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Gerėjanti politinė padėtis Viduriniuose Rytuos D
Sovietų istorija yra

Kremliaus kova su pavaldiniais
SALOMĖJA NARKĖLIONAITB,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Visų už geležinės uždangos esan- 

čiy tautų išsilaisvinimo veikla turi prasidėti Sovietų Sąjungos ri
bose, tačiau pavergtieji tol neįstengs išsilaisvinti, ligi raudonoji 
armija bus pajėgi sutriuškinti jų laisvės aspiracijas. Todėl ir lais
vasis pasaulis neturi stovėti nuošaliai, laukdamas, kad pavergtieji 
patys išspręstų savo problemas.

Dabar reikalinga iš naujo per-, 
žvelgti ir nusistatyti, ką laisva
sis pasaulis galėtų padėti, kad 
būtų pagreitinti Sovietų Sąjun
goje prasidėję pasikeitimai.

Tokias mintis pareiškė Ameri
can Committee for Liberation 
ryšium su bolševikų revoliucijos 
keturiasdešimt metų sukaktimi. 
To komiteto išleistasis leidinys, 
pavadintas „A Fresh Look at Li
beration“, čia buvo gautas korės 
pondentams susipažinti, šešioli
kos puslapių knygelė laikoma to 
komiteto veiklos gairėmis.

nis karas, kartais atviras, kar
tais slaptas, bet visuomet parei
kalaująs daug aukų gyvybėmis 
ir kentėjimais.

Žukovo, kuris kruvinai numal
šino Vengrijos sukilimą, komite
tas toli gražu nelaiko kokiu lais
vės siekėju. Tačiau Žukovo nu
vertimas šiaip ar taip, komiteto 
manymu, reiškiąs partijos kon
trolės sustiprinimu, nes Krem
lius puikiai žino, kad be armijos 
jis nepajėgs išlaikyti tiek milio- 
nų pavergtų žmonių.

Tačiau Žukovo nuvertimas, 
kaip ir Chruščevo pertvarkymai 
vyriausybės, pramonės ir kul
tūrinėje srityje, neabejotinai 
jam padarys priešų ir armijos 
sluoksniuose. Visa tai kaip tik 
susideda jo nenaudai.

Išsilaisvinimo raktas
Todėl raktą į išsilaisvinimą, 

kaip komitetas mano, turi tiktai 
patys Sovietų Sąjungos žmonės. 
Tačiau viskas pareis ir nuo ar
mijos, kaip ji reaguotų panašiais 
kaip Vengrijos sukilimo atve
jais.

Komitetas mano, kad periferi
niai sukilimai paprastai nepasie
kia tikslo, jei pats centras nesu
juda. Ir satelitai šiuo atveju lai
komi periferija. Galėtų pavykti 
kuriam nors satelitui išsilaisvin 
ti, bet didesnių laimėjimų teat- 
neštų tik visų Sovietų Sąjungos 
žmonių išsilaisvinimas. „Jei Ven 
grijos tipo sukilimas būtų įvy
kęs pačioje Sovietų Sąjungoje, 
karinėms pajėgoms prisidedant, 
tai nebūtų atsiradusi jokia jėga 
tam sukilimui numalšinti. Todėl 
pagalba iš užsienių tegali būti 
sėkminga ir išimtinai pareis tik 
nuo išsilaisvinimo proceso pačio
je Sovietų Sąjungoje“.

Vengrijos ir Lenkijos pamoka

Tas augščiau pareikštas išva
das komitetas yra padaręs ry
šium su Vengrijos ir Lenkijos 
įvykių patirtimi. Buvęs JAV 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas visuomenės reikalams, o da 
bar Committee for Liberation, 
prezidentas Hovvland H. Sarge- 
ant pareiškė, kad tą jų tezę pa
remia ir pastarieji įvykiai su 
maršalu Žukov. ’

„Nežiūrint savo išorinės mo
nolitinės išvaizdos, sovietinė 
struktūra savyje slepia įvairias 
nepatenkintas jėgas, kurių tarpe 
yra ir prodemokratiniai elemen
tai, siekiantieji išsilaisvinimo iš 
komunizmo“. Toliau, anot Sar- 
geant, tie elementai gali suda
ryti laisvajam pasauliui geriau
sią galimybę ne tik sovietų ga
lybei sugriauti iš vidaus, bet ir 
užbaigti ateities karo baimini
mąsi.

Laisviesiems žinoti
Komitetas, kurį sudaro Ame

rikos piliečiai kartu su buvusiais 
Sovietų Sąjungos intelektualais, 
toje savo knygelėje stengiasi nu
rodyti laisvajam pasauliui gai
res, kaip jis galėtų bendradar
biauti su pavergtaisiais, padėda 
mas jiems išsilaisvinimo veiklo
je.

Toks bendradarbiavimas, anot 
komiteto, būtų kurkas įspūdin
gesnis, jei laisvasis pasaulis vi
sur ir visomis progomis neper
stojamai pabrėžtų, jog sovietinė 
diktatūra yra laikinė ir jos pa
šalinimas yra neišvengiamas.

Vengrijos ir Lenkijos įvykiai 
turi suteikti proto visiems, ku
riems rūpi, kad pavergtieji išsi
laisvintų. Vengrijoje sovietai 
brutaliai numalšino laisvės su
kilimą, o Lenkijoje tik sovietų 
kariuomenės intervencijos baimė 
prilaiko žmones nuo atviro suki
limo prieš komunizmą. Bet ko
mitetas pabrėžia, kad nepasiten
kinimas komunizmu esąs ne tik 
Vengrijoje ir Lenkijoje. Ir Krem 
liuje vykstanti kova dėl valdžios 
dabar esanti ne kas kitas, kaip 
tik atspindie tų abejojimų ir ne
tikrumo, atsiradusio tarp sovie
tinių valdovų, šiems susirūpinus 
surasti būdų, kaip geriau pasi
elgti, kai visuotinis nepasitenki
nimas plinta ne tik satelituose, 
bet ir pačioje Sovietų Sąjungoje.

Čia pat betgi komitetas prime 
na, kad sovietų žmonės jau per 
40 metų siekia išsilaisvinimo. Vi
sa sovietų istorija gali būti su
prantama tik kaip nenutraukia
ma grandinė kovų tarp Krem
liaus herarchijos ir jos pavaldi
nių — tai lyg nuolatinis civili-

Dienraštis įspėja
pasaulio laikraščius

VATIKANAS. — Vatikano 
dienraštis „L’Osservatore Ro
mano“ įspėja tuos laisvojo pa
saulio laikraščius, kurie be kri
tikos skelbia komunistinės pro
pagandos skleidžiamas žinias 
apie religijos padėtį komunistų 
valdomuose kraštuose. Tos ži
nios yra prieširtgos tikrovei, — 
pabrėžia Vatikano organas. — 
Tiek Vengrijoje, tiek čekoslova-. 
kijoj, tiek daugelyje kitų kraštų 
anapus geležinės uždangos Baž
nyčia kenčia pačią begėdiškiau
sią priespaudą. Lenkijoj katali
kai yra atgavę tik mažą dalį tų 
laisvių, kurios jiems teisėtai pri
klauso. Kitomis teisėmis ir lais
vėmis jie ir šiandien negali nau
dotis. Persekiojimas taigi yra 
dramatiška tikrovė, kurioje jau 
ilgą eilė metų yra priversti gy
venti milionai Europos ir Azijos 
katalikų.

Iškrito sniegas .
OMAHA, lapkr. 18. — Daug 

sniego iškrito Nebraskoj vakar 
naktį ir dėl daug sniego žuvo ke
lionėj 5 asmenys. Prie Sidney 
vietovės iškrito sniego 5 coliai. 
Kituose rajonuose sniego iškrito 
18 colių.

Taifūnas Lola 
Formozoje

TAIPEI, Formoza, lapkr. 18. 
— Taifūnas Lola nusiaubė šian
dien Formozą, padarydamas 
apie vieną milioną dolerių nuos
tolių. Vėjas lėkė apie 150—200 
mylių per valandą.

Darbininkų kongresas
FLORENCIJA. — Lapkričio 

pradžioj Florencijoje vyko šeš
tasis Tautinis Italų Krikščionių 
Darbininkų sąjungos kongresas. 
Kongrese dalyvavo 1,000 atsto
vų, atstovaujančių daugiau negu 
milioną krikščionių darbininkų. 
Jie buvo išrinkti 94-iuose provin 
cijų suvažiavimuose, kur jau bu 
vo svarstyta, koks yra krikščio
nių darbininkų vaidmuo profesi
nėse sąjungose, politinėje ir so
cialinėje plotmėje.

Manevrai Pakistane
KARACH, Pakistanas, lapkr. 

18. — Pakistano vyriausybė fi
nansuoja ir globoja manevrus, 
kuriuose dalyvauja Pakistano, 
Britanijos, Irano, Turkijos ir 
Amerikos karo jėgos. Manevrai 
pradedami lapkričio 25 d. Ame
rika dalyvaus su šešiais laivais 
ir 8-niais lėktuvais. Manevrai 
užtruks 16 dienų.

Didelis potvynis
TUNISAS, lapkr. 18. — Pas

kutiniais pranešimais skelbiama, 
kad nuskendo penki asmenys, 
kai vakar vanduo užliejo Mednez 
- ei - Bab miesto gatves. Potvynį 
sukėlė stiprūs lietūs. Telefoninis 
susisiekimas tarp Tunis miesto 
ir užtvinusios vietovės nutrauk
tas. Apsemtos vietos gyvento
jai evakuojami.

KALENDORIUS

Lapkričio 19 d.: šv. Elzbieta, 
Vengrijos karalienė. Senovės: 
Dainotas ir Dangerutė.

Saulė teka: 6:44 vai., leidžiasi 
4:28 vai.

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse, drėg

na, debesuota ir šalta. Tempera
tūra apie 28 1.

Baigė boikotų
JERUZALĖ, Izraelio sekto

rius. — Užsienių laikraščių ko
respondentai vakar baigė trijų 
mėnesių streiką prieš Izraelio už 
sienių reikalų ministeriją. Korės 
pondentai teigė, kad buvo varžo
ma jų laisvė ir nebuvo leidžiama 
pasimatyti su oficialiais asmeni
mis. Boikoto metu užsienių rei
kalų ministerija savo praneši
mus atiduodavo valstybės spau
dos biurui, kuris perduodavo ją 
užsieniui.

Buvęs prezidentas H. Truman žiūri j savo biustą Loto 
klube New Yorke, kur jis to klubo 258 suvažiavimo metu bu
vo garbės svečias. Drauge su Trumanu stovi klubo sekreto
rius Brunini. . (INS)

Nato sekretorius Paul Henry Spaak (trečias iš dešinės) 
kalba prancūzų delegacijai, kad ji grįžtų j Nato posėdžius, iš 
kurių jie išėjo protestuodami į prieš JAV ir Anglijos gink
lų siuntimą į Tunisiją. (INS)

Smarkiai kritikuoja kaikurias

okupuotos Lietuvos spaustuves
VILNIUS, okupuota Lietuva. 

— Valstybinės, politinės ir moks 
linės literatūros leidyklos tech
ninis redaktorius V. Markovas 
„Tiesoje“ smarkiai kritikuoja 
kai kurias okupuotos Lietuvos 
spaustuves. Girdi, dar ne visuo
met knygos ir kiti spausdiniai su 
daro skaitytojui malonumą savo 
išvaizda ir tvarkingumu. Nese
niai Valstybinė leidykla K. Po
žėlos vardo spaustuvėje spausdi
nusi spalvotus atvirukus. Spaus
tuvė tuos atvirukus sugadinusi. 
Iliustracijos išspausdintos blo
gais dažais ir jos visai nepana
šios į originalus. Leidykla atsisa
kė juos priimti.

Spaustuvė, keršydama leidyk
lai už tai, nebepriima iš jos už
sakymų atvirukams gaminti, 
nors lietuviškų atvirukų nėra ir 
tenką naudotis atsiųstais iš kitų 
respublikų. Blogai esą ir su „Per 
galės“ spaustuvės darbais. Nors 
toje ir kitose spaustuvėse yra 
specialūs kontrolieriai, visvien 
išleidžiami blogi darbai. Remar
ko knygoje (rusiškame vertime,1 
kurį leidžia Maskvos ir Lenin
grado knygynai) buvę sumaišyti 
puslapiai ir buvę sugadinta 25,- 
000 egzempliorių. Praėjusiais 
metais toje spaustuvėje buvo 
spausdintos kelios lietuviškos

Nužudė 10 žmonių
PLAINFIELD, Wis., lapkr. 

18. — Vakar suimtas Edward 
Gein, 50 metų viengungis ūkinin 
kas, kuris jo paties prisipažini
mu jau 7 metus žudė žmones. 
Pas jį rasta be galvos 58 m. am
žiaus moteris. Ji buvo švariai 
nuplauta ir nuskusta. Pas žmog
žudį rasta penkių moterų plau
kų, taip pat diržai iš žmogaus 
odos. Suimtas kai užmušė 58 m. 
amžiaus moterį Worden. Įvykis 
tiriamas ir jieškomi liudininkai. 
Vėliau buvo rasta dar penkių as
menų griaučiai.

knygos, kurių klišės buvo sutep
tos ir reikėję visas knygas nau
jai perspausdinti, šiemet čia 
baigta spausdinti 30 lankų kny
ga „Futbolas“ (J. šlyžiaus), gau 
šiai iliustruota paveikslais ir brė 
žiniais, bet šie sugadinti. Leidyk
la knygos nepriėmė ir reikalavo 
naujai perspausdinti, bet spaus
tuvė atsisako. O Vyriausioji lei
dyklų ir poligrafijos pramonės 
valdyba stojusi ginti brokdarius 
ir neleidžianti knygos naujai 
spausdinti. Markovas dabar šau
kiasi „Tiesoje“ Kultūros minis
terijos įsikišimo. (E.)

Siūlo ginti
pavergtuosius

SASKATOON. — Kanados Ka 
talikių Moterų Lyga, baigdama 
savo suvažiavimą Saskatoone pri 
ėmė rezoliuciją, kuria kviečia 
Kanados vyriausybę imtis žygių 
kovoti prieš komunistinio reži
mo neteisybes. Rezoliucija, pa
siųsta ministeriui pirmininkui, 
John Diefenbaker, siūlo ginti pa 
vergtų žmonių teises, būtent, 
kad būtų pravesti laisvi rinkimai 
Kinijoje, Lenkijoje, Vengrijoje 
ir kitose valstybėse, kur yra ko
munistinės valdžios.

Praūžė uraganas
MACON, Miss., lapkr. 18. — 

Mississippi ir Alabama valstybes 
perėjo stiprus uraganas ir užmu
šė 5 žmones. Alabamoj trys as
menys žuvo ir devyni sužeisti. 
Mississippi valstybėje užmušė 
uraganas seną ūkininkų porą. Su 
griauta namų, išversta medžių ir 
šiaip padaryta daug žalos.

Sukilėliai graso
NICOSIA, Kipras, lapkr. 18. 

— Britų grupės apsupo grupę 
sukilėlių Karavas kaime. Suki
lėliai praneša, kad jie pradės an 
trą antibritišką kampaniją, jei
gu nebus jų reikalas gerai iš
spręstas Jungtinėse Tautose.

Kalbėsis su Dulles
NEW YORK, lapkr. 18. — In

donezijos užsienių reikalų minis- 
teris Subandrio šiandien kalbė
sis su valstybės sekretorium Dul 
les Naujosios Gvinėjos reikalu, 
dėl kurios eina ginčai Jungtinėse 
Tautose su Olandija.

Sudegė sunkvežimyje
BARKERSFIELD, Cal., lapkr. 

18. — Sunkvežimio vairuotojas 
ir du jaunuoliai sudegė liepsnose 
kai sprogo sunkvežimis - tankas 
su skystu kuru. Liepsnos buvo 
matyti net už 50 mylių. Sunkve
žimio vairuotojas Hatch turėjo 
60 m. amžiaus. Jaunuoliai vie
nas buvo 18, kitas 16 m. am
žiaus.

Egiptas siekia glaudesnių 

santykių su Amerika
NEW YORK, lapkr. 18. — Jungtinėse Tautose tikima, kad 

padėtis Viduriniuose Rytuose yra daug geresnė negu ji buvo prieš 
mėnesį.

Šiam galvojimui pagrindą duo ----
paskyrimas naujo Sirijos minis- 
terio, kuris pakeis buvusį Jung
tinėse Tautose delegatą Zeined- 
dine. Amerika tačiau turi akyse 
Sovietų kurstomą Siriją ir sovie
tų įtaką Damaske ir Kaire.

Daug reikšmės skiriama ir Je
meno princo lankymasis Londo
ne, bei jio duoti pareiškimai apie 
draugystės ir gero sugyvenimo 
reikalingumą.

da keletas dalykų: nustojo So
vietų Sąjunga inspiruoti Siriją, 
kad ši skųstųs, jog Turkija no
rinti nuversti Sirijos kairią vy
riausybę, Egipto spauda mažiau 
puola Jordano karalių Hussein, 
nors kaikurie kraštutiniai laik
raščiai ir radijas Arabijos bal
sas dar puola. Jordanas Jungti
nėse Tautose yra atsimetęs nuo 
vadinamo „neutraliųjų" bloko ir 
eina su vakariečiais.

Geri ženklai
Egiptas rodo ženklų, kad jis 

nori artimesnių santykių su Ame 
rika. Jungtinės Amerikos Vals
tybės turi galutinai išsiaiškinti 
Suezo kanalo reikalu. Egiptas 
turi išmokėti kompensaciją už 
kanalo nacionalizavimą ir atsi
skaityti su akcininkais. Egiptas 
iš savo pusės tikisi atgauti An
glijoj įšalusias sumas. Egipto 
diktatorius Gamai Abdel Nasser 
vis dar tikisi, kad jis bus pa
kviestas prez. Eisenhowerio.

Sirija, kurią britai laiko pa
čia stipriausia Sovietų baze, pa
rodė gerų norų kalbėtis ir jos 
užsienių reikalų ministerie Sa- 
lah EI Bitar aiškinasi su Jungti
nėse Tautose esančiu JAV am
basadorium Lodge.

Prie gerų ženklų skiriama ir

Vyskupas naujam poste
WASHINGTONAS, lapkr. 18.

— Vyskupas Albert Zuroweste 
iš Belleville, III., paskirtas Na
tional Catholic Welfare Confe- 
renre spaudos departamento pir 
mininku. Departamentas parūpi-, 
na žinias ir pranešimus spaudai 
iš katalikiško gyvenimo.

Švelnina puolimus
KAIRAS, Egiptas, lapkr. 18.

— Egiptas atrodo nutarė su
stabdyti spaudos puolimą prieš 
Jordano karalių Hussein Infor
muoti asmenys teigia, kad toks 
nutarimas padarytas po pasita
rimo su Saudi Arabia ir Iraku. 
Jordanas kreipėsi į kitus arabų 
kraštus sustabdyti Egipto spau
dos puolimą.

• Bangkok, Thailand, armija 
bus apmokoma per televiziją. 
Nauja televizijos stotis kainuos 
250,000 dol.

• Pietų Afrikoj, Ft. Beaufort, 
gyventojai praeitą sekmadienį 
meldė Ketaus, kadangi buvo di
delės sausros. Tą pačią dieną tiek 
palijo, kad viskas patvino.
-I-

VCLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Japonijos ministeris Nobosuki Kishi vakar išvyko į Aziją 
patyrinėti prekybos galimumų.

— Vengrijos komunistinė vyriausybė galutinai sutikindavo 
nepriklausomas darbininkų unijas, esą jos buvo pernykštės revo
liucijos lizdai. Vadai suimti, dabartinės unijos yra komunistinės.

— Vakar japonai padarė susitarimą su sovietais: pasidalinti 
žiniomis gautomis stebint skriejantį sputniką.

— Jungtinėse Tautose vakar pasiektas susitarimas Nusigin
klavimo komisijoj: nuo sausio 1 d. komisijoj prisidės vienuolika 
naujų narių.

— Vakarų Vokietijos prezidentas Theodor Hcuss vakar trau
kiniu išvyko aplankyti Italijos.

— Adlai Stevenson vieną valandą vakar kalbėjosi su valsty
bės sekretorium Dulles Nato reikalais.

— Italijoj potvynis vakar pradėjo atslūgti. Patvinus Po upei 
buvo užlieta 20 kaimų, 28,000 akrų žemės.

— Lake Country, Ind,, iš kalėjimo vakar pabėgo 7 kaliniai, 
iš kurių trys kaltinami už žmogžudystes. Vienas kaltinamas žmog
žudyste pagautas.

Jemenas nusivylė
Maskvos bičiulyste

LONDONAS. — Vidurio Ry
tuose, Pietvakarių Arabijos pu
siasalyje, yra Jemeno karalija. 
Britanijos ir Jemeno santykiai 
yra blogi. Neseniai teko ir apsi- 
šaudyti. Jemenas palaiko gerus 
santykius su sovietais ir gavo 
ginklų bei technikinės paramos. 
Tačiau Saudi Arabijos karaliaus 
Saud pastangomis, kuris kovoja 
prieš komunizmo infiltraciją ara 
bų kraštuose, karalius Iman Ah- 
med buvo prikalbėtas pasiųsti 
savo sūnų į Londoną. Princo pa
reiškimas Londone duoda viltį, 
kad Jemenas dairosi į Vakarus. 
Jis pasakė: Aš tikiuosi, kad šiuo 
vizitu pradedu naujus anglų ir 
Jemeno valstybių santykius, 
naują, konstruktyvų ir pozityvų 
abiejų valstybių sugyvenimą, at
sižvelgiant į abiejų valstybių tei
singus interesus.

Diplomatiniai ir politiniai 
sluogsniai šiam vizitui skiria ne 
maža reikšmės. Kada Egiptas ir 
Sirija kiršina Jordano žmones 
nuversti karalių Husseiną, šis 
arabų princo vizitas ir pareiški
mas įgauna ypatingesnę reikš
mę ir vertę. Įžiūrima, kad Jeme
nas nusivylė Maskvos bičiulyste 
ir flirtavimu, pamatė jos tikruo
sius tikslus ir dabar lėtu žings
niu gali ta draugyste ir bičiulys
te kratytis, jei tik Londonas pa
rodys tokį supratimą, kokį pa
minėjo savo pareiškime karūnuo 
tasis princas Mahammed Badr.

