos daly
vavo?

— Draugo statybinių planų 
su detalėmis buvo 15 didelio for 
mato lapų ; prie Draugo esančio 
vienuolyno ir koplyčios — dau
giau kaip 25 lapai, ir dar po 
didžiulę knygą statybos darbų 
aprašymų. Prie statybos kiek
viename žingsnyje teko susįrur- 
ti su darbininkų unijomis, dai-Į 
lidžių, tinko, stiklo, langų sta
tybos, dažytojų, stogdengių, mū 
ro plovėjų langų valytojų ir 
tt. O taipgi — teko turėti reika
lų ir su miešto statybos inspek
toriais: vandentiekio, kanaliza
cijos, elektros, bendros staty
bos ir tt.

— Ar lietuviui inžinieriui vyk 
dant darbus nebuvo sunkumų 
iš darbo unijų pusės ?

— Reikia pripažinti, kad JAV 
tautinis šovinizmas, bent kas
dieniniame gyvenime, nėra di
delis. Čia amerikiečiams visai 
nesvarbu, ar tu gerai kalbi ang
liškai, ar seniai čia gyveni, į tai 
jie nekreipia dėmesio. Asmeniš-

X Bronė ir Aleksas Urbonai
nupirko maisto produktų krau
tuvę iš Al. Petkaus, 2500 West 
69th St. Pirmiau jie turėjo taip 
pat maisto produktų krautuvę 
prie Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčios. Tą krautuvę prieš 
kelis mėnesius pardavė Stasiui 
Ramanauskui.

X Lietuvių tautinių šokių 
šventės. Jaunimo kongreso ir 
lietuvių dailės parodos daly
viams pagerbti Morrison vieš
butyje yra rengiamas banketas. 
Jis įvyks birželio 30 d. 7 vai. v. 
Biletų kaina — 7 dol.

X Eugenijus Kūrinas, staty
bos inžinerijos studentas, bet 
ne gydytojas kaip buvo pa
skelbta, -susituoks su Marija
Danute Stankaityte liepos 6 d. 

•
X A. a Elzbieta Svačiulienė,

Stasės Žadvydienės motina, mi
rė š. m. balandžio mėn. 12 d. 
okupuotoje Lietuvoje. Velionė 
buvo kilusi iš Kapčiūnų k., Klo
vainių vals., Šiaulių apskr.

kai man nei iš miesto valdybos 
pareigūnų, nei iš unijų neteko 
jokių nemalonumų patirti, sa
vo pareigas atliekant pagal jų 
reikalavimus. Daugumoj tie jų 
reikalavimai man jau buvo ži
nomi iš anksčiau.

Maloniausia buvo vykdyti sta
tybas kur leidžiama dirbti ir ne 
unijai priklausantiems darbinin 
kams, pvz. Putname, Conn., To
ronte, Cedar Lake, Ind. Nors ir 
ten atlyginimas yra visiems vie
nodas, bet nejauti to unijų at- 
stpvo kišimosi. .

— Kiek laiko ėmė visa rūmų 
statyba?

— Vienuolyno statyba buvo 
pradėta 1955 m. rugpj. ir jau 
sekančių metų rudenį apsigyve
no pirmieji tėvai marijonai. Sta 
tyba užsitęsė truputį ilgiau ne
gu metus. Draugo rūmų statyba 
pradėta 1956 m. sausio mėn. ir 
kitų metų vasario mėn. pradžio 
je Draugas jau persikraustė į 
naujas patalpas. Statyba būtų 
galėjusi būti užbaigta keliais 
mėnesiais anksčiau, bet pradžio 
je kliudė darbininkų trūkumas, 
vėliau pasitaikė Chicagoje strei
kas.

— Kaip giliai buvo rastas pa
matams tinkamas įžemis (grun
tas) ir koks jis yra?

— Pamatams įžemis, kaip ir 
daugumoje vietų Chicagoje, kie
tas molis. Visur 4 pėdų gilumo
je buvo tvirtas pagrindas. Nie
kur specialiai dėl įžemio neteko 
giliau kastis, išskiriant koply
čios pamatus, kur toje vietoje bu 
vo pripilta daugiau laisvos že
mės. Ten teko kasti 7 pėdas.

— Kiek sunaudota plytų, ce
mento, smėlio, langų stiklo, ge
ležies, medžio, akmens ir kitos 
medžiagos?

