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ANGLIJOS LAIVYNO SLAPTA KONFERENCIJA
Prancūzai neišėjo iš posėdžių; 

kelinta diena sėdi ir ginčijasi
SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Nors prancūzai ir pyko, kad Alžiro 

klausimas pateko į Generalinės asamblėjos darbotvarkę, bet šios 
sesijos metu jie nepasielgė taip, kaip praėjusios. Jie neišėjo iš po
sėdžių ir dabar jau kelinta diena jie sėdi ir ginčijasi.

Tiesa, jie laikosi savo tvirtini
mo, jog pagal JT Chartos nuos
tatus ir tarptautinę teisę, Alžiro 
klausimas yra Prancūzijos vi
daus reikalas ir todėl Jungtinėm 
Tautom čia nėra ko kištis. Tuo 
metu, kai vienas ar kitas kalbė
tojas komiteto posėdžiuose ką 
nors pasako jiems nepageidauja
mo, jie tučtuojau atsikerta. O dis 
kusi jų pradžioje Prancūzijos at
stovas viešai pareiškė, kad, nors 
prancūzai posėdžiuose ir dalyvau 
ja, tai dar toli gražu nereiškia, 
jog jie laikysis JT rezoliucijų Al
žiro klausimu.

Tvirtindami, kad Alžiras yra 
Prancūzijos vidaus reikalas, nes 
juk Alžiras esąs prancūzų metro
polijos dalimi, ir vakariečiai at
stovai reiškia pageidavimus, kad 
Alžiro klausimu prancūzai su ara 
bais susitartu už Jungtinių Tau
tų. Jie sako, kad ir Maroko bei 
Tuniso valstybių nepriklausomy
bės buvo pasiektos tik taikiu bū
du, konkrečiai, arabų ir prancū
zų savitarpio susitarimu. Grei
čiausia, dėl šventos ramybės, ir 
dabar JT nutars ką nors tokio 
švelnaus, kad tik nutarti, nes 
sakoma, kad iT Azijos — Afrikos 
valstybių blokas, kuris Alžiro 
klausimą kasmet stropiai neša j 
Generalinės asamblėjos darbo
tvarkę, nenorįs perdaug ėstis, 
kad ateičiai nepakenktų.

Vengrų komunistai pyksta
Komunistinės Vengrijos atsto

vas Jungtinėse Tautose savo 
veiksmu daugeliui JT atstovų su 
teikė progos vėl klausti, kodėl 
jie nenori įsileisti JT stebėtojų.

Tas pasakojimas pavadintas 
leitenanto Jonatano Atkėš isto
rija. Joje pasakojama, kaip egip
tiečiai žiauriai elgęsi su izraelitų 
belaisviais. Ten kaltinamas Egip 
tas prasižengęs prieš Genevos 
konvenciją. Leitenantas Atkėš 
yra Izraelio lakūnas, kuris egip
tiečių patrankų buvo priverstas 
nusileisti, kai jis skrido bombar
duoti jam paskirtų taikinių. Tas 
lakūnas pasakoja, kad egiptie
čiai jį ir mušę ir žiauriai kanki
nę.

Tačiau tiems aprašytiems žiau 
rūmams čia labai dėmesio neski
riama. Tai laikoma tik vienu 
akompanimentu, norinčiu leng
vinti Izraelio delegatų keliones; 
tarp delegatų augšto ir Gen. Sek
retoriaus raštinės, kuri yra sek- 
retariato trisdešimt aštuntame 
augšte.

, ,C arsi na' ‘ Lietuvą
Beje, dėl tų izraelitų... Izraelio 

delegacijos teisinė mašina yra 
ibuvusio Lietuvos piliečio — ad
vokato dr. Jokūbo Robinsono ži
nioje. Jis yra delegacijos teisinis 
patarėjas. Izraelio delegacijos 
šefas — Abba Eban privačiai sa
kosi jis irgi esąs „litvakas“ —

IN V/ASHINGTON, KING IBN SAUD 
PUIS INFLUthhAL OKAY ON IKE 

MIDOLE EAST OOCTHINE

NEW SOVIET BUDGET INDICA1ES 
A CUTBACK IN MVfc-YEAR PIAN.