• Prez. Eisenhoweris politinę 
kalbą Chicagoje pasakys sausio 
20 d.

• Popiežius Pijus XII grįžo iš 
vasaros rezidencijos į Vatikaną. 
17 mylių kelionę atliko limuzinu. 
Vasaros rezidencijoj išbuvo 4 
mėnesius.

• Jane Herd, buvusi vergė, mi 
rė Detroite sulaukusi 109 metų.

• Prancūzai praneša, kad jie 
susirėmimuose su sukilėliais Al- 
žire, Kabyle kalnuose, užmušė 
33 sukilėlius.
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'Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGIS TURTAS
~ 4342 Archer Avė.. Chicago, 32 ‘i

i
Kraujoplūdis skrandyje

Staigių mirčių palaimintoje 
Amerikos šalyje pasitaiko kele
riopai daugiau, negu bet kurioje 
kitoje šalyje. Čia visi skuba, sku 
ha ir skuba. Beskubėdami, jie 
neturi laiko nei padoriai paval
gyti, nei tinkamai pailsėti, susir
gę — net lovoje pagulėti neturi 
laiko. Beskubėdami, neturi lai
ko net pagalvoti, kad po mirties 
pinigai bus nereikalingi. Kurgi 
skubi, mielas lietuvi?

Širdies smūgis, kraujagyslės 
pratrūkimas smegenyse (dėl per 
augšto kraujo spaudimo) ir krau 
joplūdis skrandyje — tai trys ar 
šiausiėji kaltininkai, nuo kurių

kraujoplūdį skrandyje jauni žmo 
nės gali geriau pergyventi, negu 
senyvo amžiaus žmonės. Jei se
niams įvyksta skrandyje kraujo 
plūdis, tai retas kuris jų išlieka 
gyvas. Arteriosklerozę ir hyper 
tensija pagreitina mirtį.

Kaip gelbėti?

. Jei žinai, kad ligonis turėjo 
skrandyje žaizdų ar dažnai vis 
vartodavo “tums” ar kitokias 
tabletes savo riemens malšini
mui, tai gali numanyti, kad stai
giai susmukusiam ligoniui vidu
riuose įvyko kraujoplūdis. Sku-

žmonės staigiai sukniumba ir blausiai šaukti daktarą arba tie- 
miršta. Į siog vežti ligonį į ligoninę. Krau-

Apie širdies ligas ir jų prie- joplūdžio sustabdymui daktaras 
žastis, o taip ir apie peraugštą gali įsakyti prikimšti ligonio pil- 
kraujo spaudimą (hypertensi-1 vą visokiomis košėmis, želatina 
ją) bei apopleksinius pavojus ir t.t. Toks pilvo prikimšimas 
daug kalbama, daug rašoma ir nepadeda kraujo sukrekėjimui,

TRIKOJIS

Nieholas Rosato, 9 m. amžiaus, stebi trikojį vištų gi
minės narį Philadelphijoje. (INS)

vieni iš daugelio kaltininkų, ku- rių rūšių, kurios ženklinamos rai- 
rie sųkrikdo skrandžio rūgštin-l dėmia O, A, B ir AB. Kiekvieno 

, . . , . . žmogaus kraujas priklauso vienaigumą. pablogina maisto virški- . —
nimą ir paruošia dirvą žaizdos
viduriuose atsiradimui. Tamstos 
ilgoka ir la’ške paliestieji klau
sima7" paskatino mane parašyti 
šios dienos straipsnį.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 

ĮVAIRIOMS PROGOMS
“Drauge” galima gauti NAUJŲ 

GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU-' 
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū- į 
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite-

“D R A U G A S”
4545 VVest 63rd Street, 

Chicend 29. III. 

Platintojams duodama nuolaida

T*L RBlianoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street

Vai. i . ...au , aaiiiad., aetvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80
vai. vak Trečlad ir šeštad. 1—4 v. 
n r

*r-i oltoo ir buto oljiupk 1-4IM
OR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 W. Ifttfa SU Cicero

Kaadteu 18 vai Ir 6 8 vai vak 
Išskyrus

*e*tudl»nlals
trečiadienius.
H Iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.

apie tai žmonės yra dažnai in
formuojami. Tačiau apie krau
joplūdį skrandyje, kuris taip 
dažnai pasitaiko ir tiek daug 
žmonių miršta, žmonės nedaug 
težino. O žinoti reikia, kad nuo 
to galėtų pasisaugoti ar, nelai
mei ištikus, žmogus žinotų, ką 
daryti.

Skrandyje normaliai visada 
yra tam tikras nuošimtis rūgš
ties (hydrocloric acid). Toji 
rūgštis yra reikalinga geram 
maisto virškinimui. Bloga žmo
gui, kai skrandyje sultys yra per 
prėskos. Dar blogiau, kai skran 
dyje rūgštingumas yra perdide- 
lis. Tuomet žmogui po širdimi 
degina,' riemuo graužia.

Daugelis daktarų yra įsitiki
nę, kad nuo perstiprios rūgšties 
skrandyje atsiranda žaizdos (ul- 
cers). Ir, jei žmogus tinkamai

bet tiesiog sustabdo kraujoplū
dį. Viską privaloma daryti, ką

Atsakymas A. L. — Dantų 
gedimas ar negediraas nieko ben 
dro neturi su dantims pastų bei 
šepetukų vartojimu ar nevarto
jimu. Milionų milionai žmonių 
savo gyvenime nėra matę nei

kuriai iš tų rūšių. Kraujo rūšis 
žmogui nesikeičia per visą jo am
žių. Sužeistam galima pilti tik iš 
kito žmogaus, turinčio tos pačios 
ar bent nepriešingos rūšies kraują.

Kraujo davėjas turi būti svei
kas. Jis neturi sirgti jokiomis lim
pamomis ligomis. Jei kraujo davė
jas tomis užkrečiamomis ligomis 
sirgtų, gali susargdinti ir kraujo 
gavėją, nes tos ligos perduodamos 
per kraują.

Be to, davėjo kraujas neturi bū
ti perskvstas, išblyškęs, nes verta 
pilti tiik stiprų kraują. Geriausias 
kraujas yra žmogaus stipriausia- 

nuo 20 iki 40 metų.gydytojas įsakys, ir neprivalai | K Sf'imama ir „uo 16 -50
jokių “mandrų” klausimų dak- 
rui statyti tuo metu. Jei lieps 
kraujo transfūzija daryti, tai 
taip ir reikia. Jei lieps ką kitą, 
tai reikia jo klausyti.

Greita operacija, kai skrandy
je įvyko kraujoplūdis, yra ncpa-' 
tartina, nes tuomet mirtingumas 
yra beveik tikras šimtu nuošim-

dantys yra sveikesni negu ame
rikiečių, kurie visokiomis pasto
mis savo dantis šveičia. Dantys 
genda tuomet, kai žmogaus kū 
nui pristinga tūlų, dantims rei
kalingų medžiagų, kai netinka 
mai maitinamasi. Nesveiki dan 
tys yra užburto nesveikatos ra
to reiškinys, — kai žmogus ne- 
sveikuoja,- tai dantys genda, ir

metų.
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų 

• Ją galite gauti
“D R A U G E”

4545 W. 63 St., Chicago 29, III.
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Ofiso telef 1-Afayettr 8-8210, jei 
neatsiliepia, kaukite KKdste 8-8848

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avė.

V AL Kasdien popiet nuo 18-2:80 v 
Vak pirm. antr. ketvtrt 8-8:80 v 

Trečlad tik susi tarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgč)

KŪDIKIŲ TR VAIKŲ LIOU 
SPECIALI8T8

1156 South Weetevn Avenue
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare Trečlad nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad ,1 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1166 
Bes. td. VVAlbrook 5-8766

Orthopedas
Aparatai-Proteaal, Med ban
dažai. Hneo. pagalba kojon 

iAroh Hupports) Ii UU
Vai.: *-« Ir 6-8. šeštadieniais #-l 
OKTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAB
2850 W. 6Srd St, Chicago 29. DU 

Tel PKospect 6-MMt

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 42SO W. ąsrd St 

Ofiso teL KEUanoe 5-4410 
RsskL telef. GKovehlU 6-0617 

Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m 
f* e Ak tad. tik po plotų.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. ULtlffsldc 4-2896 
KmldeacUoe: LAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Weet 47th Street 

(Kampas 47th Ir Hernutage)
Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 8 v. vak 

šeštad nuo " Iki 6 vai.. lAskyr. sek

i OR. FL TAUAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
iClvlo Opera House, kam b. 868)

Vai. kasd. 12- 4 
Tfl. OEntral 6-2284

4008 VVest 16th Str.. Cicero 
si kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vaL

TeL TOwnhaJl 3-0*5$
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus

Kndd tel. HEmlock 4-7060

čių. Tad nesijaudink, jei gydy- negali maisto gerai sukramtyti
tojas nesiskubina prapjauti ligo
niui pilvą ir užsiūti kraujuojan
čią žaizdą. Jis žino, ką galima 
daryti ir ko negalima.

Turint skrandyje žaizdą, kraų 
joplūdis gali įvykti netikėtai bet 
kuriuo metu betkurioje vietoje, 
namie basitriūsiant, dirbtuvėje 
bedirbant ar gatvėje beeinant,

nesigvdo, tik savo riemens grau- Kai randa gatvėje susmukusį 
žinią su “Soda Bicarbonate” mal žinomų ir nugabena ligoninėn be 
šina ar perdaug ir perdažnai sąmonės ar jau mirštantį, tai 
praskinančias tabletes vartoja, dažnai mirties pažymėjimę užra- 
galų gale tos žaizdos (ulcera) šoma, kad nelaimingasis mirė
skrandyje prakiūra. Tada į- 
vyksta skrandyje kraujoplūdis. 
Kiekvienas kraujoplūdis betku
rioje vietoje yra pavojingas, bet 
kraujoplūdis pilve yra pavojin
giausias.

Nevisadą galima tučtuojau at 
pažinti kraujavimą skrandyje. 
O tai todėl, kad, kraujoplūdžiui 
viduriuose įvykus, ligonis gali 
būti persilpnas atsakyti į klau
simus ir ištverti egzeminavimą. 
Juo aršiau, kad tuomet nei X- 
ray peršvietimas nepadeda nu
statyti diagnozės. Tačiau kiti 
duomenys bei reiškiniai prityru
siam gydytojui galį pasakyti, 
kas atsitiko ir koks didelis pa
vojus gresia nelaimingajam.

Kai skrandyje įvyksta kraujo
plūdis, tai iš žaizdos (ulcer) 
kraujas tiesiog čiurkšle švirkš- 
čia. Tai įvyksta taip staigiai, if 
kraujas išteka viduriuosna taip 
greitai, kad ligonis gana greitai 
silpsta ir retai kuriam pavyks
ta išgelbėti gyvybę. Pagal pa
tyrusio dr. J. Strawno duomenis,

nuo “širdies atakos” ... Daug, 
labai daug žmonių, staigiai mi
rusių nuo kraujoplūdžio skrai. 
dyje, yra 'užrašomi “širdies li
gos” sąskaiton... Visi skuba. 
Patikrinti nėra laiko.

Jei turį skrandyje žaizdą, tai 
nelauk tos valandos, kol įvyks I 
kraujoplūdis. Jei riemuo daž
nai graužia, tai nedelsdamas 
rimtai gydykis daktaro priežiū
roje, kol dar nepervėlu.

DAKTARO ATSAKYMAI I 
KLAUSIMUS

Atsakymas P. V. — Taip, ka
va, “coca eolą” ir cigaretės yra

ir dėl to maisto virškinimas krin
ka; užkrėsti dantys gadina krau 
ją; jie gali būti širdies ligos, re
umatizmo ir kitokių ligų priežas
timi. Dantų sveikata teikia žmo
gui sveikatą, o sveiko ir norma
liai gyvenančio žmogaus dantys 
turi būti sveiki.

Atsakymas J. S. — Sakoma, 
kad bruknėse kažko yra, kas 
švelnina reumatinius skausmus. 
Suomijoje gydytojai naudoja 
bruknes reumatizmui gydyti. 
Bruknių uogos — ne nuodai, mė
ginti galima.

Kraujo tinkamumasu
Ne kiekvienas žmogus gali duo

ti kraujo, nes ne kiekvienas žmo
gaus kraujas tinka kitam žmo
gui. Medicina sako, kad yra tokio 
kraujo, kuris kitam žmogui ken
kia. Pirmiausia, kraujas yra ketu-

VIKTORO KO t I C O S 
Lietuvišku gazolino stoti* ū auto 

taisymas

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5769 B. WESTERN AVĖ. PR 8-9683

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 80 IJTUANICA AVĖ., CHICAGO,

Telefonas — FRontier 6 1882

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMkS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
dranda. Pigus Ir sąžiningas 

patarnavimas.
R. ŠE R Ė MAS

8047 W. 67th PI. Chicago, 
111. VVAlbrook 5-8063

VITA VALIKONYTĖ, kolorat. so
pranas, pirmą syk pasirodys Chi
cagos visuomenei per D. L. Kuni
gaikštienės Birutės koncertą š. m. 
lapkričio 23 d. Ji yra laimėjusi 
I vietą Immigrant's Procective 
League konkursą, lanko de Paul 
universitetą ir yra muziko Lepar- 
skio mokinė.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
’š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

Pagelbsti nugalėti

DIRBTINIU DANTŲ
laisvumus Ir rūjest)

Daugiau nebebūkite varginami Ir
neturėkite blogos savijautos dėl lais
vi), klibančių dirbtinių dantų. FAS- 
THEET, pagerinti alkaliiiiat (be rūg
šties) milteliai, užbarstyti ant dantų 
plokštelių laikys jas tvirčiau, tad Ir 
jausitės daug patogiau. Išvengkite 
nemalonumų, kuriuos sudaro laisvų 
dantų plokštelės. Pirkite FASTEETH 
šiandien bet kurioje vaistinėje.

PADIDINA

DIVIDENDĄ 1

0R. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGĄ’ 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima Ilgonii* paira) susltartma
61 valandos skambinti telefoną 

HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai. 
p p. kasdlan išskyrus trečlad Ir 
šeštad

Ree. tel. GRovehlU 6-560*

TeL ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-6700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: plrmad., ketvlrtad.. SeSt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

CRANESAVINGS
2566 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pletldewlcs, prea.; E. B. Pletklewle*, sekr. tr advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodam* Ir perkam* 

vatetyMs bonus. Taupytajam* patarnavimai nemokamai.
Pradčklte taupyti atidarydami sąskaita Šiandien. Apdrausta Iki *10,000

Darbo valandos: plrmad. ir ketvlrtad nuo 9 iki 8 vai vakaro 
>ntr ir nenk o i>) tr*č etdarvta. o »e(h nu* 0 vi*4n»vheni«

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chieagch Savingg Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Jaikflrimo 
1924 met., jo* pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aaugurno ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra sau genu ės ir pelningesnės Įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose Įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės Įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai Įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantlej už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

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

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

% Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nuo 9 iki 8.
TVečiadienj uždaryta viną dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandoa po pietų.

Tel. ofiso WA 5-3010, re®. PR 6-73*3
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta

DR. ANNA BALIUNAS
'KIŲ, AUSŲ. NOSIES TB 

GERKLĖS LIGOS
Pritaiko akinius —

6822 South YVeetern Avenue

ai kasdien <0-12 vai. h 7-9 vai 
,ak šeštadieniais 10-a vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3326 
Kee te,«f VVAlbrook 5-6076

OR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue

Kampas 47-tos Ir Daman Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad ir kitu laiku pagal sutart

Telef. ofiso LAfayette 3-6A4* 
Kn. VVAlbrook 5-3048

’")1. ofteo HE 4-6849. ros. HE.4-282*
DR. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71at Street

Vai Pirm ketvlr.. penkt 1-4 Ir 7-#
Antr. 1-6. treč. ir šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western A venų* 
Chleago 2*. IU 

telefonas REpublto 7-4*00
Rezidencija: GRovehlU 0-8161 

Pasimatymai pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4167 Archer Avenue

')fteo vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trsčtadienials pagal sutarti 
Ofteo tel. Vlrglnla 7-0036.

Resddenol don tel. BEverly 8-8*41

Ofteo HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Re*. RE 7-«M7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71«t Street 
(71-o* ir Campbell Avė- kampa*)

Ofteo HE 4-1818, arba RE 7-6700 
Ras. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Kpedalyhč — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA TR CHTRTRGĖ

Office: 10748 South Mlchlgan Avė
Buto 1658 w. 108 St., Beverly Hills 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. ,Utl 9 v vtv
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki • ▼.

Išsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel,; Ofteo — pmiman 6-8784 
Bute BEverl* 8- S 946

Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
šešadienlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofteo telef. YArda 7—1166 
■eetdencAjoe — 8Tewart S-4*l)

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We* 86th Street 
aampas Halsted tr 85-ta gatv*) 

VAL 1—4 Ir 6:20—8:80 p. p. kaa
Išskyrus trečiadienius Atida r. 

‘-nedlenlele ' 4 vai

I

Tel Ofiso PR 6-8888, re* RE 7 »7tt»
DR. A. JENKINS •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• Tl \ iw GVUTTOJAH

VMM Weet OSrd Street
• i 'laedtvi ,u< 1 4 p p. tr t:*»

tr ^ešt uždaryte
IU<

Telefonas ORovehlll 0-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ 8PECIALIST9 

PRITAIKO AKINTUS - 
-alandoe « 12 Ir 1 » v v pesu'
•MterlmĮ, išskyrus trečiadienius 

2422 W. Marąiiette Road

Ofiso Ir Into Ol.ymple 8-1**t

DR. P. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Coert. Cicero 
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad

Ir OeAtad. tik 1*—lt vai.

Oflao HEmlock 4-5815 
Rez HEmlock. 4-8751

DR. a; NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGO8 

2745 West 69th Street

(priešais ftv Kryžiaus ligonine 
Priima pagal nusltarlms

DANTISTAS

DR. I. 4. PAUKŠTYS
4258 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—6; 7-9 

šeštad 10—12. Trečlad. ušdaryts
LAfayette 3-4646 

Namų — OEdarerem *-778*

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofteo tel. Vlctory 2-1484. ReMd. 8487 
W. 62nd St., tel. ReoubUc 7-8818.

Ofteo telefonas — Blshop 7-*615

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečlad. Ir sekmad tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

1428 Kroa<lway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieš piet. Kitu laiku pagal 
Tel. TUrner 3-8802

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. GHTRUROINftS LB 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 We*t 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublio 7-99*0 

TAU.: Pirm., antr., Kovt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 5:00—D:00. 
šešt. nuo 8:00—4:00. Trečlad Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 

Tikrina akte Ir pritaiko akintas 
keičia stiklas Ir rėmas 

1455 8. Oalifornl* Ava YA 7-7381 

Vai.: 16 ryto Iki I vak (trečlad už 
dervta) Utetad ,6 rvtn tirt . « n n

SKelbkites dien. “Drauge".

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų igos)
OflsM Ir re*-: 5100 S. Wettern Avė 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-567"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu 

TeL ofiso HE 4-2123, re*. Olb. 8-616.1
OR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

VaL: plrmad. Ir ketvlrtad. 6—9 v. v 
Antrad. Ir penk 1—6; šeštad. 2—«. 
TreČ. uždaryta.

Telefonas ORovehlll 6-2823
DR. t. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AJ8.UfiFHtI.IA Ir MOTFTRU
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(08-os Ir Maplewood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak 

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

rel ofiso PKospect 6-8400
Rezld. PRospeet 6-6400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčMIt*) t. 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6248 South Kedzie Avenue

VaL kasdien 1-8 p. p. ir nuo 6-8 va. 
vak. šeštad. 1-4 p p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik susitarus
Te* ofiso Ylotory 3-1681

Rez. Vlctory 2-0742
DR. V. VILEIŠIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
802 We*t Slat Street

Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 
Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 8-8 v v šeštad 1 -4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. 1-6446, re*. HE.4-316C

DR. F. C. WIMSKUMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųnette Rd.
▼ai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v.

Trečlad. ir šeštad. pagal mitam

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 

reL ofiso CA 6-0257, re*. PR. 6-4*69 
Resld. 6600 8. Arteeten Avė.

▼ ŠT, 11 v r iki 8 o O i 6—7 v v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

metų patyrimo
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko tklnlur 
Kreivas akis 

Ičtalao
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 Wmt 85th Street 

▼ai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
člad. nuo 16-12, penktad. 10-2 ii 
šedtadlenlate nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Virš *6
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PASINAUDOJO ŽINIOMIS
Augštindami sovietinio mokaio pasiekimus, kaikurie ko

munistiniai laikraščiai išdrįso kalbėti net apie “aštuntąją pasaulio 
tvėrimo dieną’’, apie “mokslininkų sugebėjimus, kurie prašokstą 
paties Dievo kuriamąją galią“.

Niekas neneigia, kad dirbtinio žemės palydovo pagaminimas 
ir jo išmetimas į erdves yra milžiniškas mokslo ir technikos lai
mėjimas. Tačiau jo negalima laikyti vienų sovietų nuopelnu, 
šiandien niekam ne paslaptis, kad sovietiniai mokslininkai čia 
pasinaudojo Vakarų mokslo ir technikos patyrimu, kurį Jie pa
sisavino legaliu ar nelegaliu būdu. Vakarų mokslininkai savo 
darbus skelbia viešai, nedarydami iš jų tokios paslapties, kokia 
Sovietų Rusijoje yra apsupti patys paprasčiausi gyvenimo reiški
niai. Be to yra žinoma, kad nemaža nepaskelbtų mokslinių duo
menų bolševikai pasisavino šnipų pagalba. Taip pat visiems ži
noma, kad, karui pasibaigus, sovietai iš Vokietijos deportavo visą 
eilę mokslininkų, raketinių sviedinių specialistų ir privertė juos 
dirbti Sovietų Rusijai. Tokiu būdu sovietų paleistieji dirbtiniai 
žemės palydovai yra bendras daugelio kraštų mokslininkų lai
mėjimas, kurį savintis Maskva neturėtų Jokios teisės. Jie liudija 
apie nuostabų žmogaus proto sugebėjimą apvaldyti ir savo tar
nybai palenkti gamtos jėgas, vykdant patį pirmąjį Dievo Kūrė
jo įsakymą.