— Abiems statyboms plytų 
sunaudota 250,000 ir daugybe 
blokų, cemento apie 300,000 sva 
rų, smėlio apie 2,000,000 svarų, 
stiklo apie 4,000 kv. pėdų, gele
žies 40h tonų, betono — 1,000 
kubinių jardų.

— Kodėl spaustuvės reika
lams buvo pasirinkta vieno augš 
to statyba?

— Manau, kad todėl, kad ne
reikėtų naudotis keltais ir laip-
tis.

— Su kokiais reikalavimais 
statyboje teko skaitytis aerodro
mui esant tik už pusmylio?

— Aerodromas yra pakanka
mai toli ir dėl jo neiškilo jokių 
specialių reikalavimų.

— Kokie naujumai įvesti šio
je statyboje?

— Draugo pastatai suplanuo
ti prof. arch. Kovos ir pastatyti 
pagal paskutinius technikos rei 
kalavimus. Spaustuvei patalpos 
erdvios, šviesios, vieno augšto, 
su medinių kaladėlių grindimis. 
Šoninės patalpos ir sandėliai erd 
vios ir patogios. Dalis spaustu
vės — linotipų skyrius ir ad
ministracinė dalis bei redakcija 
turi vasarai vėsinimo (šaldymo) 
įrengimus.

— Jei būtų reikalas, ar būtų 
galima ant spaustuvės sienų pri 
statyti dar vieną augštą?

— Tikrai būtų galima, bet ge
riau apsimokėtų plėstis į pietų 
pusę, paliekant pastatytą vieno 
augšto.

— Kaip lėraugo pastatas at
rodo palyginus su kitų tautų 
ir amerikiečių spaustuvėmis Chi 
cagoje?

— Draugo pastatas yra vie
nas iš moderniškiausių ir hi- 
gieniškiausių pastatų spaustu
vės reikalams Chicagoje.

— Kiek ilgai šie rūmai galės 
Draugui tarnauti?

— Tie rūmai galėtų tarnauti 
labai ilgai, bet mes matome, kad 
Draugas auga ir plečiasi. Nesis
tebėčiau, kad po kaikurio laiko 
ir šie rūmai galėtų pasidaryti 
ankšti ir tektų planuoti priesta
tą.
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Švedijos susisiekimo pareigūnai iškamšomis ant kelio parodo kiek kelyje buvo užmuštų, kad 
keliautojai atkreiptų dėmesį. Kelias eina iš Stockholmo į Helsinborg. (INS)

— Kas laimėta juos statant 
ūkio būdu?

— Statant ūkio būdu išaugo 
šie rūmai už pigesnę kainą, nes 
buvo išvengta sumų, uždedamų 
nenumatytoms kontraktoriaus 
apsaugos išlaidoms.

— Kokius kitus rūmus teko 
Jums statyti Lietuvoje ir* Ame
rikoje?

— Į statybos sritį mane trau
kė jau būnant studentu. Lietu
voje esu pastatęs keletą rūmų 
Telšiuose, jų tarpe Amatų mo
kyklą, Ligonių Kasos rūmus, au 
dimo-verpimo fabriką ir keletą 
mokyklų. Daugiau statybų su
trukdė bolševikų antplūdis. A- 
merlkoje pradėjau projektuoti 
ir statyti namus, rezidencijas, 
krautuves, raštines, apartmen- 
tus Clevelande, kur pastačiau ir 
dr. Kudoko suprojektuotą lietu
vių naujosios parapijos bažny
čią. Pastačiau Nekalto Prasidė
jimo parapijos pastatus, sale
ziečių vienuolyno statybas Cedar 
Lake. Ai šiam laikui JAV-se 
teko pastatyti įvairių pastatų 
už $2,500,000.

— Kiek prie šių statybų pri
sidėjo ponia Augustinavičienė, 
globodama šeimą, kai jūs bu
vote išvykęs?

— Normaliai šeima turi gy
venti kartu, nes vaikų auklėji
mo sunkumai turi būti vienodai 
paskirstyti abiems tėvams. Ta
čiau man būtinai reikiant vykti 
prie statybų Putname, Toronte, 
Chicagoje — šeimos rūpesčiai 
užgulė mano žmoną. Tai, žino
ma, atsiliepė jos tolimesnėm stu 
dijom ir jos visuomeninei veik
lai. Tikiuosi, kad greitai reika
lai susitvarkys ir mes vėl galė
sime kartu dalintis šeimos rū
pesčiais.