A CONNNUED SUPK f OF HEAVY • 
COODS TO kEO CHIF'A. IMP'.CT 

OF SATELLITE RtBE'UONS

Praėjusios savaitės svarbesnių žinių santrauka. (INS)

listų, kurie, kaip sakoma, žino 
reikalą, kaikurie tyčia juokavo, 
kad, va, lietuviai tokie garsūs. O 
Associated Press koresponden
tas Oatis, tas pats, kuris Čeko
slovakijoje komunistų kalėjime 
išbuvo keliolika mėnesių, sutikęs 
ir juokauja, klausdamas:

— Na, sakyk, koks sekantis 
lietuvių „pasirodymas“ ?

— Nežinau, — sakau jam, — 
bet atsimink ,kad Elvis Presley 

. irgi lietuvis. Tai šis dar labiau 
nustebo. O anądien Egipto dip
lomatų ir Sudano užsienių reika
lų ministro kompanijoje kokteilį 
geriant, egiptietis ir sako:

— Na, žinote, lietuvių mažai 
pažįstu, bet pastaruoju laiku jau 
net tris atvejus žinau — tai bom 
bininkas, lietuviai iš Vilkaviškio 
ir jūs čia Jungtinėse Tautose. Vi
si jie įdomūs, bet kodėl jūsų lie

kas reiškia tuos žydus, gyvenu-1 tuviškos įstaigos nepasirūpina
sius Lenkijos — Lietuvos ko- 
monvelto ribose. Bet šitie Lietu
vos negarsina.

Pagarsino Lietuvą čia... izrae
litai iš Vilkaviškio. Ir pasitaikyk 
taip, kad tik po to, kai jau lietu
vio vardas išpopuliarėjo ryšium 
su vvaterburiečio bombininko iš
ryškėjimo, atėjo žinios apie „vil- 

Mat, vengrų atstovas „pasipikti- kaviškiečius“.
no“ kam Jungtinių Tautų komi- Nors tos žinios su JT ir nesu- 
tetas apklausinėja vengrų egzi-i rištos, bet, kai tik kas liečia So- 
lus apie padėtį Vengrijoje. Girdi, ■ vietų Sąjungą, tai jau čia kalba-

viešai paskelbti, kad tie 
viai“ tai ne visi lietuviai?

Su ta jo nuomone ir kiti suti
ko. Žinoma, arabo mintys visa
da gali būti nukreiptos prieš iz
raelitą, bet įdomu, kad jos su
tampa ir su lietuvių pažiūromis.

Saudi Arabijos karalius Saud 

susitiks su kitais arabų vadais
KAIRAS, Egiptas, vas. 11. — Saudi Arabijos karalius Saud 

savo vizito Washingtone įspūdžiais pasidalins arabų „keturių di- 
diųjų“ konferencijoje, kuri bus vasario 18 ar 19 d. Kairo mieste.

Konferencijoje dalyvaus Egip
to prezidentas Nasseris, Jordano 
karalius Hussein, Sirijos prezi
dentas Shukri Kuwatli. Praneši
mą patieks Saudi Arabijos kara
lius.

Pilipinų rekordinis
1957-58 m. biudžetas

MANILA, Pilipinai, vas. 11. — 
Pilipinų prezidentas Magsaysay 
šiandien pasiuntė į kongresą re
kordinį 1957 - 58 metų $606,262,- 
700 biudžetą, padidintą daugiau 
kaip 45 mil. doL, palyginant su 
praėjusiais metais. Apsigynimo 
reikalams skiriama $86,615,610, 
praėjusiais metais tam tikslui 
buvo skirta $77,481,877.

Jungtinės Tautos neturinčios jo
kios teisės kištis į Vengrijos „vi
daus reikalus“. Vienuolikos pus
lapių memorandume, kuris praė
jusios savaitės pradžioje buvo; 
įteiktas Gen. Sekretoriui, vengrų S 
komunistai kaltina JT, o ypač 
JAV, kad jos būk esančios suin- . 
teresuotos „diskredituoti Sovie-j 
tų Sąjungą“.

Šitai, žinoma, pačioje pradžio
je davė puikios progos JAV de
legacijai atsikirsti.