Jie liudija apie žmogaus valios ir kūrybinės galios laisvę, ku
rią bolševikai yra kojomis sutrypę.

Dideliu susirūpinimu šiandien žmonės seka sovietinio “sput
niko” sukimąsi aplink žemę. Ne vien dėl to, kad bolševikinė ne
apykanta Jį gali paversti visa naikinančiu ginklu, bet ypač dėl 
to, kad jis primena milionus tų nekaltų aukų, kurios per 40 me
tų išmirė badu ir šiandien tebemiršta sovietinėse vergų stovyk
lose, kad jis primena milionus komunistinėje vergijoje gyvenan
čių žmonių, kuriems trūksta paprasčiausių kasdieninio gyvenimo 
reikmenų, tinkamos pastogės, apsirengimo ir net duonos.

WORLD WEEK

PASAULIS 2EMYLAPYJU

Maskva pagaliau paskelbė, jog sputniko II šuo jau nebegyvas, Filipinų 
(Amerikos šalininkas), prancūzai išėjo iš Nato posėdžio ir kt.

prezidentu išrinktas Carlos P. Garcia
(INS)

munistų. Tai pakartotinis san
taupų nusavinimas. Kam be- 
taupyti, jeigu ryt poryt išgirsi 
pranešimą, kad tavo visos san
taupos nebevertos nieko, nes pi
nigai pakeisti “naujais”, o se
nuosius gali išmesti į šiukšlyną.

O kur dar tikinčiųjų perse
kiojimas, brangiausių tautos 
relikvijų išniekinimas ir t.t ir 
tt.

Serovo policija
Kaip sovietų Rusijos “sputnikai“ nustebino pasaulį, taip 

susidomėjimą sukėlė naujas įvykis, .būtent — sovietų slaptoji 
policija vėl pakėlė savo pavojingąją galvą.

Kaip gerai painformuoti šaltiniai praneša, gen. Ivanui Se- 
rovui duotas įsakymas savo žinioje turėti visas karines Sovietų 
Rusijos pajėgas, kurios išskirstytos'pasieniuose.

ši žinia palaidoja visas viltis, kurios giiodė žmones po to, 
kai buvo likviduotas Berija ir buvo pažadėta, kad slaptoji policija 
daugiau niekada neturės neribotos galios.

Chruščevas, kuris susidorojo su savo konkurentais, vėl su
teikė policijai galią, kad galėtų ją naudoti prieš kariuomenę.

Vengrai pabėgėliai
Prieš metus iškilusi Vengrijos pabėgėlių aprūpinimo ir įkur

dinimo problema yra jau beveik išspręsta. Tokį komunikatą pa
skelbė JT komisariatas pabėgėlių reikalams, veikiąs Genevoje. 
Komunikatas primena tas tragiškas valandas, kai tyli išvar
gusių pabėgėlių masė be paliovos plūdo per Austrijos ir Jugosla
vijos sienas. Bendras laisvąjį pasaulį pasiekusiųjų vengrų pa
bėgėlių skaičius siekia 195,000;

DIDŽIOJI ŽALA
P. NARŪNAS, Chicago

Viso pasaulio spaudoj pilna nizmas sunaikins visus tuos 
kasdieną straipsnių, komentarų, į žmones, kurie gali bandyti 
nuomonių, kas yra tas komu- jiems pasipriešinti, o kai bepa- 
nizmas ir ką jis neša žmoni- siliks tik pilkoji masė, be vadų, 
jai. Daugiausiai visi sielojasi be pasišventusių kovotojų, tuos 
dėl jo nešamo ir visur, kur tik | suvirškins jų negailestingoji 
jis pasiekia, skleidžiamo skur- mašina — žmogaus sugyvulini- 
do, sutrypimo visų žmogaus mas.
laisvių, dėl vykdomo teroro ir į
nuolatinių žudymų, kitaip sa- Neužtenka valdyti ir išnaudoti

jis paverčiamas jau gyvuliu, tokiame žygyje dalyvauja dau-
o gal net plėšriuoju žvėrimi, 
nes jis, kaip ir kiekvienas gy
vūnas, turi gintis nuo bado, ne- 
besiskaitydamas su jokiais mo
ralės dėsniais. Gal ir su skau
dančia širdimi jis turi pamirš
ti savo sąžinę, žmoniškumą ir 
net savigarbą.

N užmoginimas
Bet ir čia dar ne viskas: juk

guma darbininkų aui visa ad
ministracija ir su visais virši
ninkais, nes gyventi reikia vi
siems. O iš mėnesinės algos, 
kaip skelbia tas pats radijo pra
nešėjas, pats savo akimis viską 
matęs, niekas negali daugiau 
pragyventi kaip dvi savaites, 
ar jis būtų valdininkas, ar fab
riko darbininkas, ar net profe
sorius, jeigu jis tik nepriklau-

kant, dėl sugrąžinimo šipje že 
mėje vergijos. Bet tuo viskas

Komunistams neužtenka žmo-

visiems yra žinoma, kaip jie so prie išrinktųjų grupės. Ki
moka priversti nežmoniškais tas dvi savaites verskis kaip 
kankinimais iš vienos pusės ir išmanai: vok, piešk arba ba-

dar nesibaigia, nes ekonominis t V& J ° ’'visokiais pažadais ir viliojimais dauk. Visa laimė, prideda pra-
skurdas gali ir sušvelnėti, gali ,Jle S. ngias* lsrautl 1 3° sie' iš kitos pusės išdavinėti savo nešėjas, kad daugelis gauna iš
šiek tiek palengvėti ir politinės I?® .V18US 7. nesnlus Pra us’I draugus, artimuosius ir net tik- Amerikos paketėlius; tokiems
sąlygos tik vienas dalykas ati-1 UnC T 1 ,vaualonus Pa^an‘ rus tėvus. Ar čia blogas meto- mažiau tenka vogti arba ba-
2isAi bus labai ir labai sun- g<T bU™ 1SUTgd^ T das * žmogaus padaryti žvėrį ? | dauti.
ku _ sunku bus pataisyti su-,? ^tlk8laS 18 Dar daugiau, tokius išdavikus

ouiiau uuo ou žmogaus padaryti klusnų sau

Liūdnos išvados
Kam teko turėti reikalų su 

jaunimo auklėjimu, tas puikiai 
žino, kaip sunku būna kartais 
nukreipti jaunuolį nuo blogų 
polinkių. Neužtenka vien gra
žių pamokymų, reikalinga ir ge
rų pavyzdžių, tinkamos aplin
kos ir visa kita. Bet ir toms 
visoms sąlygoms esant, vistiek 
nevisi išauga dorais žmonėmis. 
Tai ką bekalbėti tada, kai tos 
visos sąlygos yra kaip tik prie
šingos, kurios kaip tik paskati
na, o kartais ir verste verčia 
nueiti blogiausiu keliu.

Nereikia net jaunuolių, to
kios sąlygos veikia visus. Ko
kia begali būti pagarba sveti
mam turtui, kai pati valdžia vi
dury dienos plėšikauja viso
kiausiais būdais. Ar gali žmo
gelis, visą savo amžių dirbęs, 
vargęs taupęs, dažnai nuo savo 
burnos kąsnį nutraukdamas, už
miršti padarytą pačios valdžios 
plėšimą, kai jis be jokio nusi
kaltimo kaip šunelis išvaromas 
iš savo nuosavo kampo, ne
žiūrint nė jo senatvės, o vietoj 
jo patogiai įsitaiso koks nors 
girtuoklis parsidavėlis.

Čia pavyzdžiai imti iš Lenki
jos tik dėl to, kad iš ten gali
ma gauti tikslesnių žinių, bet 
visoj Sovietų imperijoj dar blo
gesni dalykai dedasi, nes ten 
jau ilgesnį laiką komunizmajt 
siautėja.

Be to, žmonės nebeturi jokio Nenoromis peršasi liūdnos iš- 
noro dirbti, nes dirbti tenka j vados, kad gali ateiti laikas, 
sunkiai, o atlyginimas visai jog pasauly nebeliks žmogaus,

gadintas pats žmogus, sunku robotą, kuris niekuomet nebe-
bus iigydyti sužalotą jo sielą, i sugebįtų pasiprieSinti jiems,
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IR LIETUVIŠKUMAS

Puošniose, kaip visada, “Lie
tuvių Dienose”, kur šiame (ląp- 
kričio) numeryje itin gausu i- 
liustracijų, V. Kulbokas rašo a- 
pie lituanistinę mokyklą ir jos 
rėmėjus. Jis pabrėžia mintį, jog 
labai svarbu sudaryti sąlygas, 
kad augantieji vaikai galėtų kuo 
daugiau bendrauti su kitų šeimų 
lietuviukais. Autorius rašo:

— Dėl to girtini tėvai, kurie 
turėdami mokyklinio amžiaus 
vaikų, stengiasi gyventi draugė
je, atsisakydami malonumo gy
venti gražesnėse miestų daly
se, kur deja, lietuvių nėra, kur 
lietuviška mokykla toli. Gyve
nant toli reikia didelio tėvų at
sidėjimo kas šęptadienis vaikus 
vežti į lituanistikos mokyklą, 
šventes, koncertus, organizaci
jų susirinkimus.

Toliau autorius apgailestau
ja, kad pasitaiko, jog net dide
lių mūsų visuomenininkų, pub
licistų vaikai jau tarp savęs kai 
basi svetima kalba. Pataikau
jant vaikams, tokiose šeimose 
jie paliekami prie televizijų, ka- 
mikų, kiurkso kinuose, netoe- 
paskaitydami su tėvais lietuviš
kų knygelių.

. — Tėvų pavyzdžiai irgi pa
daro įtakos: jei tėvas motina 
automobilį labiau brangina už 
lietuviškus degamus reikalus, 
jeigu dolerį taip užgniaužęs sau
joje, “kad tas nematytų sau
lės, nei mėnesio“, kad tik nerei
kėtų išleisti vaiko lietuviškam 
laikraštėliui, žinoma iš vaiko su
silauksime šiaudinio lietuvio.

Džiugu, kad visdėlto lietuviš
kasis tremtinių vaikų švietimas 
plinta. Tame pat “L. D.” nume
ryje išspausdintame pasikalbė
jime su Ign. Malėnu pažymima, 
kad viso šiuo metu lituanistikos

mokosi apie 8,000 lietuviško jau 
nimo.

KULTŪRINIAI ĮVAIRUMAI
Naujasis “Liet. Dienų” nume

ris įdomus turtingais kultūri
niais įvairumus. Čia įdėtas at
vaizdas- Vl.Ramjnrjaus /(Būti
noj ir ištrauka jo rašomo naujo 
atsiminimų veikalo "Vyrai be 
kryžių" — apie vakariečių ne
laisvėn patekusius lietuvių da
linius, kovojusius prieš bolševi
kus. Įdėta ekspresinga poetės 
Stasės Prapuolenytės nuotrau
ka su keliais eilėraščiais iš jo3 
naujosios knygos. Redaktoriaus 
įdomiai padaryti sugretinimai 
aprašymų Lietuvos kūrimosi ir 
nepriklausomybės laikotarpio 
— kaip tai aprašo okupantų 
Lietuvoje leidžiamos raudonos 
knygos, ir kaip buvo tikrovėje.

Nuotraukomis ir suglausta 
istorija paminimas Toronto lie
tuvių choras “Varpas”, vado
vaujamas komp. St. Gailevi- 
čiaua Pagerbiamas ir kanadie
čių pastatytasai lietuviškas kry 
žius Midlando šventovėje. Pla
čiai nuotraukomis pavaizduoja
ma \ Lietuvių Seserų instituto 

veikla. Aprašoma naujoji Mar- 
gnette Parko lietuvių bažnyčia; 
tame straipsnyje P. Babickas 
daug šilimos parodo lietuviš
kiems kryžiams ir lietuviškai 
architektūrai, tardamas:

— Duok Dieve, kad ši lietu
viška Šventovė praskintų kelią 
naujam lietuviškos architektū
ros suklestėjimui ir kad mūsų 
kūrybinių galių sklidini archi

Štai čia ir yra komunizmo da
roma didžioji žala pasaulini, o 
į šį dalyką mažai kas kreipia 
dėmesį. Juk po antrojo Pasau
linio karo aiškiai buvo kalba
ma vakaruose, kad nuo komu
nizmo reikia gydyti pačiu ko
munizmu, kitaip sakant, reikia 
žmonėms duoti progos patirti 
savo kailiu, kas yra komuniz
mas. Tokiais ir kitokiais sam
protavimais ir buvo atiduota 
komunizmui ištisos tautos ir 
net valstybės. Dėl savo naivu
mo tie politikai, nuo kurių pri
klausė daugelio tautų likimas, 
paaukojo jas ir pastūmėjo į 
tikrą pražūtį. Jie visai nepa
galvojo, kad pirmoj eilėj komu-

seno savo rezignacijoje pasi
guosdavo kun. Vienožinskio taip 
tiksliai išreikšta svajone: “Oi gi 
gražus gražus tolimasis dan
gus...” — Dr. J. Daugi.

vadams, iškėlusiems save iki 
dievaičių. Juk tų dievaičių visi 
įsakymai, kuriais jie viską nu
lemia, visiškai nesiskaitydami 
su savo valdinių nuomonėmis, 
laikomi jų šventais, kurių ne 
tik negalima kritikuoti, bet ne
galima nė pamurmėti prieš 
juos, nors tau ir duonos kąsnio 
stoka. Tam tikslui pasiekti jie 
vartoja visas gudriausias ir ne- 
žmoniškiausias priemones. Pir
moj eilėj, žinoma, eina teroras 
ir žudymai, bet visus negi iš
žudys!, nes naujiesiems ponams 
pritrūktų vergų. Jie žino, kad 
sotus žmogus sugeba galvoti, 
jis gali pradėti reikalauti sau 
ir žmogiškų teisių, kad nuo to 
apsisaugotų, jie visus paverčia 
skurdžiais kad niekas negalė
tų daugiau apie kitką galvoti, 
kaip tik apie kasdienį duonos 
kąsnį. Bet čia ir prasideda ga
lutinis žmogaus sunaikinimas

jie nesigėdina skelbti viešai 
spaudoje ir net apdovanoti or
dinais.

Anksčiau komunizmo vadų 
tas viskas buvo nuo laisvojo 
pasaulio uoliausiai slepiama. 
Tam reikalui ir tarnauja ta va
dinamoji Geležinė uždanga. Bet 
paskutiniaisiais laikais, tai už
dangai pradėjus vietomis plei- 
šėti, vis daugiau žinių pradeda 
prasprūsti šiapus tos uždan
gos. Ypač pagausėjo žinių iš 
Lenkijos.

Tik pažiūrėkime, ką mes iš 
ten sužinome. Mat, lenkai jau

menkas, visai nebetekęs pro- 
jiorcijos su pragyvenimo išlai
domis. Kokiu ūpu gali vargšas 
darbininkas dirbti, kai per išti
są savaitę sunkiai dirbdamas už 
gautą atlyginimą tegali nusi
pirkti kelis svarus duonos. To
dėl ypač fabrikuose kasdieną 
stokojama šimtų darbininkų — 
tie pasijieško “pelningesnio” 
darbo juodojoj rinkoj arba dar 
kur nors.

Nemažesni pavojų sudaro ir 
begaliniai paplitęs girtavimas.

gali nuvykti į savo tėvynę, ten j Niekuomet žmonės taip negėrė,
pabuvoti, visko prisižiūrėti ir
vėl sugrįžti, 
labai įdomių

Jie ir parsiveža 
dalykų. Pavyz-

sako sugrįžę turistai, kaip da
bar; neprivalgo, bet geria. Tai 
yra visuotinio nusivylimo pažy

džiui, jie skelbia per radijo, kad mys. Dažniausia tokie reiški- 
dabar Lenkijoje daugely vietų niai pasirodo karo laikais, kai
pavagiami ištisi fabrikai su vi
sais gaminiais, žaliavomis ir 
net su visomis mašinomis. Pa
vieniai asmenys, savaime aišku,

žmogus pasijunta nebesaugus 
bei gyvena su ta diena.

Prie viso to prisideda ir mo
derniškiausias apiplėšimo bū-

tokių dalykų padaryti negali; das, dabar labai mėgiamas ko-

ĮBBHHIICT!' JANIS KLiPZEJS
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(TĘSINYS)
Taip samprotavo du vyrai Rugajaus troboje, lauk

dami Andriaus, bet jis buvo nuėjęs į kaimynus pas Du- 
nonių Jurgį, pasiskolinti brauktuvę, nes visi trys — 
Andrius, Paulius ir tėvas buvo nutarę kartu porą 
dienų linus braukti.

Andriaus jie laukė ir nesulaukė. Kitaip ir negalėjo 
būti, nes jei Andrius nueidavo pas Dunonių Jurgį, tai 
greit jie negalėdavo išsiskirti. Dėl Dunonių Jurgio 
buvo galima džiaugtis, stebėtis ir liūsti — jis buvo ki
toks, negu visi kiti. Žiemą eidavo nuo vieno prie kito, 
pjaustė ir kapojo malkas, kas porą savaičių nubraukė 
birkavą linų, bet vasarą padėjo šieną pjayti, kasė grio
vius ir skaldė akmenis. Kokia dešimt metų atgal buvo 
miręs vienintelis jo sūnelis ir greit po to žmona. Dabar

tektai nevengtų ir toliau eiti mūi buvo vienas. Neturėjo nei žemės, nei namų. Taip jis
sų protėvių pramintu keliu, pro 
tėviu — kaimiečių, kurie garbi
no Dievą ne auksu, bet širdimi, 
no tiek puošnumu, kiek nusiže
minimu, ns forma, o dvasia, kas 
nekliudė tolydžio stiprėti jau ir 
taip artimiems ryšiams tarp 
Dievo ir lietuvio, kuris jau iš

ėjo per žmones, dirbo, įgėrė alaus, pasidžiaugė ir paliū- 
dėjo dėl gyvenimo, bet svarbiausia, dėl ko daugelis juo 
stebėjosi, buvo jo puikus balsas. Iš tikro, kai jis pa
leisdavo balsą iš pačios galingosios krūtinės gelmės, 
drebėjo lubos ir langų stiklai ir geso lempos, ir visi 
klausėsi, nemirksėdami. Jurgis dabar turėjo apie ke
turiasdešimt metų, bet kartais jis atrodė jaunesnis už 
keturiasdešimt, kartais ir senesnis.

Andrius aną dieną buvo jį radęs Rudzusato jau
joje. Ružava žiburio šviesa buvo susiliejusi su baltų 
dulkių debesimi, ir už jo kažkur šniokšti brauktuvės, 
ir kažkoks nematomasis galingu taktu dainavo.

— Padėk Dieve! — šaukė Andrius.
Nutilo. Nešniokštė brauktuvė, nebeskambėjo dai

na.
— Dėkui! — atdundėjo nematomas balsas, ten iš 

anapus spalių klodų, išbrauktų linų kalnų ir dulkių de
besų.

— Na, turbūt manęs nepažįsti? — klausė Andrius 
ir žengė savo dideliais batais per jaujos slenkstį.

— Taip, lyg iš balso nepažįstu... Ateik arčiau, gal
būt...

Andriaus akys buvo sumišusios tamsoje ir dul
kėse, ir jis ėjo toliau linų klodais pasiremdamas.

— Toks lyg Rugajų Andrius... — Jurgis sakė nu
stebęs, spalius ir dulkes nuo veido ir kaktos delnu nu
braukdamas. — O, kaip tu taip sugalvojai pas mane 
ateiti? Rygiečiai, jie juk bijo lįsti į jaujas...

Pasisveikino. Jurgio ranka buvo plati, kieta ir 
stipri.

— Bijosi į jaują lįsti? Aš gi noriu linus brauk
ti, — sakė Andrius. Atėjau pas tave, sakau, gal pa
skolinsi kokią brauktuvę...

Na, na... Nekrėsk šposų... —- sakė Jurgis.
— Šposų? Netiki? — tuojau Andrius sulygino 

linų saują, surado vietą ir brauktuvę, ir spaliai zvimb
dami pradėjo kristi j visas puses.

— Tiktai nenubrauk pirštų! —juokėsi Jurgis.
Ne, Andrius nenubraukė pirštų. Keletą metų at

gal jis visą žiemą buvo linus braukęs, žinoma, tik jo 
brauktieji linai buvo parduodami rūšimi žemiau negu 
tie, kuriuos braukė tėvas ar Dunonių Jurgis.

o pasiliks tik dvikojai gyvūnai. 
Blogiausia yra tai, kad į tokias 
rankas kasdieną vis pakliūva 
baisesni ginklai. Kai jie jų pri
sigamins pakankamai, jie nesi
varžys su priemonėmis ir pa
vergs arba išžudys likusįjį lai
svąjį pasaulį.

Vienintelė laimė yra ta, kad 
jie nuolatiniais savo grūmoji
mais neleidžia galutinai užmigti 
laisvajam pasauliui. Kitaip bū
tų visai jau liūdna. O kai bus 
gerai pasiruošta, tai lengvai iš
lėks jų baisioji imperija į pa
danges su visais satelitais ir 
sputnikais, kaip neperseniausiai 
išlėkė jų konkurentai. Bet bu
dėti turi visi, kurie nenori tap
ti vergais.

— Vieningiausią ir didžiausią 
religinį vienetą JAV sudaro ka
talikai, kurie 1952 m. turėjo 
30 milionų narių.