— Ar tiesa, kad jufns patinka 
vakarinė Chicagos dalis ir kad 
Jūs rengiatės čia pasistatyti sau 
namus ir čia persikelti gyventi?

— Mano svajonė yra gyventi 
kiek atokiau nuo miesto, kur 
daugiau erdvės ir oro. Mano 
mėgiami rajonai — Hinsdale ir 
□arendon Hills.

— Kokios perspektyvos yra 
lietuviams statybininkams Ame 
rikoje? Ar galėtų kiek padėti 
jų apsijungimas kokion organi- 
zaci jon ?

— Lietuviams statybininkams 
Amerikoje yra taip pat geros 
perspektyvos, kaip ir visų kitų 
profesijų. Čia, kaip minėjau, 
kokios diskriminacijos nedaro
ma. Statybinė sritis, kaip ir ki
tos, norint plačiau užsimoti, rei
kalauja didesnio kapitalo ir nuo 
jd sutelkimo gali daug priklau
syti platesnio masto pasiseki
mas.

Kažkodėl lietuvių tarpe yra 
įsišaknijusi nuomonė, kad sta
tybininkai turi uždirbti daug 
daugiau pinigų, kaip kitos pro
fesijos. Manau, kad ta nuomo
nė yra likusi iš tų laikų, kada 
Lietuvoje statybas vykdė įvairūs 
nespecialistai ir užsieniečiai, ku
riems nesvarbu buvo gerai atlik 
ti darbus, kad tik kuo daugiau
siai pinigų prisiglemžtų. Dabar 
visos rimtesnės statybos bendro 
vės pirmoje eilėje stengiasi ge

rai atlikti darbą ir išlaikyti ge
rą vardą.

Apsijungimas į stiprią orga
nizaciją, panašiai į darbininkų 
unijas, būtų naudingas, tačiau 
čia turėtų priklausyti visi JAV 
statybininkai. Lietuviai turime 
mūsų Vaizbos Butą (Chambers 
of Commerce), inžinieriai turi 
savo organizaciją, tai steigimas 
dar naujos lygiagrečios organi
zacijos didelės prasmės neturė
tų. Tą energiją geriau būtų su
naudoti aktyvinant augščiau mi 
nėtų esamų mūsų organizacijų 
veikimą. J. Pr.

IŠ ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Ateitininkų Federacijos • 
naujai išrinktos tarybos' posė-l 
dis bus birželio 8 d. New Yorke.'

I
— “Liet. atsiminimų” radijo 

pavasarinis koncertas įvyko 
sekmadienį, geg. 19, Apreiški
mo parapijos salėje Brooklyn,
N. Y. Programa buvo skirta 
komp. Aleksandro Kačanausko 
75 metų sukakčiai paminėti. 
Apie jį kalbėjo komp. V. K. Ba
naitis. Kačanausko kūrinius iš
pildė: Suzana Griškaitė, Diana 
Mockeliūnaitė, Aleksas Vasi
liauskas, Liudas Stukas ir “Rū
tos” ansamblis, diriguojamas 
Algirdo Kačanausko. Tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Jad
vygos Matulaitienės, pašoko 
keletą šokių. Programos pabai
goje dar kalbėjo prel. M. Kru
pavičius. Prisimenant, kad J. 
Stuko rengiami vakarai bei pa
silinksminimai visada suteikia 
daug publikos, šį kartą jos bu
vo kiek mažokai. Ypač maža 
buvo jaunimo. ,

ITALIJOJ
— Maldos lr atgailos dieną už 

Lietuvą ir pi šaulio taiką šven-

h'i

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.O. 
Illeldo

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 

640 puslapių: 3/. colio storumo 

.13.00KainaPaauksuota............ f 3.50
Tai viena Ift pilniausių maldakny

gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiAklnlmal; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos, 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
aboliurljal; maldos apaštalystės mal
dos; Av. Valandos maldos; SS glesm.; 
Velykų Ir VSIinlų apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
lr t.t.

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Miutve” yra labai gražiai Iftlelsta; at
spausdinta ant balsiausio lr geriau
sio popterlo; tvirtai Jrlftta su paauk
savimu ar be; nemažos raldžs; daug 

į ryftklų Iliustracijų.