— Tai kodėlgi neleidžiat Jung
tinių Tautų atstovų į Vengriją, 
kad jie tenai galėtų patys savo 
akimis pamatyti ir patys asme
niškai surinkti jiems pavestą me 
džiagą? — klausė amerikiečiai. 
Panašiai klausia vengrus ir kiti 
vakariečiai. Iš to gi išeina visiš
kai aišku, jeigu vengrams nepa
tinka, kad JT apklausinėja ven
grus egzilus, kurių parodymai 
jiems nepatinka, tai tegul tada 
jie leidžia tam komitetui pačiam 
pamatyti teisybę pačioje Vengri
joje. šis komitetas Vengrijos 
klausimu, kaip žinia, buvo suda
rytas Asamblėjos nutarimu po 
to, kai Vengrijos komunistinė 
vyriausybė atsisakė įsileisti 
Asamblėjos nutarimu paskirtus 
asmenis.

Žydai skundžiasi
Tuo tarpu, kai JT užkulisiuose 

ir oficialiai daug kalbama apie 
Izraelio neatsitraukimą iš buv. 
Egipto teritorijos, Izraelio dele
gacija paskelbė spaudai ilgą is
toriją apie jo buvusio belaisvio 
gyvenimą Egipto nelaisvėje.

ma plačiai. O agentūros ir laik
raščiai rašė, kad tie šnipai lietu
viai. Būrelyje pažįstamų žurna-

Ateities karas 

jūrose
LONDONAS, vas. 11. — Bri

tų admiraliteto būste buvo su
kviesta slapta konferencija, ku
rioje buvo svarstomi nepaprastai 
svarbūs dalykai, galį jūrų karo 
techniką apversti augštyn kojo
mis.

Pasirodo, sovietų karo laivy
nas turėjo prie Murmansko ma- 

į nevrus, per kuriuos buvo paleis
ta į apyvartą pirmą kartą istori
joje atominių laivų artilerija. Ir 
amerikiečių karo laivynas pro
jektuoja artimiausiu laiku visą 
eilę pačių stambiausių karo lai
vų apginkluoti atomine artileri
ja. Karo laivyno specialistai tei
gia, kad praktiškai tada karo lai 
vynas gali būti nurašytas į pa
prasčiausią geležies laužą. 

Laidotuvių giesmė laivams
Britų karo laivyno vadų įsiti

kinimu, karo atveju sunkusis 
greit plaukiojus kreiseris galėtų 
dviem atominiais sviediniais su
naikinti visą laivų vilkstinę. Tad 
reiškia, jog neturintiems prieš- 
atominių ginklų karo laivams ga 
Įima užgiedoti laidotuvių giesmę. 
Konferencijoje buvo priminta, 
kad pvz. galingas vokiečių „Tir- 
pitz“, turėjęs 42,000 ton. talpos, 
1944 m. buvo prie Tromso paleis 
tas į dugną tik dviejų ar trijų 
kliudytų bombų, kurių kiekviena 
turėjo nuo 5 iki 6 ton. trinitroto
luolo (TNT), tuo tarpu vienas 
vienintelis atominis sviedinys tu-

Jei nutrauks 

paktą
VENECIJA, Italija, vas. 11.—

Pietro Nenni socialistai vakar 
nubalsavo beveik visais balsais 
vėl susijungti su senais savo ben 
dradarbiais moderuotais social
demokratais.

Socialdemokratų partijos kal
bėtojas pasakė, kad jo partija tu 
retų pasitraukti iš koalicinės vy
riausybės, jei Nenni, kuris vado
vauja 75 balsams 590 narių par
lamente, nutrauks paktą, kuris 
riša Nenni socialistų partiją su 
Italijos komunistais.

Socialdemokratai parlamente 
turi 19 atstovų. Nenni pasakė, rį po 12,000 — 15,000 ton. tos

Jungtinių Amerikos Valstybių 
pareigūnai įsitikinę, jog Saudi 
Arabijos karalius bandys įtikinti 
kitus arabų vadus, kad jie pri
imtų prezidento Eisenhowerio 
programą, taikomą Vidurio Ry
tams.

Vienas Kairo laikraštis vakar 
skeptiškai pažiūrėjo į Saudi Ara
bijos karaliaus misijos pasek
mes, o kitas laikraštis kalbėjo 
apie arabų diplomatų, esančių 
Washingtone, optimistines nuo
taikas.

Nacionalistinis „Al Mesaa“ 
laikraštis pasakė: Saudi Arabi
jos karaliaus ir prezidento