Jurgis pažadėjo paskolinti Andriui brauktuvę ko
kiai savaitei, ir jie pradėjo kalbėti apie įvairius daly
kus. Andrius užsiminė apie dainas ir suko kalbą į tą 
pusę. Jurgis išsisukinėjo.

— Ką aš turiu dainuoti... Tedainuoja jaunieji! 
Prieš juos dar viskas...

Ir Jurgis pasakojo ilgą ir audringą pasakojimą 
apie savo jaunystės metus. Pro Andriaus akis slinko 
laukai, namai, vieškeliai, dienos ir naktys, ir jis matė 
Jurgį risčia lekiant mėlyną vasaros naktį į naktigones...

Andrius buvo atsisėdęs ant jaujos krosnies ir klau
sėsi. Aplink jį buvo juodos, vietomis baltai apdulkėju
sios jaujos sienos, juodos lubos storais balkiais ir žibu
rys zvimbė, savo ružavą šviesą linų dulkėmis atmieš- 
damas.

Pats užsimiršęs, Jurgis buvo pradėjęs daįną. Jo 
balsas, tarsi iš begalinių gelmių kilo, augo, rodėsi, kėlė 
šias juodąsias lubas, griovė sienas ir nuskambėjo per 
visą pasaulį. Kiek mažai čia vietos buvo tokiai dainai.

Oi koks balsas! Ar Jurgis tokiu balsu turėjo būti 
linų braukėjas ? Mes neturėjome menininkų? Taip, jie 
dar vis buvo pasilikę jaujoje ir dulkėse...

Ar šis linų braukėjas nebuvo gimęs menininkas? 
Kaip nuostabiai jis nujautė, kur savo balsui suteikti 
triukšmingą jėgą, kur ašarų karštumą, garsų subtilu
mą ir džiaugsmo siautėjimą.

Jurgi, Jurgi... Andrius norėjo šį akimirksnį jį ap
kabinti ir pasakyti, kaR jis gyvenime turėjo būti. Pa
sakyti? Bet kas iš to dabar? Bus tik juodas gruzde- 
sys ir skausmas.

Jurgis turėjo vieną dainą, kuriai pats buvo sukū
ręs ir žodžius ir melodiją:

(Bus daugiau)
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50 METŲ DIEVO IR ARTIMO MEILES 
TARNYBOJE 

Pasikalbėjimas su jubiliatu kun. Pijumi Juraičių

Š. m. gruodžio 21 d. ilgametis vo ir žinomas Šiaulių fabrikan-
Athol, Mass., lietuvių Šv. Pran
ciškaus parapijos klebonas kun. 
Pijus Juraitis švęs savo kuni
gystės 50 metų jubilėjų. Lap
kričio 24 d. parapija rengia ju
biliatui pagerbti vakarienę, šia 
proga teko aplankyti gerbiamą 
sukaktuvininką ir pasikalbėjimo 
metu patirti vieną kitą dalykė
lį iš jo ilgos ir turiningos veik
los.

— Kurioje kunigų seminari
jų esate baigęs mokslus?

tas Frenkelis su sūnumi. Pama
tęs sunkią tremtinių padėtį, pra
dėjau rūpintis jų šalpa, kiek lei
do parapijos išgalės. Iš valdžios 
gavome buvusią girtuoklių prie
glaudą, ją atremontavome ir į- 
rengėme laikiną pastogę trem
tiniams. Musu pradėtą darbą 
parėmė ir valdžia. Kaip tik tuo 
metu atvyko generalinio JAV 
atstovo Maskvoje pasiųstas kon 
sulas McGowen. Jis buvo krei
pęsis į Ufos gubernatorių, ku-

- LietuviSkai skaityti limo-Į ™ McC.owena pasiuntė pas ma- 
ne. Jam buvo pavesti globoti 
karo tremtiniai. Vokietija ir 
Austrija žadėin ’š savo iždo šelp 
ti savus tautiečius, tarpininkau
jant JAV konsului. Bet Rusijos 
vyriausybė sutiko tuos pinigus 
išmokėti tremtiniams tik per sa
vo piliečių rankas. Buvo suda-

kau mamytės "mokykloje”, kaip 
ir daugelis to meto lietuvių. To
liau mokiausia pas kaimo daraa 
torių ir mėginau įstoti gimnazi- 
jon, bet dėl daugelio kandidatų 
nepatekau nei į M.arijampolės, 
nei į Suvalkų gimnazijas. Ano 
meto veikėjo Andriaus Dubins-

Ponia Mamie Eisenhower glosto Lewis Norman, 8 m., 
savo apsilankymo metu vienoje pradžios mokykloje Washing- 
tone. ' (INS)

i dienas bijojau, kad Lietuvos po-1 kun. J. Simonaitis pakvietė vi-j tautėja, taip baigė pasikal- 
licija nepaklaustų dokumentų ir Ikaru pas save. Kitų metų pra- b'ėjimą susijaudinęs ir$giliai lie-
iuureštuotų, nes neturėjau jo

ko patariamas įstojau į Sv. Kot- ^as Šelpimo komitetas kuriam 
teko man vadovauti. Iš polici-rynos gimnaziją Petrapilyje. Ka 

dangi buvau mokęsis Petrapily
je, tad gubernatorius neleido sto 
ti į Seinų kunigų seminariją, tu
rėjau vėl vykti į Petrapilį ir ten 
stoti ir į kunigų seminariją.

Kun. J. Juraitis
— Kokios tautinės nuotaikos 

tuo metu buvo Petrapilio kuni
gu seminarijoje?

džioje jau buvau Elizabethe. Bet tuvių likimą JAV 
pradžioje čia nepatiko, po trijų bilatas.
mėnesių buvau pasiryžęs grįžti Minutei pasišalinęs, grįžo ne- 
į Lietuvą. Raginau ir savo pa- šinas dokumentą, kurį kukliai 
siturinčius tautiečius vykti į Lie parodęs, suabejojo, ar verta jį 
tuvą ir ten gerai įsikurti. Už paminėti. Tai Mohilevo arkivys- 
tai klebono buvau net pabartas., kupo Eduardo Roppo išduotas

ja pavaduoti Bellshfn 'lietuvių Laikui bėgant’ aPsiPratau ir su’ apdovanojimo "Pro FMe et Ec- 
kleboną kun Petrauską Tuo si£yvenau su išeiviais lietuviais, elesia in Russia merito” kryžiu- 
metu teko redaguoti ir Škotijos ^rūpindamas jų dvasiniais mi diplomas. Daug lietuvių ku- 
lietuvių laikraštį "Išeivių Drau- relkalais- nepajutau, kaip laikas nigų dirbo pastoracijos darbą 
gą”. Netik redagavau, bet turė-I prftbėgo’ Rusijoje, bet tokia vertinga in-
rt'jau veik visą ir prirašyti. 1921 Atvykaa užsidegęs patriotiz- signija buvo apdovanoti tik du 
metų rudenį nuvykau kapelio-1 mu* lietuvybės labui 10 metų. lietuviai, jų skaičiuje ir gerbia- 
riauti į Marijampolės mokytojų vargau’ katekizuodamas vai- mas jubiliatas kun. P. Juraitis. 
seminariją ir Rygiškių Jono gim kus hetuviŠkai. Pamačiau, kad Kunigystės 50 jubilėjaus pro- 

beprasmiškai aš vargstu ir vai- ga tenka palinkėti gerbiamam 
kus varginu, kurie ateina nė žo- jubilatui, kuris dar tvirtai ir 
džio lietuviškai nemokėdami. Ką energingai laikosi, ir toliau sėk- 
gi gali per kelias savaites lie- mindai dirbti žmonių sielų ’išga-

pabaigoje ElUabetho klebonas ItUviškai išmokyti? Dabartinių nymui ir lietuvių tautinei gero-
«------------------------- --------- ---- i ateivių vaikai dar greičiau nu- rovei. Pr. Pautiukonis
e ---------------------------

STATYBAI 
re NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS UTWINAS. Pieš
3039 So. Haisted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

kių dokumentų.

įsteigus Lietuvos universitetą, 
įstojau į teologijos ir filosofijos 
fakultetą studijuoti ir tuo metu 
sutvarkiau fakulteto knygynėlį. 
1924 m. buvau išvykęs į Skoti-

naziją.
— Kas paskatino tamstą vyk

ti i JAV?
— Labai paprastai. 1925 m.

venąs ju-

prie visokių sunkių darbų, kiek binetą įėjau purvinas ir apiply- j
šęs; čia pateikiau pranešimą a- 
pie Lietuvos atstovybės Mask
voje veiklą.

vėliau, kaip raštingas, buvau pa 
skirtas laisvu darbininku.

— Kaip pavyko išsilaisvinti iš 
bolševikų kalėjimo? — Kokį pirmąjį įspūdį padarė 

— Savo gyvybę esu skolingas! 1921 m. nepriklausoma Lietu- 
civilinius belaisvius, iškeltus į Vologdos katalikų parapijos vari va?

— Labai didelį. Negalėjau įsi

ios buvo gautas leidimas, kad 
komiteto nariai galėtų lankyti

įvairias vietas, ir rūpintųsi jų gonininkui Doroškevičiui, kuris 
šalpa. | per savo draugą, dirbusį “Gub-

Iš savo pusės konsului McGo- just” (Gubernskaja justicija)
wen buvau parašęs memorandu- įtraukė mane iš to
mą, išdėstydamas visus belais- P^garo. Doroškevičiaus drau- 
vių vargus. Vėliau tas memo- gas’ imdamasis 1920 m. liepos 
randumas prieš mano norą buvo 12 d- Lietuvos ir Rusijos sutar-
atspausdintas Berlyno laikraš- tirai- Pa^al kuri{* buv° SU9ltar- 
glUoae ta pasikeisti politiniais belais

viais, užvedė bylą vidaus reika-
Be vokiečių, teko rūpintis ir lų komisariate Maskvoje. Aš 

savo tautiečių pabėgėlių šelpi- Į buvau pasiųstas į Maskvą. At- 
mu. Buvau Nuo Karo Nukentė- Į vykęs į Maskvą, paprašiau savo 
jusiems Šelpti* Komiteto pirmi-, palydovą sargybinį palydėti ma 
ninku Ufoje ir Tatjanos komi- ne iki Lietuvos atstovybės, kur 
teto vicepirmininku bei lenkų pa emigracijos reikalus tvarkė Ind- 
bėgėlių šalpos komiteto įgalio- reika, buvęs Panemunės kariuo- 
tiniu. . . - į menės sukilimo dalyvis. Indrei-

Kai buvo suorganizuota civi-; ka yra antrasis asmuo, kuris 
Imių belaisvių šalpa, suaugęs daug prisidėjo prie mano išgel- 
gaudavo 10 rublių (5dol.), o vai-išėjimo. Jis konjaku ir kitais

vaizduoti ir suprasti, kaip tai 
viskas taip greitai iš nieko pasi
darė: kariuomenė, įstaigos, dau
gybė tarnautojų, mokyklos, mo
kinių būriai, visur lietuviškai . . . 
Tik nepatiko didelės politinių 
partijų rietenos. Bolševikų iš- 
terorizuotas, pradžioje kelias

kas — 5 rublius mėnesiui. Tuo 
laiku tai buvo dideli pinigai. Kai 
kurie belaisviai prasigyveno ir 
laikėsi geriau negu patys rusai.

Petrapilio kunigų semina- ^andarmerija pradėjo įtarti šel-
rijoje buvo įvairių tautybių klie
rikų: lenkų, latvių, gudų ir lie
tuvių. Lietuvių buvo dauguma, 
jie sudarė pusę visų seminarijos 
auklėtinių. Buvo ir keletas lie
tuvių profesorių: inspektorius 
Pr. Karevičius (vėliau arkivys
kupas), prof. Baltrušis, prof. 
Tauienis ir kiti, kurių nebepri
simenu. Rektoriumi buvo vys
kupas Losinski, lenkas, gudrus 
žmogus.

Lietuviai klierikai palaikyda
vome lietuvišką nusistatvmą: su 
ėie į būreli ar bevaikščiodami po 
sodą. kalbėdavome lietuviškai, 
po vakarienės pertraukų metu ir 
vr a tins? ai švenčiu metu traukda
vome lietuviškas dainas, jog net 
seminarijos mūrai skambėdavo. 
Po 1904 m. spaudos leidimo ga
lėjome gauti lietuviškus laikraš
čius. tuo tarpu kitos tautybės 
tegalėjo gauti tik religinę spau
da : jos pavydėjo mums tos pri
vilegijos.

— Kur teko dirbti pastoraci
jos darbą po įšventinimo į ku
nigus?

— Kadangi buvau baigęs Pet-

pimo komitetą, gubernatorius 
gynė, kiek galėjo, pagaliau pa
tarė man išsikelti. 1916 m. ge
gužės mėn. išvykau iš Ufos ir 
buvau paskirtas Maskvos apy
gardos karo kapelionu. Po spa
lio revoliucijos bolševikai atlei
do iš kapeliono pareigų. Dau
giau metų teko rūpintis Mask-., 
vos apygardos pabėgėlių dvasios 
reikalais ir važinėti po įvairias 
vietas.

— Tai teko išgyventi ir stebė
ti bolševikinę revoliuciją?

— Ir dar kaip! 1919 m. rug
pjūčio mėn. buvau paskirtas 
Pskovo klebonu. Nespėjau čia 
kojų sušilti, o prasidėjo kratos, 
ir vis nakčia. Vieną naktį atėję 
čekistai areštavo ir mane. Dau
giau mėnesio kas ant'riį > dieną
tardė ir grasinimais vertė prisi-

NEMOKAMAI dovanos visiems!
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keičiame čekius — Traveler’s Cheeks 

WESTERN CURRENCY ENCHANGE, 6254 S. Western 
71st & WESTERN CURRENCY EXCHANGE, 7654 S. Mestern 

OGDEN HILL CURRENCY ENCHANGE, 6252 S. Ashland 
OGDEN HILL CURRENCY EXCHANGE, 2406 W. 47th St.

grano

gardumynais paveikė kalėjimo 
viršininką, kuris leido man (ka
liniui) dirbti Lietuvos atstovy
bėje. Pradžioje reikalavo grįžti 
į kalėjimą nakvoti, o paskui lei
do jau ir mieste nakvoti.

Tuo metu Lietuvos atstovybė 
gabeno Lietuvos archyvą iš Mas 
kyos į Kauną. Buvo pakrauti ke 
turi vagonai, o aš paskirtas tų Į 
vagonų komendantu. Su mani- ! 
mi vyko dar trys vyrai lietuviai. 
Taip .aš, su Lietuvos archyvu ir 
^ąąprpkau iš Maskvos ir laimin
gai pasiekiau Rygą. Iš Rygos 
specialiu traukiniu atvykau į 
Kauną ir pirmiausią audienciją 
turėjau pas užsienio reikalų mi- 
nisterį Purickį. Į ministerio ka-

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA -

Iš stoties WGES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 •
715# So. Maplewood Avė.. Chicago 29

ŠEIMOS ŽIDINIUI SUKURTI 
JIEŠKAU RIMTOS MOTERS IKI

40 METŲ AMŽIAUS 
Atsiliepusioms parašysiu pla

čiau apie save.
K. KAROSAS,

705 Elodn Street 
Lynn Lake Man., Canada.

pažinti kaltu ir žadėjo paleisti, 
jei sutiksiu priimti jų veikimo 
programą. Griežtai atsakiau, 
kad aš esu pasirinkęs gyvenimo 
programą ir nemanau jos keis
ti. Buvau apkaltintas kontrare- 
voliucionieriumi ir išsiųstas į Vo 
logdą, kur prasidėjo tikras že-

rapilio kunigų seminarilą, tai ir miškasis pragaras: tris mėne- 
pastoracijos darba teko dirbti sius neturėjome šilto vandens, 
Rusiioje: pradžioje Naugardė- maistas buvo vien tik duona, šal
Ivie, paskui Petrapilyie Šv. Ka
zimiero parapiioje, kur buvo ne 
mažai lietuviu ir kas antrą sek
madienį sakydavau lietuviškus

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

TeJef. SVAlbrook 5-7670 ir
Glbson 8-4038

• Oeneralla kontraktorlus nau
jų namų statybai. įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkalnavimal nemo- 

' ' karnai v

Duoną tr (vairias skcnlngas 
bulkutea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lituanica Avė 

TeL Cldffslde 4-«37«
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat UI 
siunčiame į visus, artimuo 
■iIuh miestus

Pradėkite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIfsHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė

. CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFfSO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Seštad 9 vai ryto iki 4 30 p.p

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

“Siusiąs
r* 15 T0U IR ARTI

NAUJI OlbEU TffOKAI-NAUJAUSI KMUSTYKIO į/MNKM
HJBtį NSTtf MITRINI Ai - PIGUS IR SĄŽININ6AS PATARACAWfAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St CHICAGO 36, SU. Tel VAI b™ k 5-9209

KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

- Neseniai išleistoje knygelėje —
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su > 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatymas su nurodymais kokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .80 remtu 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS

tą vandenį pasigamindavome tik 
iš sniego, butai buvo nekūren
ti, kalėjimo kambariai perkimš- 
ti, viename kambaryje buvome

P"m"k8l”S. 1910 b“vau pa‘ I,70 - Jo- 4545 W. «" M,” Čm'c«» 29. III.

AnrlHo, dydžio parapita. į J ... .............. .............
piečiai buvo lenkai, latviai ir vo- 
kieč’ai. Už 45 km gyveno 45 
lietuviu šeimos, kurios arkliais 
atvykdavo velykinės išpažinties.
Ufoje mane užklupo Ir I Pasau
linis karas.

— Girdėjau, jog karo metu 
teko rūpintis pabėgėlių šelpimu.

— Prasidėjus karui, iš Ryt
prūsių, Lietuvos ir Lenkijos į 
Ufą buvo atgabenta daugybė vo 
kiečių ir austrų tremtinių, va
dinamų civilinių karo belaisvių.
Ufa buvo pereinamoji tremtiniu 
vieta, iš čia juos skirstydavo po 
apylinkes. Kartais suvarydavo 
po kelis šimtus šeimų su ma
žais vaikais, buvo be pastogės 
ir be maisto. Tarp tremtinių bu-

SKAUDA GALVĄ?
CĮhiropraktika suteikia efelctivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — iškaitant ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priešas 
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears Ohiropractic Hospital
Dept. L-106 Denver 20, Colorado

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St„ Chicago 9, III., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.. Chicago 32, UI

IDISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 S. Haisted St., Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. Dl.. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
• W00 S Haisted St. Chicago 8, Dl*

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televizija ar šaldytuvę pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospeet 8-5374

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C. 
Kaina S 1.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

1
mok3®*®
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Savinas and Loan ... 
Association

gmsmių

KU 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

OROVt

&PELNINC 
ffl TAU 

BENĮ

4038 Archer Aveaiie t«i. la3-&tt» 
AUGUST SALDUKAS

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntler 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS. Hl Fl 
TELEVIZIJOS nuo $9500

DUMONT, RCA, GE, ZENITU, EMERSON, SONORA,
BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA, VM IR KIT. 

Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Atdara kandime iki <t vai ptrmnd ir iki <i vai Sekm uždaryta

Atliekame dideliu, 'r ir-Jus automobilių remontu. Lyginimu, da 
fcymsa. Elektrinis sultedinimne Pardundame oitomobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
*<inclair gazolino stotis "PAGALBA” — A. Stanevičius, 8av.

2041 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.) 
Telei. PRospeet 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

, DALIS TUOJAU PAT
Saugiia baldų perkraiiatymas,, 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Noyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097
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Knygų platinimas
Apie neišnaudotas priemones 
PRANAS SULA S, Chicago, III.

Jau praėjo spalio mėnūo JAV mis knygomis. Kyla klausimas, 
LB Kultūros fondo paskelbtas o kodėl gi veikėjus neapdovano- 
kaip lietuviškos spaudos mėnuo, ti gražiai išleistomis lietuviško-

KATALIKAI IR SEKTOS

Gal dar peranksti spręsti, kiek 
per tą mėnesį leidyklos bei pla
tintojai pardavė lietuviškų kny
gų, kiek naujų prenumeratorių 
laikraščiams surinko. Bet spren 
džiaut iš pačių dienraščių, iš 
spausdintų raginimų įsigyti lie
tuvišką knygą ar užsiprenume-

mis knygomis, kurių paskutiniu 
laiku yra labai vertingų išleista?

Ir Kultūros fondui reikėtų 
persvarstyti, ar negeriau spau
dos mėnesį skelbti pavasarį 
(kaip iki šiol buvo praktikuoja
ma ir didesniu pasisekimu)? Ar 
nereikėtų paskelbti kelių mėne-

ruoti laikraštį, atrodo, kad ir,sjų spaudos platinimo laikotar- 
rezultatai bus menki, kaip bu-|pj9
vo menka spaudos propaganda. [ jr organizacijų veikėjams įsi-

Vienam dienrašty teko skai
tyti žinutę, kad šį mėnesį Chi- 
cagoje platintojai po namus nei
sią, tik Clevelande vaikščiosią. 
Kodėl neleista platintojų Chica- 
goj vaikščioti po butus — ne-

dėmėtina: ruošdami betkuriuos 
minėjimus, neužmirškite, kad 
lietuviška knyga daug vertesnė 
dovana, negu saldainių dėžutė 
arba gėlių puokštė, kuri greit 
nuvysta ir pranyksta, gi knyga

aišku. Mes skaitėme praeitų me j amžiais pasilieka ir parodo do- 
tų žinutes, kaip dail. Pautienius Į vanotojo kultūringumo požymį, 
su savo dukra platino knygas Taip pat veikėjai turėtu pa
su dideliu rezultatu. Gal ir šie- galvoti ir apie savo organizaci-, 
met jis ar kitas ta praktika bū- jOs narių kultūrinį pakilimą, o 
tų pasinaudojęs ir nemažai kny- ne vien pasivaišinimo ir išgėri- 
gų išplatinęs. mo pobūdžių ruošimą. Ta proga

Per spalio mėnesį tik dvi kny- siūlytina, kad kiekviena tiek po-

K1AUR.A AVALYNE

Šitaip apautų kojų pasaulyje daug. Amerikos Vyskupų 
fondas vykdą rūbų ir avalynės rinkliavą 24-30 d. lapkričio, 
kad galėtų sušelpti Europoj ir kitur neturtinguosius.gų leidyklos — Gabija ir Sūdu

va — atsiliepė j Kultūros fon
do paraginimą ir atpigino savo 
leidinius nuo 50 iki 90 procen
tų tiems knygų mėgėjams, ku
rie tiesiog iš leidyklų knygas 
įsigys iki šių metų gruodžio 
mėn. pabaigos. Kodėl kitos lei
dyklos panašiai nepadarė?