Al maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS ' 

4545 West G3rd Street 1

CHICAGO 29, ILL.
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čiant, gegužėsl3 d. Lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijos koplyčioje 
Romoje* įvyko pamaldos, kurias 
laikė kolegijos prezidentas 
Vincentas Padolskis. Šv. mišių 
metu Ekscelencija susirinku
siems pasakė nuoširdų žodį, pri
mindamas Dievo Motinos apsi
reiškimus Fatimoj ir raginda
mas malda, atgailos darbais ir 
tikrai krikščionišku gyvenimu 
atsiliepti į Dangaus Karalienės 
prašymus. Dievas galėtų ste
buklingu būdu sutvarkyti pa
saulį, — pastebėjo kalbėtojas, 
— bet tai jis daro tik labai re
tai. Dievo veikimas tačiau yra
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios Uiu 
stracijos žią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų įkaity 
tojų tarpe. Kaina $L50l

žsakymua kurtu au pinigais siųskite 

• D K Al O A 8 ” 

4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILL. 
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MOTINA GAILESTINGOJI
• Tokiu vardu yra neseniai ift 

spaudos išėjusi Jdomi religinių pa
siskaitymų knyga apie Marijų.

• Joje gausiai aprašyta {vairių 
Įvyktų, pavyzdžių, surinkta gražių po
sakių iš visokių kraštų lr tautų, vi
sokiais laikais buvusių garsiųjų žmo
nių gyvenimo lr raštų.

• Kaip Liurde Išgijo nepagydomai 
sirgusi lietuvaite — smulkiai aprašy
ta šioje knygoje.

• Čia nupasakota, kokius kitus 
nuostabius išgijimus lietuviai mate 
Liurde.

• ŠI knyga atskleidžia daug ne
girdėtų faktų ir duoda daug minčtiį. 
o skaitoma lengvai, kaip nuotykių 
apysaka. Jų paraše kun. dr. J. Pruns
kis.

• Ji turi 120 puslapių, tekainuo
ja $1.30. Užsakymus su pinigais siųs
ti adresu; V

DRAUGAS, 4545 W. 63 str.
CHICAGO 29, ILLINOIS

KAS TIK TURI GERO SKONĮ, VISKO 
PERKA PAS LIEPON) I

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

mų formoje.
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I.irtuvių tautos tanrtaustos asmeny-patarimų, paraginimų lr paaiškini

Ma Arkivysk. Jurgio Matulaiėio-
Matulevičtaos 

Trijose dalyse;

UŽRAŠAI
I. Išrašai; Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bet visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų 
liganymul.

II. lAlftkak Tai įvairiems ___ __
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve 
nlmlškoe išmlhtlea perlai. Išreikš.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A 8”

4545 W. 63 St., Chieago 29, UI,
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nuostabus ir natūraliose prie
žastyse. Istorija .mums liudija, 
kaip Dievas nuostabiu būdu 
vykdo savo planus pasaulyje, 
pasinaudodamas žmonėmis. Jei 
žmonija taisys savo gyvenimą, 
jei ji melsis ir grįš prie Dievo, 
Dievas ir šiandien ją išgelbės. 
Mes galime būti kupini vilčių 
ir pasitikėjimo, nes danguje tu
rime galingą užtarėją ir gerąją 
Motiną Mariją.

Pamaldos baigėsi pasiaukoji
mu Nekalčiausiai Marijos Šir- 
žiai. Jose dalyvavo min. Stasys 
Lozoraitis ir beveik visi Romos 
lietuviai. Po pamaldų tėvas Ta
mošaitis skaitė paskaitą apie 
Mariją, iškeldamas Dangiško
sios Motinos pavyzdį, siekiant 
šventumo idealo kasdieninio 
gyvenimo aplinkoje.

Neleisk draugiškumo keliui 
apaugti žolėmis. . —Platonas

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00

Užsakymus kartu su pinigais siuskite

‘‘DRAUGAS’’
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais 1050 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialės pensijų ir pašal
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems' asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingi, atsitikimų j statymas 
(Wonkmen’s Oompensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižetdimus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti; 
i -DRAUGAS”

4546 VVest 63rd Street 
Chicago 29. Illinois
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Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pewtre8s ii Geiiko. 333 
psl. Kietais viršelis‘s Kaina $4.50. 
Gaunamai “DRAUGE”, 4545 W. 
63rd Street, Chicago 29, Illinois.
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Pirkit Apsaugos Bonus!

III. Vilniuje. Žvilgsnis j Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir Jrlftta J kietus viršelius. Kaina 
<2.60.

t