Ir mūsų organizacijos atrodo 
nejautrios lietuviškai knygai. 
Štai faktai. Per praėjusį spalio 
mėn. ir apskritai per metus vie
na kita organizacija ruošia sa
vo nusipelniusiems veikėjams mi 
nėjimus ar išleistuves. Per to
kius minėjimus susirinkę žmo
nės pasivaišina ir sukaktuvinin
kus apdovanoja įvairiomis do
vanomis, bet tik ne lietuviško-

litinė, tiek šalpos ar pan. orga
nizacijos įsigytų pastovius kny
gynėlius bent su keliais šimtais 
knygų.

Jei kuris pilietis spaudoj pa
minimas, kad jis išvažiavo ato
stogų, tai reikėtų pažymėti, kad 
jis išvažiuodamas įsigijo tam 
tikrą skaičių lietuviškų knygų.

Ir per krikštynas, ir per jung
tuves reikėtų paraginti dovano
ti np saldainių ir blizgučių, bet 
daugiau lietuviškų knygų.

Pritardamas JAV LB Kultū
ros fondo paraginimui, baigiu 
savo pastabas jų posakiu:

— Jūsų knygų spinta yra veid 
rodis, kuriame teisingai atsis
pindi Jūsų ir patriotizmas, ir 
kultūrinis lygis.

bimėlių ir dar mažomis raidė-, tuvos rinktinės žaidėjus ir lin
inis. Duok šen laikraštį, aš tau kiu jiems visokeriopos gyveni-
parodysiu

Duodu jam laikraštį, ir, lyg 
nieko nežinodamas, žingeidžiai 
kišu ir savo nosį.

— Va, skaityk, — atvertęs 
man rodo.

— O, taip! Tu teisus! Malo
nu!

— Sveikinu, Aleksai, tave ir 
tuos tavo laimėtojus. Sveikink 
ir nuo manęs!

mo sėkmės bei Kūrėjo palaimos.
O visiems dabartiniams sporti 

ninkams, sportiniam vienetams 
bei jų vadovams linkiu ištver
mės, siekiant tobulėjimo savo 
sporto srityse. A. Tvemitis

SUNKU GERAIS TĖVAIS 
BOTI

Lengva tėvais tapti, bet sun
ku gerais būti. Motiniškumas 

Prieš einant gulti, bendrabu- Į yra augščiausias menas. Kil- 
čio miegamajame ir vėl užvirė
karštos kalbos apie šiemetinį 
Europos krepšinio laimėtoją. Vie

nūs motiniškumas yra šeimyni
nio jaukumo pamatas. Tik vi
sapusiškai tobula motina tega-

PRIEŠ 20 METŲ LENKIJOJE
(1937 m. Europos kropsi nio pirmenybių atgarsiai) ■*?

ni piktinosi ir visaip šmeižė Lie- I Ii tapti geros šeimos židiniu, o 
tuvą ir jos krepšinio rinktinę, I vyro ir vaikiu palaimintoji mei- 
teisėjus. Santūresnieji tik ste-'lė...
bejosi tokia sportine staigmena. | Bet kokia parodija, koks gy- 
Juk Lietuva, pirmą sykį daly- veninio kartumas, kada per ne-

Ne tik nepriklausomoje Lietu
voje, bet ir Lenkijoje sportinin
kai bei sporto mėgėjai, net kva
pą užgniauždami, gaudė žinias, 
kas vyksta Rygoj Europos krep
šinio pirmenybėse. Kas galėjo, 
atidžiai klausėsi radijo praneši
mų, o kiti sekė spaudos sporto 
skyrius ir įvairiai komentavo.

—* Susitiks Lenkijos ir Lietu
vos rinktinės? Kas laimės?!

Aš, nors slipnas krepšinio žai
dėjas, bet nuo rungtynių pra
džios seku dienraščio “Kurjer 
Wilenski” sporto skyrių, nes la
bai įdomu žinoti, kaip sekasi mū
sų broliams pirmuosius žings
nius žengti! Vis dar gerai lai
kosi! Supliekė lenkus! Jau ar
tėja prie baigminių žaidynių! 
Dieve jiems padėk!

Rytoj Italija ir Lietuva rung
— Žinoma, kad mūsiškiai! Juk) sis dėl Europos krepšinio meis- 

jie jau seniai žinomi kaip geri 
krepšinio žaidėjai. O lietuviai 
vos tik žengia pirmuosius žings
nius tarptautinėse rungtynėse.
Jie suklups!

terio titulo”, pranešama “Kur
jer Wilenski” sporto skyriuje.

Rytojaus dieną po pietų, vos 
tik atsiėmęs iš raštinės mano 

, prenumeruojamąjį "Kurjer Wi-
• Lietuviai mums nėra joki’ lenski”, atsivertęs sporto sky- 

konkurentai. Kaip pelė iš po rių, skubu į sodo kamputį, o aki- 
šluotos išlindusi, vos tik pamato
neaiškų šešėlį, tuojau sprunka
atgal. Taip bus ir su lietuviais 
krepšininkais.

— Bet tu, Kazy, įsižiūrėk ir 
palygink iki šiol mūsų ir lietuvių 
laimėtuosius taškus, tai tada ki
taip galvosi, o gal ir kalbėsi! 
Juk lietuviai turi surinkę dau

vaudama tarptaut. rungtynė
se, tapo laimėtoja. Tai stebuk
las arba teisėjų suktybės!

— O tu, Aleksai, ką pasaky
tum apie šį lietuvių laimėjimą?

— Aš tiek pat težinau, kiek 
ir jūs, kolegos. Juk žinias sė- 
mėme iš tų pačių laikraščių, tai 
ir žinios tos pačios.

— Bet visgi, kokia tavo nuo
monė?

— Gyvenime ir taip pasitai
ko, kad kuklioji pelytė iš padan-

susipratimą, pef nelaimę, prieš 
savo norą, mergina tampa mo
tina. Tada jos vaikas ne jos 
džiaugsmas, bet jos likimo ir 
gyvenimo priešas: nėra tikro 
motiniškumo, nėra meno, nėra 
kilniosios meilės, nėra motiniš
kojo džiaugsmo, nėra nei vaiko 
— žmogaus, kuris, sau vienas 
apleistas, už motinos negarbę 
verčiamas kentėti, o neapykan
toje užaugęs dažnai klaidingu

Katalikų bažnyčia buvo Kris
taus įsteigta 33 m. Nuo to lai
ko pasaulyje atsirado klaidati
kių. Kad katalikų Bažnyčia 
yra tikroji galima matyti iš tų ■ 
skaičių ir datų, kada atsirado į 

kitos sektos, štai Armėnų baž
nyčia atsirado 491 m., turi apie 
2 milionus narių. Ortodoksų 
bažnyčia atsirado 1054 m. Jai 
priklauso 125 mil. žmonių. Lu- 
teronai atsirado 1517 m. įs
teigti Martyno Liuterio, turi 
apie 68 milionus tikinčiųjų ir 
yra pasiskirstę į 20 kitokių 
skirtingų tikėjimų. Anglikonų 
bažnyčia turi apie 30 milionų 
narių. Įsteigta 1534 m. kara
liaus Henriko VIII. Amerikoje 
atsirado apie 1792 metus.

Presbiterijonų sekta atsirado 
1560 metais. Ją įsteigė Jonas 
Kalvinas Šveicarijoj ir Jonas 
Knox Škotijoj. Presbiterijonų 
Amerikoj yra net devynios sek
tos.

Menonistų sekcija yra įsistei
gusi 1636 m. Jos steigėjas yra 
Menno Šimonis, Olandijoj. A- 
merikoj yra 16 skirtingų tos 
sektos rūšių. Kongregacionalų 
sekta įsteigta 1580 metais An
glijoj Robert Brown. Babtistai 
įsteigti 1608 metais Jono Smi- 
tho Olandijoj. Amerikoj jų yra 
net 19 įvairių sektų. Kvekeriai 
įsteigti 1648 m. George Fox 
Anglijoj. *

Metodistai įsteigti Anglijoje 
1728 m. John Wesley. Ameri
koje yra jų net 19 skirtingų 
sektų. Evangelikų bažnyčia 
įsteigta Pennsylvanijoj 1803 m. 
Jaoob Albright. Adventistai į- 
steigti apie 1840 m. Bostone. 
Yra adventistų penkios sekci
jos. Jumpers bažnyčia įsteigta 
1758 m. Anglijoj Arines Lee. 
Unitarionai įsteigti 1645 m. An
glijoj. Mormonai įsteigti 1830 
m. Joseph Smith, Amerikoje. 
Salvation Army įsteigta 1878 
Anglijoj Wm. Booth. Krikščio
nių mokslo bažnyčia įsteigta 
1879 Bostone. Krikščionių ka
talikų bažnyčia iš Ziono įsteig
ta 1870—90 m. Zion City, UI., 
J. A. Dowie. Church of God 
turi 200 atskirų pavadinimų

Amerikoj. Jehovos liudininkai 
įsteigti 1884 m. Charles Taze 
Russell, Penn., vėliau vadovavo 
Rutherford. Lenkų tautine 
bažnyčia įsteigta 1897 m. Ho- 
duro Scrantone, Pa.

Kaip matome daugelis religi
jų įsisteigė tik praėjus daugiau 
tūkstančio metų Kristui gimus 
Tikroji religija yra katalikų

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-KKj

NELAUKITE PASKUTINIO 
MOMENTO!

Jau dabar įsigykite Av-ntPina:
• Modernišką televiziją
• Hl Kl fonografą
• Nuostabius Importuotus radijus
• Stebuklingus tranHlstorinlus 

radijukus
• Patogius radljo-lalkrodžius
• C1 rąžius elektr. laikrodžius
• Naujausią patefoną plokštelių. 
Taip pat čia rasite dldelĮ pasirin

kimą elektr. namą apyvokos reikm., 
k. a. virdulių, prosą, tosterių, plau
kų džiovintuvą, dulkiasiurblių ir kt.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados Šioje moderniškoje 
parduotuvfije.

.Daina

T£L£ VISlOn
Csatles- serviče)

Sav. lnž. A. NEMUNAS
3321 R. Halsted — CUffside 4-5665 
Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9 
OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO

kurių šiuo metu yra pasaulyje 
apie 460 milionų.

L. Aug.

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 
IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ 'R SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sAdSti ir naktimis 

miegoti nes Ją užstsenAJuslos Saldos 
nležCJlma ir skaudfijlma senų atvi
ru ir skaudžių Raidą uždekite 
LKGU1A) Olntiuent Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudSJl- 
ina ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džiu nudegimų. JI tappgl pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORLA- 
SIS Taipgi pasalina perS6Jlmą ligos 
vadinamos ATHLETF.’S POOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplySlma 
tarppirsčių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedlr- 
vinių odos iSb6rimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų Ji -yra* gera gyduole nuo iš 
vlrStnlų od&s ligų. Le-
gulo Ointment. yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 Ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi- 
ėagoje ir apylinkėse:
Milwaukee, Wls., Ga- 
ry. Ind. ir Detrolt Ml- 
chlgan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri ) —

LEGILO, Department D., 
5618 W. Eddy St, Chicago 34, DL

PEOPLES HARDWARE SC PAINT CO.
Liet krautuvė. Sav. broliai Gregoraviėiai
Dažai, Alyva, Stiklas. Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai.
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

gių nutraukia išdidųjį arą ir Į keliu eina. 
patupdo jį senos perekšlės nar- ■■ —
van — tai tokia mano nuomo
nė! Į ,

Prieš 20 metų, gyvendamas 748 W. 35th St.
toliau nuo laisvosios tėvynės se- (arti Halsted St.)

kunigaikščio Erdvilo,

BRIDGEPORT CURRENCY

mis jieskau žinios. Beeidamas kunigaikščių Oginskių Atvykite dabar užsisakyti 1958
akimis permetu vieną, kitą, tre- *a .. kumigaikscių Oginskių, 

sostinėje Slonime, dėl sovmisti-čią kartą visą sporto skyrių, o 
akys vis neužkliūva man rūpi
mos žinios. Atsigulęs dar kartą 
atidžiai perskaitau visą skyrių, 
o žinios vis nėra! Nėra! Nagi, 
tikrai nėra!

Perskaitęs straipsnius, skai-

nes lenkų valdžios negalėjau pa
sveikinti mūsų tėvynės sporti
nės pažibos, tai dabar, naudoda
masis šia sukaktimi, nuošir
džiausiai sveikinu buvusius Lie-

License Platės.
Mums tereikia tik Jūsų parašo, 

kitką mes sutvarkome. 
LABAI LENGVA!

RETO ĮDOMUMO KNYGA
VERKIANTI DIEVO MOTINA 

SYRAKOZUOSE

Su Čikagos Arkivysk. aprobata 

Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuoee. Lifl- 
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam ir bet

kuria proga!
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West 68rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

'f

INSUKEO ;
UP TO —/ aLm
FEDERAL
5AVING5

AND LOAN ASS’N. •

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.
Vlrginia 7-7747

JOHN .T. KAZANAIJSKAS, 
President

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK

NAUJUS RUDUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS, KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ 

JAS TINKAMAI SURAUDOTI.

DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS, 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

giau taškų negu mūsiškiai. Tu- j tau paeiliui įvairius, net smui
kine rimtą varžovą ir mūsiškiai kius skelbimėlius ir tarp jų įra- 
gali pralaimėti.

— Negali būti! Mūsiškiai pa
sistengs ir paklupdys tuos chlo- 
pus!

— Dieve duok, kad būčiau 
blogu pranašu, bet aš esu įsiti
kinęs, kad mūsiškiai pralaimės 
prieš lietuvius. Tai aiškiai rodo 
laimėtųjų taškų skaičius; ir kaip 
tik mūsų nenaudai!

Tokių pokalbių teko klausytis 
1937 m. Slonimo mokytojų se
minarijos kurso draugų spor
tininkų tarpe.

Sekančią dieną — liūdnos “u- 
ra patriotams” lenkams žinios. 
Klausausi, kaip reaguos jaunieji 
sportininkai, sporto mėgėjai ir 
kiti kurso draugai. Juk lietuviai 
sukišo lenkus į krepšį! “Pano- 
wi.e do kosza!”, pagal vieną hu
moristinio laikraščio žinutę.

Šovinistai keikia Lietuvą bei 
jos rinktinę, pila ant jų galvų 
visokias šlykščiausias paplavas 
ir kaltina teisėjus, esą jie buvę 
šalRki ir lenkus nuskriaudę, o 
santūrieji įrodinėja, kad viskas 
esą tvarkoje.

šytus trumpus posakius. Ogi 
tarp trumpų aforizmų surandu 
parašyta: “Litwa — mistrzem 
Europy w koszykovce”, — t. y. 
“Lietuva — Europos krepšinio 
meisteris. Didžiausias džiaugs
mas užplūdo širdį, o visą kūną 
apsiautė savotiškas, raminantis 
jausmas, kuris nuramino įtemp
tus nervus. Nervams nurimus, 
kilo pasididžiavimo jausmas 
prieš tuos. kurie visaip niekino 
bei šmeižė visą lietuvių tautą, o 
tuo pačiu ir mane.

Po valandėlės atskubėjo pas 
mane kurso draugas ruselis 
Smirnov, kuris prieš lenkus nu
davė esąs dideliu lenkų patrio
tu.

— Aleksai! Tavo lietuviai — 
Europos miesteriai! Aš užvakar 
gerai išpranašavau. Juk žinai, 
kai vieni pranašavo, kad laimės 
latviai, o aš sakiau, kad lietu
viai Mano tiesa!

— Bet iš kur, kolega, apie tai 
žinai? Juk “Kurjer VVilenski” 
sporto skyriuje to neradau.

— Taip. Sporto skyriuje nė
ra. Yra tik tarp smulkių skel-

PIRKITE TEN. KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAIKentucky Blended Whiskey

The great whiskey of the Old West 
is winning new friends everywherel

Švelniausia iš |Hdktausių Kentucky whlskles turi skoni, 
lengvumą, kokybę, kuriais jums irgi laimės!

$4.50
4/5 Qt.

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY. lOUISVILLE. KY., OISTRIBUTED BY NATIONAL OISTILLERS PRODUCTS COUPANt 
‘'---------- -- -------- 86 PROOF • 65% GRAIN NEUTRAL SPIRIU

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotą ir vietinių medžiagų! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588

CHICAGO 7, ILLINOIS
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto Iki 5:45 vai. vak.

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

J

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas
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RADIJAS IR TELEVIZIJA
BALYS BRAZD2IO NIS, Chicago, III.

Apie radijo aparatus daug kal
bėti netenka, nes jie netaip jau 
sudėtinai ir mažiau vargo su jais 
yra. Jų laikymas namuose nesu
daro pavojaus gaisro atžvilgiu; ži
noma. jei kur nuo dėvėjimo elekt
ros laidai prasitrina, tai būtinai 
reikia juos pakeisti. Tuo atveju 
reikia kreiptis pas radijo techni
ką, nes radiją taisyti nieko apie 
ją nežinančiam yna pavojinga. Ra
dijo imtuvai turi taip pat augštą 
voltažą ir, pridėjus rankas prie 
tam tiikrų punktų, gali žmogų nu-1 
krėsti. Ypač nereikia leisti vai
kams žaisti su senais radijo apa
ratais. Karts nuo karto per kele
tą metų radiją reikia iš vidaus iš
valyti

O apie televizijos aparatus teks 
kiek ilgiau sustoti. Nusipirkus te- j 
levizijos priimtuvą, be techniko pa 
galbos negalima nė jo įjungti. Kar 
tais įvairių gamintojų pagaminti, 
televizijos aparatai gali ^turėti ne
žinomų įjungėjų, kuriuos sukant 
vienaip ar kitaip, galima sugadin
ti. Nors dalys yra garantuojamos 
kompanijų tik trims mėnesiams 
(reiškia jog nereikia nieko mokė
ti), bet kainuos jau techniko dar
bas. Todėl labai patartina pasi
kviesti techniką, kad viską nuosek 
liai išaiškintų, .kaip reikia elgtis 
su televizijos aparatu. Jei kiek 
vėliau sugenda aparatas, tai ne
reikia daug jo liesti, nes yra labai 
pavojinga, o ypač aparate, kai jis 
veikia apie 14-19 tūkstančių voltų 
su augštu įtempimu. Todėl vieną 
ranką padėjus aparato vidujinėje 
dalvje, kitą prie augšto voltažo 
punkto, žmogų gali lengvai užmuš
ti. Mes gerai žinome, kaip praėju
sią vasarą General Electric gamy
bos aparatas užmušė mokyklinio 
amžiaus vaiką. Daugelis tėvų, ku
rie turėjo tos kompanijos apara
tus, šaukė technikus, kad juos pa
tikrintų. Jei seni televizijos apa
ratai, jie daugiau genda ir gaisro 
atžvilgiu pavojingesni. Matote, kai 
aparato lempos dega, šiluma trau
kia prie savęs visas kambariuose 
esančias dulkes. Lempos įkaitu
sios nors nesudaro pavojaus (iš
skyrus dvi ar tris) užsidegti, bet 
ypač, kai augšto voltažo gaminto
jas ima trumpą gauti viduj ar lai
dai prakiurate augšto dažnumo 
linijoj, tada tikrai gaisro pavojus 
bus. Negalima daugiau įjungti apa 
rato, kada pradeda viduj labai 
čirškėti ar spraksėjimus daryti; 
reikia; šauktis techniko, kad per
žiūrėtų. Ypač panaudojus kokius 
metus ar dvejus, aparatą reikia 
pagrindinai išvalyti. Patiems valy
ti irgi būtų rizikinga, jei nieko 
nežinoma, kaip ir kur. Man tenka 
daug sutikti TV aparatų, kur pen 
keri, lešeri metai nevalyti! Žmo
nės nežino, kad televiziją reikia 
taip pat prižiūrėti, kaip ir mašiną 
ar kitą kokį naudojamą daiktą. 
Keli doleriai išlaidų dėl techniko 
darbo gali sutaupyti tūkstančius!

Taip atrodo, kad be techniko pa
galbos, nieko su televizija negali
ma daryti. Bet, jei kurie savinin
kai turi kiek supratimo, galima ši
tai ir aptarnauti. Kas gi patarti
na pirmučiausiai daryti, kai tele
vizija sustoja veikusi ar suserga? 
Jos ligų yra tūkstančiai ir įvai
rios kliūtys pasitaiko. Ir įgudu- 
siems televizijos specialistams kar 
tais tenka ilgai padirbėti, kad 
pašalintų vieną ar kitą sunkią 
kliūtį, o ką jau bekalbėti apie jas 
nieko nežinantiems ar kiek žinan 
tiems. Daugiausia savininkų at
neša tikrinti lempas. Daugelis ju 
netučia pasisako, kaip ką daro, 
kaip jas ima Aiškėja įvairūs 
žmonių nusimanymai apie televi
ziją, kai padaro didelius nuosto
lius aparatuose. Žiūrėk, vienas 
su atsuktuvu išverčia lempas iš 
vietos, kiti padaro trumpą su
jungimą, nulaužo lempų kakliu
kus, įdeda vieton saugiklio vielos 
gabalą ir t.t. Jei jau kas gali ir 
supranta išimti lempas iš apara
to, tai reikia jį išjungti iš elekt
ros linijos ir tada palengva jas 
imti. Žinoma,, taip pat reikia ką 
dar daryti, kad lempos nebūtų 
sumaišytos — žiūrėti diagramos 
ar pieštuku pažymėti, kur jos 
buvo. Dažnai sumaišo žmonės 
lempas ir sugadina anaratus, to

dėl geriau reikia jų neliesti. Jei 
kartais nulūžo koks įjungiklis, 
tai reikia paimti visą aparato mo 
delį ir tada tik kreiptis į krautu
vę — radijo ir TV.

Daug TV aparatų savininkų 
man skundžiasi, kad iš mūsų, lie
tuvių, technikų negauna nuoširdžių 
patarimų jiems atsilankant. Tech 
nikas neturi galimybės po valan 
das aiškinti kliūtis ar mokyti, 
bet jis gali tik pasakyti, kas ir 
kur ką reikia įjungti, nuregu- 
liuoti. Todėl sekančiuose savo 
straipsniuose kaiką pagelbeteime 
nelaimės atveju ir patarsime.

~lTetuvos generalinio 
KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS
Banionienė - Janulevičiūtė, An- 

tosė, d. Juozo, iš Varnėnų k., Lei
palingio vai.,

Bielevičiūtė - Malžinskienė, Ie
va, iš Dybakalnio k., Marijairipo- 
lėa ap„

Cekutis Feliksas, gyveno Man- 
cheste;, . »

Čepaitis Kazimieras ir Konstan 
tinas, iš Gaistriškių k., Keturvala
kių v., Vilkaviškio ap.,

Čiapas, Antanas, gyvenęs Chi- 
cago, III., 4343 So. Whipple St.,

Dambrauskienė - Doveikaitė Kon 
stancija,

Doveika Stanislovas, vaikai O- 
nute ir Stanislovas,

Endzelienė - Juočerytė Petronėlė 
duktė Antano, gyveno Newark 5, 
N.J.„ 80 Pulaski St.

Fleras Antanas, sūnus Prano,
Genytė - Jarmalienė, Elzbieta, 

iš Variakojiškių (Gegužių) k., Bir
žų apskr.

Grimelis Pranas,
Janulevičius Antanas, sūn. Juo

ze,
Judisky Mary ir William, gyve

no Yonkers, N.Y.,
Juočerytė -< Endželienė, Petronė

lė, duktė Antano, gyveno Newark, 
N.J., 80 Pulaski St.

Ketvirtis Liudvikas.
Kontrimavičius Stasys,

Į Lalas Jonas, iš Kviečlaukės k., 
Kruopių parap.,

Lapašinskas Viktoras,
Lekavičienė Elzbieta,
Mačiulskytė Ona, gyvenusi Vo

kietijoje,
Martišius Kazimieras ir Marti- 

šiūtė Marijona,
Matulaitis Antanas, sūnus Jono, 

iš Šakių apskr.,
Matulevičius Vladas, spėjamai 

gyvenęs Alytaus ar Seinų apksr.,
Meidus Antenas, iš Stučių k., 

Tauragnų vai.,
Mickevičius Juozas, iš Radvilio- 

nių, sūn. Stanislovo,
Mikštas Albinas, sūn. Antano,
Mnmkevičienė Ona, duktė An- 

tan'>,
Okanas Jurgis sūn. Jokūbo,
Pakena.*! Baltrus.
Paškauskaitė Michalina ir jos 

sesuc, ,
Pietaryte Ieva ir Veronika, iš 

Triobiškių k„ Marijampolės ap.,
Polukardas Stanislovas, sūnus 

Aleksandre,
Radzevičius Jim, gyvenęs Va

dokliuose, gimęs Chicagoje,
Ražukienė - Skrabulytė Ieva, vy

ras Ražukas Feliksas, vaikai Ona, 
Petras ir Vaclovas,

Skrabulytė - Ražukienė Ieva. vy
ras Ražukas Feliksas, vaikai Ona. 
Petras ir Vaclovas,

Spitienė Petronėlė, dukt. Jokū- 
i b*.
j Vaičekūnaitė Konstancija, duk- 
i tė Rapolo

Žiūras Stepas, ir Vincas.
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep-
I“i:

Consulate General of Lithuania 
; ,41 West 82nd Street

New York 24, N. Y.

Švelnumas, tai kalba, kuria 
gali prabilti ir nebyliai, kurią 
gali suprasti ir kurtiniai.

PAJIESKOJIMAI = —C. N. Buvce

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
KKAL ESTATE KKAL ESTATE

Kumpiniu niūr. numaa ir krautuve. 
Gerai einantis bizniu Brighton Purk 
centre. Prie kraut. 4 k. butae.

Med. 2 a. S būt., Sild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr 3 *. po 6 k. cent. Sild.. aklyp 
31 pėdų, garažus. $28,000.

M. SI M K U S
K K A L B B T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Te*. GLlffaide 4-7450; Re*. 

VArdu 7-2046

tt kamb., 3 mieg., garažas. $13,700 
U kamb. mūr., 3 mieg. gar. $15.500 
5 kamb., mūriniu nnnjąs. $ IK,500. 
2 po 4 ktunb., mūr., did. ak. $23,000. 
J'urimę Ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGUNSKAS Real Estate
243$ W. 60 8t. HE. 4-8202

Arti 71-os ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.

HEmlock 4-4538.
iiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiuiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA
Liet. Kadio Programa 16 stoties 

WLYN, 1360 kil. sckmaaieuiais 2:30 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir Magdutes Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis į Stepopų M inkų. 
Baltic Floriat, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė, ū03 E. Broadvvay, So. Boston 
27, Mass. Tel. So 8-0*89. Ten pat 
gaunama laikraštis “Draugas”. 

UIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIUIIIIUIIIUIIIIIHIIIIII*

Viltis yra dorybės duktė, ge- 
niališkumo draugė ir visų di
džių darbų motina.

—Tomaseo

$3.IMKI ĮMOKĖTI
5 kambarių mūrinis l>ungalow su 

uždara veranda, moderni plytelėmis 
išklota vonių ir kabinetinė virtuvė. 
Naujas garažas. Arti .bažnyčia ir mo
kykla. Nepraleiskite progos įsigyti šį 
puikų namų.

ABI'l GAGE 1‘AltK
6 kambarių mūriniu bungalovv. 

Liuksusinis naujai ištaisytas namo 
priekis. 3 miegamieji. Reikia pama
tyti, kad galėtumėt įvertinti šį na
rna. įmokėti $4,500.

ST. RITA parapija — prie Mar- 
ųuette l’ark, 3 (apartmentų) butų 
namas: 6, 5 ir 3 kambarių. Gražiai 
įrengtas vidus. Kabinetinė virtuvė, 
moderni vonia. Naujas garažas. Ma
žai reikia įmokėti.

I kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazii apšild. Žieminiai langai- 
-sieteliai. Gražiai apsodinta^ 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesnį namą.

Turime ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
kltjentų, norinčiu pirkti. Prašome 
kreiptis į mūsų raštinę —

SHIJKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Talei. LUdlow 5-6900

CICERO. 7 kamb. mūr. bunga- 
low. Arti 50 ir 22nd. St. (4 mieg. 
k.). Karštu vand. alyva apšild. 
Spintos virtuvėje. Platus sklypas. 
Mokesčiai tiktai $185, 2 kmb. pas
togėje. Šaldytuvas ir krosnis viri
mui. $20,800, SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshOp 2-2162.

ROOMING HOUSE. $200 paja
mų į mėn. Arti 26th ir Hamlin 
Avė. Plytelių vonia. Spintos virtu
vėje. Kilimai. Naujas alyvos apšil. 
$16,500; įmokėti $4,000.

SVOBODA. 3739 W. 26th St. 
LAundale 1-7038.

REALĖST ATE_____

mūr. 3 bt. kraut. e. š. gar. — 23,4(10 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,500 
med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,900 
mūr. 6 k b. naujas, Jld. lot. — pigiai, 
fra pigių ir (M-lnlngų namų sąrašas

A. BUDRECKAS, Raalty
4081 Archer Avė.. LA 3-3384

MARQUETTE PARKE:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 

centr. gazu šildym. .reikia parduoti 
šią savaitę.

BRIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, arti 

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. 5 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų ir 
įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sąlyg.

ŠIMAITIS REALTY.
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

________ REAL ESTATE

<>0<><><><>ooooooo<x><>o<><x><><x><>ao 
MARUUETTE PARKE

3 uugštų mūr. 20 butų. Metinės 
pajamos $28,000,

Gazolino stotis. Gerai išdirbtas biz
nis už netikėtinas sąlygas. $3,000 už 
Inventorių ir $go mėnesinė nuoma. 
A. Šimkus.

GAGE PARKE
6 k. mūr. bungalow (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia 33 pėdų sklypas. Gazo Sild. 
Garažas. $18,500.

KITUR: 4 bųtų mūr. 1—5 k. ir
3—4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil
na kaina $18,000.

2-jų augšt. mūr. 5 ir 6 k. Garažas. 
$18,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

„ VA R P A S
Iv<‘al l.sUh- — Insurance — Rinlals 

Notary Public
5916 So. Westom Avė. 

Pltosp. 8-2234
(><>OOCHX><><>O<KXi<XX><K>(><}<XX>O<>0

HELP WANTEI> _ EEMALE

C O O K W A N T E D
FOR CATIIDL1C RECTORY 

GOOD SALARY-F1NK WORK1NG
COND1T1ONS 

CALL BISHOP 7-3325

Bridgeport DeJikatessen REIKA
LINGA MOTERIS virtuvės dar
bams, 3146 So. Halsted, U*lef. CA 
5-6696.

MISCELLANEOUH

f

45 METŲ BIZNIO 
SUKĄKTUVES

Dovanos su kiekvienu pirkiniu kalakutas — perkant 
už $50 ar daugiau ir šimtai kitu brangiu dovanų 
pirkėjams. Baldų, pečių, stalų, kilimų, televizijų, 
šaldytuvų, skalbiamų mašinų.

500 NAUJŲ RANKINIŲ 
LAIKRODĖLIŲ

Bulovą, Benrus, Longines - Wittnaur ir 
kitu žemiausiomis kainomis.

Clairiuont moteriškas akmenuotas laikrodėlis, vertes $15, už . 

7 akmenų laikrodėliai, vertės $22.(11), už......................................

... $ .5.9.5

........................ 10.00
17 akmenų uaterproof laikrodis, vertės $42.00, už .......................... 21.00

17 akmenų automatiškas, vertės 45.00, už ....................................i... 23.00

17 akmenų su alarm clock, vertės 62.00, už ............................................. 29.50

21 akmenėlio laikrodis, vertės $75.(8)............................................................ 32.50

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
KKAL ESTATE KALES 

2600 W. 50th St. Tel. PKospect 8-5454

VALYKLA — CLEANERI
ir 6 kamb. modern. butas. Karšto 
vandens-alyvos šildymas. Visas na
mas puikiai įrengtas (mūr.). Lietu
viška kolonija. $17,000. A. Sirutis.

TIK $18,000
6 kamb. (4 mieg.) 6 metų mūr. 

namas, vienas blokas nuo Marųuette 
Pk. šildymas alyva. A. Katilius.

PROGA, PROGAI
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 

galow, 6543 S. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Ikonas.

ILGAI LAUKĖT
štai jums 2 butų po 6 kamb. mūr. 

namas Marąuette Pk. ant 33 pėdų 
sklypo. 2 karų mūr. garažas. $31,500. 
A. Linas.

2 BUTAI PO 4 KAMB.
Brighton Pk., medinis. Rūsys, pa

stogė. Garažas. $12,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-rtOlb

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpnbUc 7-9400

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCK 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St WAJbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

SEE THESE HOMKK BEFORE 
YOU BUY

5 beautiful 100-plus nomes, 3 bed- 
rms, 1 blk. from St. Bede's Churcli 
schl., 3 blks from pub. schl. N. E. 
corner 84th-Kostner. Open 1-5, Sun. 
J. F. O’Conneil & Sons, Bldrs. of 
Better Honies. ESsex 5-3878.

KAS JIEŠKO GERŲ NAMU
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VfiLDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

PR 8-6640 arba RE 7-8534

NORI PIRKTI

Noriu pirkti tuščią žemės sklypą 
Marąuette Parke. — 36 jtėdu arba 
plati^snį. YARDS 7-0497.

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai £

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, 111.8 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450 .

CMW3C583KSWk3S3aaM3k.-WK3BK

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Hlshop 7-3340 
2737 Weat 43rd Street

ŠILDYMAS
A. Stanriaiiskaa Instoliuoja vi

st) geriausių Amerikon firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionere) ir atliek® 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto 0d 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 6 vai. vakaro: 

OLympk 2-6752

LIET. KPDRAUIM4H AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudos. Automobl 

itų finansavlman Notarlatas Valsty 
bėe patvlrtlnoa kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

INSURANCE AGENGT 
"108 S. Ashland Avė., Chicago 36, Ilt,

Namų statyha, įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmJnal 0-6631 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 615
N oi ton, \Villow Springs, DL

18NUOMUOJAMĄ — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAJI
Tarpininkaujame butų ifinuomavi 

tnui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
(1*1* So. Westem. PRospect 8-2234

ĮSIGYKITE dabar

J. BREIVE and SON
CONSTRIJCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų įvairius remonto darbus, skubia' 
gerai ir pigiai
šaukite DAmihe ft-2703 nuo 0 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel GLyinptr 2-5121 nuo 6 vai 

t šitam Iki II vai vakaro

STATOME 

NAMUS IR 
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir <1. Skorubskas) 
1600 S. 48th CT., CICERO 50, ILL. 

Tel. OLympic 2-7381; TO 3-4236
Atliekame visus statybos ir per

tvarkymo (remodeling) darbus.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDR0V1 

MORAS
Buildera Gen. Gontraoton 

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

Namų įkainavimas Ir |valrfle 
patarimai nemokamai

Kreiptis šiuo adresu

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

I’Roepect 8-2O1S 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chioag« 29. DL

Hioniiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii 111,111,1

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr A. Baltinis savu recenzijoje 
apie šį romaną taip rašo P. Kesiū 
no romanas "Tarp *alsvu palapinių' 
gražiai Iškelia tą pasiaukojimo didu 
m». kurį beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partiza 
nas tą Idealizmą kuriuo degė mūši, 
laimimas liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
'‘•iriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl S) romana 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu Ypač romane minim* 
lygiai žavės Jaunimą ir kels Jo dva 
<ią Sis romanas. atskleidžiąs mūsų 
•'oroiškai tragiškus epizodus. yra 
šviesus spindulvs tremties Idealizmo 
ugdyme

896 pniL Kaina gS.00

(Jžsakymus kartu su olnląals stųsatn

“DRAUGAS*

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL. 
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

Jieškomi ROŽELEVIČIAI (vy
ras ir žmona) vardai nežinomi. 
1935 m. buvo atvykę Lietuvon ir 
pirko Skaudvilės vals. ūkį. 1939 m. 
jie išvyko atgal Amerikon palikę 
savo ūkj globoti Iz. Ačui. Jieško 
Izidorius Ačas, buvęs ių ūkio glo
bėjas, dabar esantis Sibire. Smul
kesnių žinių turi: V. Skirmuntas. 
4816 — 23rd Avė., Kenosha, Wis- 
consih.

Jieškomi: JUOZAS. JURGIS ir 
JULIUS KRASNTCKAI ir ŽIO- 
RTFNF! . KR ASNICKAITP. Jieš
ko brolio duktė Ona Krtsnickaitė- ! 
Žukauskienė, duktė Jono. Nauia- 
valakių kaime, Krosnos vals.. da
bar sįw. šiuo adresu: Ona Žukaus
kienė Gedcmino g-vė Nr. 11, Ma- 
riiampolė, Lithuania. Jieškomieji 
nrašomi atsilipeti arba žiną anie 
tuos pranešti šiuo adresu- 1305 
N.' Wisconsin St.. Racine \Vis.

Jieško MARCELE MICKCNAI
TE. kilus iš Šimkaičių vals., Panl- 
rin km., po kanituliaciios gvveno 
Vokieti ioie anglu zonote. Jieško 
sesuo Salome in Miekūnaitė - Bivs- 
kienc, gvv. Gudelių km., Gitolžių 
pašt., Jurbarko ra j., Lithuania.

PUIKŪS BATAI
• i

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
Tek: CAlumet 5-7237

Krautuvė atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.

Budrike Radio Valanda iš WHFC, 1450 kil. radio stoties kas ketvirtadienio 

vakarą nuo 6 iki 7 vai. Mįslių kontestas su laimėjimais.

Jieškomas MAMERTAS ir STA
SYS STROPAI iš Pakutuvėnų kai
mo. Žinantieji apie juos praneški
te — Mm. K. Viskantas, R.R. 6 
Aylmer, Ont., Canada.

Europietis berniukas džiaugiasi 
batais, kuriuos jis gavo iš Amcri- ' 
kos Vyskupų fondo. Fondas skel
bia drabužių rinkimo vajų nuo 
lapkričio 24 ligi 30 d.

mmiiiiitiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniM'

ROMANAS Z
IHGT5NIK DRAUGO

K N T O A
Kokios oaaiendr- 'ik -etai* laikot* 
mai*

M'ielė l.ieinviško* bnities kavų* 
išrinkta iš daugelio kūriniu Jnr 
Knmisiin* ir nepaprastai pu lanki s 
sutikt* -'ks-tsnšins visnnmenė* 

Lietuviškna Knygos Klubo leidi»v«

Kplankat dail J. Paukštiem 

434 pal. Kaina $4.00

‘Iž.aakvmn* ir pinigus ai'iakiL 

n K A U G A R
4545 VVest 63rd Stroet 

CMettgn 29, Illinois

Pirkite Apsaugos Bonus.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HEmJock 4-5881

iiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiii
KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA
Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koms. Iš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuolai
da.

su pinigais

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdrauatoae Taupymo Ir Skolinimo ftnndrovėae yra 
saugn Ir pelninga

Unlveraal Ha vi n g* snd lx>an ssaorlatton ■iftlkrlna sangnms 
Ir grąžo pelną

Saugumą užtvirtina Nu vienyto Vąlatvhių raidžios agentūra Iki 
$10.000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai r. pelną — 
ontvniatu Ir sąžiningo vedėjo pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per lalškna Boa grei
ta- ir drangtškaa patarnavimas

IMI paakolv Ir viaaia finansiniai- reikalais krntpkltėa |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATIONt

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Užsakymus kartu 
siųskite:

Galima gauti “DRAUGO” 
Administracijoje

4545 W. 63rd, St.. CMc&go 29, III
MiiiiHiiiiiiifiiiiiiiiiiiiihhiHhi'riii din.

Kiškučio Vardines
i

STASYS DŽIUGAS
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. StanČikaitės gražios iliu
stracijos Šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50

Užsakymus kartu su pinigais 
i siųsi ita

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

ą
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AR GALI ŽEMĖ PRARASTI 
PUSIAUSVYRĄ?

VLADAS MiNGELA, Detroit, Mieli.
4

Kol nebuvo suskaldytas atomas, mą (nors šiandien ir neįtikėtina) 
kol pasaulis neturėjo atominių bei Havajuose yra buvęs Šiaurės aši- 
vandenilio bombų,1 pranašautojai galis. Čia siautėjo speigai, ūžavo 
kalbėjo apie mūsų žemės susidū- ir šėlo sniego pūgos ir audros dū
rimą su kuria nors kometa arba ko. Patį Havajų salyną ir apy- 
planeta; buvo tokių, kurie tvirti-linkės jūras dengė kalnai ledų —- 
no, jog esą galimas susidūrimas net gletčeriai. Ir gyvybės čia jokios 
su kuria didžiule žvaigžde arba nebuvo . . . Priešu 6 metus esą 
saule. Tačiau daugis astronomų mokslininkai nustatė, jog toks A. 
tvirtino: “Kometos arba kurios H. teigimas teisingas: ten buvo
planetos susidūrimas su žeme tu-Į"8®H (jūros gilumoje) daiktiniai 
ri tiek galimybės, kiek aklasis ga-įrodymai.
Ii pataikyti šautuvo šūviu j augš-
tai skrendanti paukštį”. šiaurės ašigalis Havajuose

sukoncentruoti gausų branduolinių į tų ir didžiulį tvaną, kuris, be kitų tarimo su Amerika, kol ši savo po- nas pasidarė sviesi Amerikos dip- 
(atominių ir vandenilio) ginklų | baisių dalykų, palaidojo Atlanti- litiką rems siekiu išlaisvinti Rytų lomatijoa žvaigždė.

Atominio amžiaus pranašystės Prieš 12 metų Europos ir Ame- 
pasikeitė išradus atominę bombą rikos astronomijos ir geofizinių 

mokslų mokslininkai turėjo moks-
Atėjo XX-sis amžius. Moksli- io darbų konferenciją. Ypačiai su 

ninkai suskaldė atomą. Išmoko pa- į kėlė didelio susidomėjimo hipote- 
sigaminti augšto grynumo urani-, zė: “Kodėl gilioje žemės egzisten- 
jaus izotopą (U-235).1945 m. N. cijoe praeityje yra buvęs ašies su- 
Meksikoj JAV atliko pirmąjį sėk- svyravimas ir kodėl tuo laiku nor- 
mingą atominės bombos išsprog- malus šiaurės ašigalis nuslinko 
dinimą. Antra bombą krito ant įUi Havajų salyno?” Po ilgų ir 
Hirosimos (Japonijoj) 1945 m. gausių mokslininkų debatų kon- 
rugpjūčio 6 d.; po trijų dienų fereneijoje dalyvavę mokslininkai 
JAV numetė trečią atominę bom- priėjo beveik vieningo sprendimo, 
bą ant Nagasakio (Japonijoj). Kalbamoje konferencijoje užpro- 
Šiomis dviem iš lėktuvo B-29 nu- tokoluota: “Dar Deluvium žemės 
mestomis bombomis japonai buvo amžiuje ji sukosi aplink save iš
priversti besąlyginiai kapituliuo- viršaus apačion, — (Šiaurės ir Pie-įkrauta svorio žemės 
ti. Tik šios dvi bombos nužudė tų ašimi) ne statmenai, bet pasvi- 
arfca sužeidė kelis tūkstančius žmo rūsiai. Nežinia, kokių dangaus kū- 
nių ... nų katastrofos eigoje mūsoji vi-

Sovietų Rusija savo atominius Sata atsidūrė nepaprastai tirštų ir 
bandymus pradėjo 1949 m. rugsėjo neperregimai tamsių dulkių ir rū- 
23 dieną. kų debesyse. Juodi rūkų ir dulkių

Didžioji Britanija branduoli- klodai ilgam
nių ginklų - botmbų sprogdinimus saules: nuo būtinos šilumos ir švie 
pradėjo 1952 m. spalio 2 d. Pir- sos. Dėl viso to žemės kamuolys

sprogdinimai, kurie kasmet vis j dos civilizaciją, žmones ir jų kul- 
daugiau ir daugiau randa vietos turą, o šiandien esą virė Atlanti- 
mūsų planetoje; be to, tas vyksta i dos tik Atlanto vandenynas siau- 
nuolat nepertoliausia nuo Šiaurės fėja. Dėl to esą ir ledų gadynė 
ašigalio. Kaip jau buvo minėta, to- pasaulį daugelį tūkstančių metų 
kie eksperimentiniai atominiai -, niokojusi . . .
vandenilio sprogmenų sprogdini-j ...
mai beveik nuolatos vyksta Sovie- Tiesa, yra priešingų teigimų, jog 
tų Rusijos Sibire, Australijoj, Šiau ! branduolinių ginklų eksperimcn- 
rinėj Amerikoj, Pacifiko regione.
Minimų sprogmenų gaivališkas ga 
tingumas atmosferoje sujudina be
galines oro mases, ir virsta nepa
prasto greičio ir galios uraganu.
Dėlto Šit u rėš ašigalyje suplaukę 
radijo aktingi debesys iššaukia aU i°8 santvarką visame pasaulyje.
mosferoje kondensacijos — šalimo -----------------
procesą, kuris, savo keliu, tiršto- nuT VHirrA<. T rTrH,
mis ledo ir sniego audromis krin- UVI IvnJViUo Į olLIiĄ
ta žemėn.

' tai nėra taip jau labai pavojingi. 
esą tą pavojų skleidžia Sovietų 

! Sąjungos papirkti mokslininkai, o 
kiti jų suklaidinti skleidžia jų me
lus, kad tuo būdu paklupdytų JAV 
ir Įvestų sovietų Rusijos imperi-

Europą iš Miiskvos kontrolės. Dul 
les, K savo keliu, prižada neatsisa
kyti išlaisvinimo. Be to, jis sako, 
argi galima pasitikėti valstybe, 
kuri siekia kitas iš vidaus pagręž- 
ti ir išardyti Vakarų apsigynimo 
sąjungas ?

Trumpai pasakius, abi pusės no
ri amžinai kalbėtis, bet nė viena 
nenori atsisakyti siekimo sugriau
ti viena kitos santvarką. Tokiose 
sąlygose visokios derybos yra veid 
mainiavimas. Tokiu būdu, reikia 
arba sutikti su įvykusiais istoriįos 
faktais, arba pradėti rimtą darbą 
sustiprinti Vakarus, nes darybos 
dabar tėra adatų baksnosimas. 
Daugeliui tautų šitokia būklė jau 
pradeda pabosti, nes niekur nenu-

Jei ir dabar tas pats pasikarto
ja ir su Chruščevu negalima susi
kalbėti išlaisvinimo ar kitais klau
simais, tai gal galima mesti bergž 
džias kalbas ir energija, pašvęsti 
klausimams, kurie reikalingi iš
sprendimo ir kurie pakartotų Mar
shallo laimėjimus? V.

XIII amžiaus — ir vokiškosios. 
Įdomu, kad veik visi senieji kro
nikininkai sutartinai pabrėžia 
mūsa prosenių taikingumą ir žmo 
niškumą. Jie nemėgdavę klajoti, 
nemėgdavę jieškoti sau gerbūvio 
plėšiais būdais. Nepaprasta pa
garba to, kas svetima, didelis 
darbštumas, pasitikėjimas savo
mis jėgomis. Skaistūs papročiai 
užkirte kelia betkuriam žiauru
mui, žmoniškumo sunaikinimui.

šiaurės ašigalis pasunkėjo 18% Po savo keliones į Sovietų Są- veda. Galbūt reikėtų prisiminti ge

Musų proseniai buvo 
taikingi

Kveglinburgo metraštis mini 
Lietuvą dar i()09 metais. To pat 
amžiaus gale mini lietuvių gimi
nes ir rusiškosios kronikos, o nuo

— JAV turi didžiausią auto
stradų tinklą pasauly, maždaug 
3 milionus mylių. Tai sudaro 
pusę viso pasaulio autostradų.

mą vandenilio bombą anglai iš
sprogdino 1957 m. gegužės mėn. 
virš Australijos dykumos. (JAV 
išsprogdino savo pirmą vandenilio 
bombą 1956 m. gegužės mėn.)

Sovietų Rusija įvykdė labai ga
lingą sprogimą, iš kurio galingu
mo sprendžiama, jog tai galėjo 
būti vandenilio bombos sprogimas 
(1955 m. lapkr. 23 d.); antrą van
denilio bomba rusai išsprogdino 
1957 m. pradžioj.

Kr bendro turi branduoliniai 
eksperimentai su pasaulio 

pabaigą ?
Po visos eilės branduolinių sprog

sutingo begaliniame šaltyje ir tam 
soje. Šiaurės ašigalis ledų kalnais 
kilo į dangų. Šiaurės ašigalis pa
kėlė savo svorį ir, tam svoriui vis 
kylant (Š. ašigalis apsikrovė ne
paprastai dideliu papildomu svo
riu, kuris buvo tiek reikšmingas ir 
didelis), pagaliau žemės sukimosi 
ašis susvyravo ir staiga visas ka
muolys ajjsisuko, o ašigalio cent
ras atsidūrė Havajų salyne. Dau
gybę tūkstančių metų žeme suko
si ne pagal tvirtai nustatytus gam
tos, fizikos ir astronomijos dės- Į 
nius. Ilgainiui, palengva, besisuk- į 
dama žemė aplink savo ašį ir ap
link saulę, visatos dangaus kūnu 

dinimų mūsų žemės atmosfera per- ^r..sąu)®s. traukos veikiama, ėmė, 
sisotino radioaktingais spinduliais. Pri'žti į žemės (pusiausvyros nu- 
JAV kariniai lėktuvai su spėria- statytą) normalią Šiaurės ašigalio
liaus matavimo aparatais nuolatos, . ....
skraido ir tyria, kiek tas radioak- j Mokslininkai mano, o ypačiai tą 
tingumas yra pavojingas žmonijai įrodinėja svedas dr. Axel Hallen- 
arba iš viso — gyvūnijai? t*>rg, k.ad tokią katastrofa musų

Daugelis mokslininkų ir politikų žejne vėl gali ištikti, t.y. gali pa
ėmė teigti, .jog branduolinių gink- i atkartoti. Jis teigia, kad panašius 
lų sprogdinimai atnešė daug blo- kosminius debesis gali iššaukti ir 
gybių :, -beveik visuose žemės kon
tinentuose pasikeitė klimatas, la
bai dažnai JAV įvyksta “torna
das”. Tvirtinama, jog nesą to že
mės kamjielio, kurio nepasiektų 
mažiau ar daugiau radioaktingi de 
besys. Esą ir baisūs potvyniai dėl
to atsiradę . . .

Prof. dr. Avel HaJIenborg
Sis švedų mokslininkas tvirtina, i 

jog “Kiekvienas naujas branduo
linių sprogmenų (atominės ir van
denilio bombos) išsprogdinimas Si
bire, Pacifiko regione ar kitur ne
pastebimai traukia mūsų žemei 
baisų pavojų. Po dvylikos metų 
tyrinėjimų bei matematinių skai- 11 
čiavimų duomenimis, dr. A. H. esą 
pavyko nustatyti, jog Šiaurės aši
galis tiesiog matomai darosi sun
kesnis, o tas savo keliu gali ap
versti žemės kamuolį”. (Šis moks
lininkas buvo atvykęs į JAV pa
darė pranešimą prezidentui Eisen- 
hower’iui.).

Jis tvirtina, jog tokia žemės pu
siausvyros praradimo katastrofa 
jau yra buvusi. Tačiau šį kartą dr.
Axel Hallenborg teigia, jeigu pa
naši mūsų žemės katastrofa įvyk
tų, niekas kitas, bet mes, tos že
mės gyventojai, būtume kalti. To
liau jis įrodinėja, jog šiandien 
branduolinių sprogimų įtakoje Į 
Šiaurės ašigalis pasidarė sunkes
nis uą Pietų ašigalį net 18%.

Tas pats Axel Hallenborg tvir
tina, jog Havajų salyno viętoje, 
begalo tolimoj praeity, jau kartą 
yra buvęs Šiaurės ašigalis, šian
dien esąs sunku tam tikėti ...
Juk Havajai šiandien garsūs savo 
šiltu klimatu: ten amžina vasara- 
ir žydinčios gėlės pasitinka kiek
vieną turistą. Šiandien ten auga I 
bananai, ananasai, palmės šako
jasi. O visdėlto pagal A. H. teigi-'

Dr. Axel Hallenborg įrodinėja, 
jog jam pavykę apskaičiuoti ir 
moksliškai įrodyti, jog tik per 12 
mėn. Šiaurės ašigalis pasunkėju 
18%, t. y. tiek, jis pasidarė sun
kesnis už Pietų ašigalį. Ypačiai 
pavojingomis laikomos įvairios di 
delio galingumo vandenilio bom
bos. Jeigu tokiu tempu vyks eks
perimentiniai branduolinių ginklų 
sprogdinimai, tai dr. A. H. tiki, 
kad mūsų žemė neišvengs baisios 
katastrofos. Jis mano, kad per- 

ašis, kaip
laikrodžio švytuoklė, galinti su
svyruoti, o žemės kamuolys galįs 
apvirsti, susiploti ir įgauti pailgą 
kiaušinio pavidalą. O tas jau reikš
tų žmonijai pasaulio pabaigą. Ži
noma, žemė po daugelio tūkstan- 

atskyrė žemę nuo|ėių metų vėl atgautų laikinai pra
rastą pusiausvyrą ... o gal vė
liau net atsirastų joje nauji gy
ventojai ?

Ne tik nurodytas pavojus gre
sia mūsų žemei, bet dar teigiama, 
jog ir klimatas esą tik dėl bran
duolinių ginklų sprogdinimo pasi
keitė. Darosi vis šalčiau ir šalčiau, , 
o kur buvo visad šalta, ten oras 
nepaprastai yra atšilęs. Esą dr. 
A. H. tvirtinimu, pavojus mūsų 
žemei ir mums artėja kasdien. At
siranda vis daugiau mokslininkų, 
kurie prileitįžia, kad vienos dienos 
ar nakties bėgyje mūsoji žemė ap
sivers . . . Jau minėtas žemes 
pasvirimas sukėįė baisių katastro-

jungą, kurioje pustrečios valandos 
kalbėjosi su Chruščevu, “New 
York Times” bendradarbis James 
Reston rašo:

Stipriausias kelionės įspūdis yra 
tas, kad dabartinis Amerikos — 
Sovietų Sąjungos santykių pagrin
das nieko gero nepasiekia, nes ir 
Washingtonas, ir Maskva gaivina
si viltimis vienas kito santvarka 
sunaikinti — ne karu, bet suda
rant sąlygas, kurios pažemintų ki
to autoritetą. Chruščevas, pavyz
džiui, man aiškiai pabrėžė, kad 
niekados nepasirašys bendro susi-

nerolo Marshallo laikus. Valstybės 
sekretoriaus pareigas eidamas, jis 
pareiškė, kad visos derybos su so
vietais nieko gero neduos. Jis to
dėl nukreipė energiją Europai ant 
kojų pastatyti. Ir Marshallo pla-

A. i A.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILU GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 6Srd Street 
I'elef PR 8-0833 ir PR 8-0834

t
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VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas rySlum 

su jo dvasine raida 
I dalis: Vaiko kelias J pasaulį

II dalis: Vaiko kelias į Dievų .
Ir religijų

III dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalis: Ypatingieji religinio 

auklėjimo uždaviniai

828 psl. Kaina $8 
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. (hikley Avė.
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A A

ADOLFU JACOI18
(JAKl BAl SKAS)

Gyveno 9904 S. VVallace St. 
Tel. HI 6-197"9

Mirė lapkričio 18 d., 1957,
:45 vai. naktį, sulaukęs 51

metų amžiaus. Gimė Spring 
Valley, 1 111.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona t: d na, motina Pauline, 
2 broliai: J,r. Anthony ir Pe- 
ter, 2 seserys: Kstelle Sweeney 
ir Berniee Jacohs, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
4 24 E. 103rd St.

l-aidotuvės įvyks trečiadieni, 
lapkričio 20 d., iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėtas į 
St. Helena’s parapijos bažny
čių, 102nd jfc Normai Avė., ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, liūdina, bro
liai ir seserys.

laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackawicz. Tel. KKpublic 
7-1213.

+
A. A.

IX) V YDAS BLCIUIS
Gyveno 3357 S Emerald Avė. 

Tel. VI 7-4357
Mirė lapkričio 17 d., 1 957. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Telšių 
apskr., Rietavo parap.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Nellie Jonites, žentas 
Petras, sūnus Antanas, marti 
Helen, 3 anūkai, 2 pusseserės: 
Marijona Jaunis, jos vyras An
tanas ir jų šeima; Barbora 
Sautkienė su šeima; švogeris 
Simonas Galinskis su šeima, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
Draug. ir Chicagos Liet. D-jai.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
IJtuanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. lapkričio 21 <t, iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas | 
šv. Jurgio parapijūs bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. I’o 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, nuirti, 
ženlus ir anūkai.

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3407.

.MAGDALENA (.KIBAI KKAM 
(Kuscekaltė)

Gyveno 1245 S. 48th Ct„ 
CICERO, 1LL.
Tel. PI 9-1714

Mirė lapkričio 18 d., 1957, 
3:30 vai. ryto, sulaukus 68 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje: kilo 
iš Pakuoniu apyl., Veiverių pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Juozas Gribauskas 
(šv. Antano Taupymo ir Skol. 
Bendrovės vedėjas), 'marti Jo
ana. duktė Anastazija Vičiuras, 
žentas August. gyv. Gary, Ind.,
8 anūkai, 2 pusbroliai: kun. 
Petraitis ir p. Skriptūnas su 
šeima, giminaitė Konstancija 
Zakarauskas, jos sūnus kun. 
Antanas Zakarauskas, kiti gi- 
mirtės. draugai ir pažįstami.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos Draug.. Gyvojo Rožančiaus 
Draug., Mišių Aukos Draug. ir 
Tretininkų Draug. Buvo amži
na narė Tėvų Marijonų Ben
dradarbių Draug. ir šv. Kazi
miero Vienuolyno Rėmėjų 
Draug.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje. 1410 S. 50th Avė., 
Cicero. 111.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. lapkričio 21 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų Ims nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Kūnus, duktė, mar
ti. žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus ir Sūnus. Tel. TOwn- 
liall 3-2108.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A. f A.
AGNIEŠKAI LAURINAITIS mirus,

jos vyrą L. B. narį Aleksandrą Laurinaitį, jo šeimą, 
gimines ir draugus nuoširdžiai užjaučiame.

L. B. NORTH SIDE APYLINKĖ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

3843 80. W«dem Ava. Air Condttloned koplytite 
REpublle 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Tt*ma kurt* gyv*n* kito** ml**to daly**: gausima 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

Pirkę Rocbevelt Fumiture B-vėje už $100 00 ar daugiau iki 
Thanksgiving, nemokamai gausite kalakutą.

Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausj pasi
rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

* Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

F.

PASIRUOŠKITE KALĖDŲ 

ŠVENTĖMS!!! 

KALAKUTAS DYKAI!

A. RAUDOMS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patarna- tZK Mea turime koplyčias
vimas dieną ir nak-

1 tį. Reikale 6 a u k t i
1 mus.

v a o s e Chicagos iri 
Roselando dalyse ir! 

tuojau patarnaujame.!

PETRAS BIELIOMAS

PETRUI GRIGANAVIČIUI,

jo mielam tėvui, A. t A. Juozui Griganavičiui, Lie
tuvoje mirus, gilią užuojautą reiškią

šv. Kryžiaus parapijos 

varg. St. Sodeika ir choras

Mielai Poniai Birutininkei
STASEI MILTAKIENEI,

dėl los brangios Mamytės A. t A. BARBOROS JUR- 
GELEVIČIENF.S mirties Lietuvoje, gilaus liūdesio va
landoje nuoširdžiausiai užjaučiame.

Detroito Birutininkės

Tėvai, įsigykite ir duokite saro ral 
kainu paskaityti gausiai ir spalvota' 
ilinstmotą VANDOS FANKTKNfiS 
pasakų knygą -

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, Aioj knygoj Atspansdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir 
kelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce 
de* 48 pnsl. Kaina 11.25. Pinigus Ii 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’
4645 W. 6Srd Street. Ohicago 86, OL

1646 U

4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P.
859 West 18th STREET

GURSKIS
Tel. SEeley 3-6711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HA1J3TKD STREET

LEONARDAS F
IUS2I S MKTIIGAN AVĖ

Tei. Y Arda 7-1911

BUKAUSKAS
Tel. COntmodore 4-2228

3319 s I.IK
JURGIS F

t\l< t kVE
RUDMIN

l el t Arib. I 1138 lt.T<

JASAITIS - BUTKUS
1146 S ;>4)th AVĖ., CICERO III Tel OLyuų>i<« 2

ZIGMUNL
16th STREET

(ŽUDYKI ZUOYCKI
YArdt. 7-07X1

STEPONAS C IAOKAWICZ
M2I U 69th STREET KEp>ihli< 7-1213
2311 W. 23rd PLACE Virginl» 7-S67Z

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė ()Lympi< 2-5245 Ir TOtvnh&II 3-9R87
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DLENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, 1957 lapkričio 19

X Išsikėlus “Draugui”. West 
Sidės lietuvių kolonijos gyveni
mas žymiai pasikeitė, bet veikli 
L. B. apylinkės valdyba lietu
viškąjį gyvenimą stengiasi pa
laikyti: jsteigta šeštadieninė li
tuanistinė mokykla ir dabar 
stengiamasi išrinkti L. B. nario 
solidarumo mokestį už 1957 
metus. Nario mokestį West 
Sidės lietuviai gali sumokėti 
pas valdybos narius: D. Bielskų 
— 2139 W. 23rd pi., Vaclovą 
Jonauską — 2255 So. Oakley 
Avė., V. Tallat-Kelpšą “Gro- 
cery” — 2300 W. 23rd str., Pet
rą Cibulskį — 2136 W. 23rd 
pi. ir G. Valentiną — 2320 W. j 
23rd. pi. šios apylinkės ben
druomeninėje veikloje nuošir
džiai darbuojasi ir senieji atei
viai.

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių seimas, kuris dėl statybos 
ir persikėlimo į naujas patal
pas buvo sutrukdytas, dabar 
vėl įvyks kasmetiniu nustatytu 
laiku. Taigi 1958 m. Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių-rėmėjų sei
mas įvyks Kančios sekmadienį, 
kaip ir pirmiau būdavo ir kas
met bus tą pačią dieną. 1958 
m. Kančios sekmadienis bus 
kovo 23 d.

X Monika Gaučienė su dviem 
savo vaikučiais, neseniai atvy
kusi į Chicagą iš Sibiro trem
ties, o taip pat ir jos vyras 
netrukus rengiasi pradėti neil
gas atostogas Floridoje.

Šia proga pastebėtina, jog V. 
Gaučius savo šeimos išvadavi
mui paaukojo $20,000, jau ne
skaitant tų ypatingų pastangų, 
kurias jam teko padėti besie
kiant to tikslo. Tai tiesiog jau-1 
dūlantis pavyzdys: šių kilnių 
žmonių meilės ir ištikimybės 
nepalaužė nė pragaro galybės. 
Tai įsidėmėtina!

X Kazimieras Chutro, Rose- 
lando biznierius, šiuo metu pri
simena, kaip jis prieš 25 metus 
dalyvavo plaukimo lenktynėse 
su John Weismuler, Bustar 
Crabbe ir kitais žymiais to lai
ko plaukikais. Jis yra augščiau- 
sias lietuvis atletas Amerikoje 
— 6 pėdų ir 6 colių. Prieš jį 
stovintis paprasto ūgio- žmogus 
atrodo kaip mažas vaikas. Jis, 
dalyvaudamas įvairiuose plauki
mo konkursuose, apvažiavo vi
są Ameriką ir laimėjo kelis me
dalius bei kitus pasižymėjimo 
ženklus.

X Lietuvių Bendruomenės 
nario solidarumo mokestį Brigh- 
ton Parko lietuviai gali užsi
mokėti: V. Šimaitis Realty, 
2737 W. 43 str., Venta Real 
Estate, 4077 So. Archer avė., 
Penčylos krautuvėje, 4501 So. 
Talman Avė., ir pas L.B. Brigh- 
ton Parko apylinkės valdybos 
kasininką Norvilą, 4446 So. 
Fairfield str.

X Bridgeporte lietuviai gali 
užsimokėti Lietuvių bendruo
menės nario solidarumo mokes
tį J. Karvelio prekyboje, 3322 
So. Halsted str., V. Civinsko 
“Terra” knygyne, 3333 S. Hals
ted str., O. Juodkienės rūbų va
lykloje “Rūta”, 3255 S. Halsted 
str., ir A. Semėno televizijos 
krautuvėje “Daina”, 3321 So. 
Halsted str.

X Jaunuoliai, norintieji atei
nanti rudenį įstoti į saleziečių 
vedamosios gimnazijos pirmą
ją ir antrąją klasę, jau gali 
registruotis. Jiems bus praneš
ta stojamųjų-patikrinamųjų eg
zaminų laikas. Kreiptis sekan
čiu adresu: Salesians of St 
John Bosco, Cnown Point, Ind., 
telef. Cedar Lake, Ind. 3101.

SĖKMINGA CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBOS KONFERENCIJA

Praėjusį sekmadienį Lietuvių 
auditorijoje įvykusi Chicagos 
Lietuvių Tarybos konferencija 
praėjo darnioje nuotaikoje. Čia 
susirinkę 189 atstovai, atstova
vę 74 organizacijas, išklausė tu
riningą konferencijos progra
mą ir pasisakė jiems rūpimais 
klausimais.

Pirmininko pranešimus

Pagrindinį konferencijos pra
nešimą padarė Tarybos pirm. T. 
Blinstrubas, davęs atliktų darbų 
apyskaitą. Jis pasisakė, jog val
dybai pareigos buvo perduotos 
1956 m. lapkričio 29 d. ir nuo 
tos dienos Tarybos veikla reiškė 
si dviejose plotmėse: lietuvių vi 
suomenėje ir amerikiečių tarpe.

Kalbant apie amerikietiškos 
srities veiklą, pirmininkas pažy
mėjo, kad buvo stengtasi išnau
doti visas progas, kurios tik bu
vo prieinamos ir leisdavo pami
nėti Lietuvos išlaisvinimo reika
lą. Pačioje pradžioje iš Chicagos 
Lietuvių Tarybos tarpo buvo su
daryta amerikiečių spaudos ko-i 
misija, kurios nariai sekė po vie
ną Chicagos laikraštį ir, reagavo 
į pastebėtus netikslumus. Taip 
pat lietuvių vardui iškelti buvo 
pasveikintas Illinois gubernato
rius Stratton jo inauguracijos 
proga ir iš jo gautas atsakymas.

Iš kitų darbų paminėtini: Illi
nois gubernatoriaus ir Chicagos 
miesto burmistro proklamacijų, 
skelbiančių vasario 16 dieną Lie 
tuvos Respublikos Diena, išrūpi- 
nimas; Vasario 16 ir Birželio į- 
vykių minėjimuose priimtųjų re 

i zoliucijų pasiuntimas ir kt.
- Lietuviškoje srityje pirmoje 

eilėje pirmininkas pažymėjo ben 
drųjų Vasario 16 ir Birželio įvy
kių minėjimų surengimą. Ki
tas Tarybos lietuviškos veiklos 
bruožas buvo visų lietuvių vienin 
go laisvinimo darbo minties ak
centavimas ir Lietuvos laisvės 
gyvo troškimo palaikymas. Tai 
reiškėsi atstovavimu įvairiose 
organizacijose ir ten ta dvasia 
išreikšta žodžiu ar raštu ir lie
tuvių spaudoje viešų pareiškimų 
ar atsišaukimų paskelbimu.

Baigdamas pranešimą pirmi
ninkas padėkojo visiems Tary
bos nariams už malonų bendra- 
dradarbiavimą.

Finansai ir kitos kalbos
Apie Tarybos finansinę pa

dėtį pranešimą padarė iždinin
kas A. Valonis, kuris paminėjo, 
jog pajamų turėta 9,672.98 dol., 
o išmokėta 9,127.05 dol. Dabar 
kasoje yra likę 545.93 dol. Di-

X Buvo pavogta 2*000 B.
Krušinienės dolerių Chicagoje, 
jai važiuojant nuo 33 iki 63 St. 
Halsted St. Ji tuos pinigus bu
vo skyrusi sumokėti už anks
čiau jai padarytą operaciją. B. 
Krušinienė gyvena Kenoshoj, 
Wis. ’

X Povilas Dirkis, L. V. S. 
Ramovės Chicagoje pirm., š. m. 
lapkričio 21 d. “Margučio” ra
dijo valandėlės metu kalbės 
Lietuvos kariuomenės šventės 
proga, kuri įvyks lapkričio 24 
d. 3 vai. p. p. Jaunimo namuo
se.

X Stud. Džiugas Staniškis 
vadovaus diskusijoms spaudos 
klausimui SAS draugovių val
dybų suvažiavime š. m. lapkri
čio 28 d. Kiti diskusijų daly
viai bus E. Marijošiūtė, J. Stri
maitis ir A. Žemaitaitis.

X AL G. Kuimskis norima 
nominuoti kandidatu į Cook 
County komisionierius. Tuo rei
kalu J. Juozaičio vadovaujama 
Lietuvių Demokratų lyga jau 
yra padariusi pastangų.

X Adv. P. C. Kai neperse
niausiai buvo sutrenktas va
žiuojant taxiu. Nuo to nuken
tėjo jo kaklas, kuris dar nėra 
pasveikęs.

X Antanas Rūkas, aktorius 
ir rašytojas, lapkričio 24 d. 
"Pelkių Žiburėlio” radijo valan
dėlės metu skaitys A. Nykos- 
Niliūno poezijos kūrinius.

džiausiu išmokėjimų suma — 
8,000 dol. — perduota Amerikos 
Lietuvių Tarybos centrui. Šį pra 
nešimą patvirtino Tarybos iždo 
globėjų vardu kalbėjęs Mečys 
Šimkus.

Konferencijoje taip pat turėjo 
kalbėti ir Alto pirm. Leonardas 
Šimutis, bet, jam dalyvaujant 
Alto centro suvažiavime Wash- 
rntone, buvo pasitenkinta tik 
jo laiško perskaitvmu, o apie 
Alto veiklą delegatus informavo 
grįžusi E. Mikužiūtė. Ji pabrėžė, 
jog Alto konferencija buvo labai 
sėkminga, o jos nuotaika labai: 
gera. E. Mikužiūtė užakcentavo. I 
kad ir ateityje Altas stengsis 
visais galimais būdais dėl Lietu
vos išvadavimo. |

Gana turiningą kalbą pasakė | 
Lietuvos pasiuntinybės Brazili
joje kultūros skyriaus vedėjas, 
rašytoias Petras Babickas. Jis, 
pradžioje perdavęs Brazilijos liel 
tuvių linkėjimus, pasidžiaugė di
deliu Amerikos lietuviu nuveik
tų darbų bagažu. Kalbėtojas pa
reiškė, jog šio krašto lietuviams 
trūksta susiklausymo bei savi
garbos jausmo. Jis ypatingai 
taikė į nuo lietuvybės tolstan- 
čiųjų širdis, sakydamas, kad jų 
tarpe yra daug tokių, kurie nuo 
vieno kranto išplaukia, bet prie 
kito kranto nepajėgia nuplauk
ti. Pabaigoje jis kvietė labiau 
susirūpinti lietuviška knyga, nes 
ji yra nemirštantis mūsų kultū
ros paminklas. .

Konferenciją gražiai pasveiki
no Lietuvos konsulas Chicagoje 
dr. P. Daužvardis ir Balfo atsto
vė N. Gugienė. Be to dar buvo 
ir organizacijų bei draugijų at
stovų pasisakymai, pasiūlymai 
ir sumanymai, o taip pat ir re
zoliucijų priėmimas.

Konferenciją pradėjo ir jai va 
dovavo Chicagos Lietuvių Tary
bos pirm. T. Blinstrubas. Jos 
pradžioje buvo sugiedotas JAV 
himnas ir paskaitytos katalikų 
bei evangelikų kunigų invokaci- 
jos. Konferencija buvo užbaigta 
visų sugiedotu Lietuvos himnu.

Nauja Taryba
Šios konferencijos metu buvo 

išrinkta nauja Taryba, į kurią 
pateko prel. Ig. Albavičius, P. 
Gaučys, A. Rudys, A. Repšys, 
St. Rauckinas, B. Tūbelis, A. 
Valonis, E. Mikužiūtė, V. Man- 
kus, K. Mačiukas, K. Cepukas, 
J. Valaitis, M. Baronienė, J. Kon 
draska, T. Blinstrubas, V. Duo
ba, K. Petrauskas, dr. A. Ru
dokas, M. Šimkus, V. Žemaitis, 
dr. K. Drangelis, J. Gulbinienė, 
J. Kuzas, T. Michelevičius, J. 
Pakalka ir A. Wells.

Konferencijos metu buvo ren
kamos aukos, kurių gauta 825.- 
12 dol. Aukų rinkimo komisiją 
sudarė M. Šimkus, A. Repšys, 
V. Mankus, A. Valonis, J. Gul
binienė, V. Duoba ir A. Burba.

Konferencijos sekretoriate dir 
bo Elzbieta Samienė ir stud. Jo
nas Gibaitis.

Bendrai ši konferencija paliko 
gerą įspūdį ir iš jos atstovai iš
sinešė puikią nuotaiką ir pasi
ryžimą ir toliau nenuilstančiai 
dirbti Lietuvos labui.

Edv. šulaitis

Palaiko lietuvių laisvės 
kovą

Dienraštis “Sun-Times” įdė
jo pranešimą, kad Chicagos 
Lietuvių tarybos konferencijoje 
konsulas dr. P. Daužvardis pa
sakė kalbą, nutiesdamas gaires 
lietuvių kovoms dėl laisvės. 
Laikraštis pažymi, jog konsu
las iškėlė pavyzdį V. Gaučiaus, 
kurio ryžtingos pastangos net 
iš Sibiro jo žmoną išvedė į lais
vę. Skatino ir kitus lietuvius 
parodyti panašų ryžtą. Konsu
lo kalbos santrauką įdėjo Ir 
“Tribūne”.

Kaip sulaukt šimtą metų
John K. Neebe, gyvenąs 3713 

N. Kedvale, Chicagoje, atšven
tė 101 m. sukaktį. Paklaustas 
patarimo, kaip sulaukti ilgo am
žiaus, pasakė:

— Reikia negerti, nerūkyti ir 
gerokai išsimiegoti.

APSILANKĖ

Čia matoma raganosiai Londone. Jie yra kilę iš As&amo, 
Indijoje. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Drąsi lietuvaitė

Lillian Masaitytė, 30 m. am
žiaus, dirbanti kaip tyrimų 
technikė Mt. Sinai ligoninėje, 
drąsiai atsigynė nuo užpuoliko. 
Ji buvo netoli savo namų, 6035
S. Francisoo, kai iš užpakalio (biotinį vaistą, pavadintą risto 
prie jos prisiartino užpuolėjas f cetin, kuris ne tik sustabdė
ir, grasindamas peiliu, tarė: 
“Dursiu, jeigu šauksi”. Masai-
tytė išsiveržė iš jo rankų, savo 
dešine trenkė jam į smakrą, 
dar antrą kartą davė j galvą 
raktais, kuriuos turėjo rankose, 
ir užpuolėjas pats išgąsdintas 
pabėgo.

Universitetas švenčia 
pergalę

Pirmadienį Notre Dame uni
versitetas neturėjo paskaitų — 
šventė didelį sporto laimėjimą: 
šio universiteto futbolo koman
da supliekė Oklahomos univer
siteto komandą santykiu 7:0. 
Laimėjimas tuo ypatingas, kad 
Oklahomos universiteto koman
da yra taip stipri, kad ilgą laiką 
jos niekas nebuvo nugalėjęs — 
turėjo 47 pergales iš eilės.

Londono vaizdai
Šios savaitės pradžioje, teat

ras Today (Madison ties Dear- 
born, Chicagoje) rodo spalvotą 
filmą apie Londoną; įspūdingas 
ir MGM Hollywoodo orkestro 
muzikinis filmas. Šalia to — 
parodo propeleriu varomų lai
velių keliones po Floridos pel
kes. Turtinga politikos, sporto 
ir kitų naujienų programa. Vi
sa programa tęsiasi valandą lai
ko, sudaryta iš tikrovės įvairu
mų (dažnai būna ir trumpas 
pieštinis filmas); kaina 40 et.

, Įsilaužė į pinigų 
parduotuvę

Anksti sekmadienį eidami į 
bažnyčią ties 2314 Devon Avė., 
Chicagoje, žmonės pastebėjo 
taką nusėtą metaliniais pinigais. 
Pakviesta policija nustatė, kad 
vagys, nupiovę lango grotas, 
buvo įsilaužę į Taplin Stamp 
and Coin krautuvę, išnešdami 
apie $3,400 vertės senų pinigų 
ir pašto ženklų rinkinius. Vie
nas jų maišas prakiuro ir dalį 
monetų išbarstė bebėgdami.

Poezijos mėgėjų pietūs
Menų klube, 109 E. Ontario, 

Chicagoje, įvyko poezijos mė
gėjų pietūs. Jų susirinko 180, 
už pietus užsimokėjo po $50 ir 
susidarantį iš to pelną paskyrė 
palaikymui “Chicago’s Poctry” 
magazino, kuris jau leidžiamas 
45 metai.

Naujas antibiotikas
Šiaurinėje Chicagos dalyje i 

Abbott laboratorijose mikrobio- 
logistė (mažyčių organizmų 
specialistė) Alma Goldstein, 36
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bakterijų augimą, kaip kiti an
tibiotikai, bet jas užmuša. Ris- 
tocetin yra veiksmingas 
prieš streptokokus, pneumoko- 
kus, prieš stafilakokų plaučių 
uždegimą, prieš meningitis, sep- 
ticemia ir bacteremia. Daugelis 
ligų tuo vaistu greit išgydomos.

Suvaržyti atominius 
bandymus!

Šiaurinės Amerikos Radiolo
gų draugijos pirmininkas dr. C. 
Edgar Virden, būdamas Chica
goje spaudai pareiškė, jog vy
riausybei reikėtų susilaikyti nuo 
atominių bandymų ir jokiu bū
du jų nedaryti daugiau, negu 
būtinai reikalinga. Tos draugi
jos nariai paskutiniu metu la
biau pajutę pavojų iš tokių ban
dymų ir stengiasi jį sumažinti. 
Ateinančiame radiologų suva
žiavime bus svarstomi tie ra
diacijos pavojai.

890,000 naujų darbų 
Chicagoje

Chicagos Komercijos sąjunga 
numato, kad paruošus Šv. Lau
ryno upės kanalą, taipgi jūrų 
laivams paruošus atitinkamą 
Calumet-Saginaw kanalo dalį 
bei įrengus jūrų laivams uostą, 
Chicagoje susiras apie 1,900,- 
000 naujų gyventojų; naujų 
darbų Chicagos apylinkėje at
siras net apie 890,000. Chica
gos ateitį nusako naujas leidi
nys: “Chicago’s New Hori- 
sons”, parašytas Pauliaus Kun- 
ningo.

Iškritusi užsimušė mergytė
Sandra Ouwenga, dvejų me

tų mergytė, Chicagdje iškrito 
iš automobilio ir mirtinai užsi
mušė, kai su ja važiavusi moti
na buvo visą dėmesį sutelkusi 
į automobilių judėjimą. Jos mo
tina turi 36 m. amžiaus. Ji pa
ti mašiną ir vairavo.

IŠARTI IR TOLI
Kalėdos artėja — dovanų reik. 

Kodėl nepadovanoti gerą kngą, 
knygą, perkant ją pigiai. Pasi
naudokite Gabijos leidyklos kny
gų išpardavimu, nes knygos atpi
gintos nuo 25% iki 90%. Prašy
kite katalogo šiuo adresu: Gabi
ja, P. O. Box 355, Wyandanch, 
N. Y.

500 moterų lanko namus
Roselande 500 moterų eina iš 

namų į namus, rinkdamos lėšas 
Roselando Bendruomenės ligo
ninei. Iš viso jau surinkta $50,- 
000 ligoninės plėtimui. Pastaty
ta nauja laboratorija ir val
gykla, kurios kainavo $100,000.

Naujas italų konsulas
Iš Chicagos atšauktas anksty- 

besnis konsulas grafas Bara- 
ttieri, kuris kritikavo miesto po
liciją už nepakankamą rūpestin
gumą jieškant jo dingusio sū
naus. Jo sūnus, kaip žinome, 
buvo rastas pabėgęs į New 
Yorką. Dabar iš Romos nauju 
konsulu į Chicagą atvyko dr. 
Giacomo Profili.

Tardo 260 automobilistų
Evanstone policija tardo 260 

automobilių savininkų, kurių 
mašinos tokios, kokia važiuoda
mas vyras buvo pagrobęs 16 
m. amžiaus mergaitę ir ją suri
šęs. Mergaitė, paguldyta maši
nos užpakalyje, atsirišo ir, au
tomobiliui sustojus akligatvy, 
pabėgo.

Chicagoje kalbės 
Eisenhoweris

Sausio 20 d. Chicagoje, In
ternational Amphitheatre patal
pose, kalbės prezidentas Eisen- 
howeris. Ta proga organizuoja
mi pietūs, kur kiekvienas daly
vis turės užsimokėti $100. Tas 
parengimas bus respublikonų 
akcijos pradžia siekiant jų par
tijos pergalės kongreso rinki
muose.

KAS KĄ IR KUR
— Liet. Našlių ir Našlikiy drau

giškas klubas turėjo labai įspūdin
gą ir gražią narių pagerbimo puo
tą, kurios metu buvo pagerbti tie 
nariai, kurie pasidarbavo daugiau
sia klubo gerovei; jiems buvo su
teiktos gražios ir vertingos dova
nos. Dabar klubas ruošiasi rude
niniams šokiams, kurie įvyks šeš
tadienį, lapkričio (Nov.) 23 d. šef- 
lerio salėje, 1500 So. 49th Avė., 
Cicero, III. pradžia 7:30 v. v. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Antanas Leonardas Matulis, 
pirmininkas

— A. L. Mokytojų s-gOs tradi
cinė kavutė įvyks gruodžio mėn. 1 
d. 4 vai. po pietų Jaunimo centre, 
5620 So. Claremont Avė. Progra
moje bus dr. VI. Literskio prane
šimas apie Vasario šešioliktosios 
gimnaziją, Cioero dailiojo žodžio 
menininkių A. Vaičiūnienės ir G. 
Babrauskienės kūryba, inž. I. Bart 
kaus kelionės po Europą ir Šiau
rės Afriką filmų demonstravimas 
ir k.

Visi mokytojai kviečiami daly
vauti. , Valdybe

OPEROS KVIETIMAI
Verdi "Rigoletto” operos spek

taklis įvyksta š. m. gruodžio 8 d. 
3 vai. popiet Marijos Augštesnio- 
sios mokyklos salėje. Kvietimus 
galima gauti:

“MARGINIŲ” krautuvėje, 2511
W. 69th St., PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S.
Halsted St., YA 7-0677,
ŠAVRIMAVIČIAUS krautuvėje,
4358 S. Fairfield Av., LA 3-6342

Kvietimų kainos yra 5, 4, 3 ir 2 
dol. Visos vietos numeruotos.

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras, 
7224 S. Rockwell St., Chiaago 29, 
UI., kartu prisiunčiant ir piniginį 
čekį atitinkamai sumai.
*»»»»»«»*»**«***»»www**w>»■ ---------

Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pevrtress ir T. Gėriko. 333

Sil. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
aųnama “Drauge”, 4545 W. 63rd 

St, Chicago 29. Dl.

Lithuanian diedonary

SKELBKITES “DRAUGE”

įT
KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Modernltldamla lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FITRNITURE CENTER, INO.
3222-24-26 So Halsted St VIctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

Kunigui reikia 
pagalbos

Atsišaukimus į klovainiečius
Šiomis dienomis gautas laiš

kas iš kun. Jono Ivanausko, ku
ris dėl amžiaus ir susidariusių ap 
linkybių gyvena gana sunkiai. 
Jam reikalingas kostiumas, ba
tai, rašomoji plunksna, barzdai 
skusti mašinėlė; tai jo paties su 
minėti svarbiausi reikmenys. 
Dar yra senos kartos Klovainių 
parapiečių, kurie atsimena jo į- 
šventinimą kunigu. Taip pat ma
nau atsimena ir jo geraširdiš
kumą vargšams, kai jis jaunas 
būdamas noriai gelbėjo vargšus. 
Tod'ėl sušelpkime dabar kritiš
koje padėtyje atsidūrusį savo 
parapietį kunigą Joną Ivanaus
ką. Padarykime jam tą malo
numą, prisidėdami savo auka pa 
gal išgales. Kiekviena paauko
ta, nors ir nedidelė, auka bus pa 
žymėta, ir aukotojų vardai kuni 
gui bus nusiųsti kartu su dova
na į Lietuvą.

Kun. J. Ivanauskas dabar gy
vena Žemaitijoje. Jau kaikurie 
parapiečiai prisidėjo savo auko
mis, tačiau nėra gana, kad bū
tų galima sudaryti 20 svarų pa
ketą.

Aukas prašome siųsti šiems 
asmenims, kurie rūpinasi tuo 
reikalu: Juzė Rasinskienė, 4305 
So. Rockwell Str., Chicago 32, 
III., arba Ona Aleliūnienė, 3251 
So. Union Avė., Chicago 16, III., 
telef, VIctory 2-5635.

Pinigai pro langą
Islandijos mieste Providence 

pasipylė iš vieno namo augšbo 
dolerių lietus ant praeivių gal
vų. Popierinių dolerių pluoštai 
skraidydami lakstė į visas pu
ses ir buvo gaudomi praeinan
čiųjų, kurių greitai prie minėto 
namo susirinko visa minia. Pi
nigus mėtė vienas neblaivus pi
lietis.

Sekančią dieną vietos laikraš
čiai aprašė visą įvykį, pažymė
dami ir “geradario” stovį, ku
riame jis dolerius švaistė pro 
langą. Po šio pranešimo atsiti
ko dar nuostabesnis dalykas 
nei anksčiau. Greitu laiku prie 
minėtų namų vėl susirinko mi
nia žmonių. Tik šiuo kart ne 
dolerių laukdami mėtant, bet 
norėdami nelaimingajam grą
žinti vakarykščiomis pagautus 
“žaliukus”.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”

TURI DVIEJŲ SKIRTINGŲ 
RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I
DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviškais 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkini nr. 1 su 16 kor
telių už vieną. dolerĮ.

Sis pirmas rinkinys yra labai gra
liai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuviškais sveiki
nimais.

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 
kortelės Kalėdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių.

Stos kortelės Kalėdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios galt būti siunčiamos 
j Lietuvą.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS

4545 W. 68 St, Chicago 29. Dl.


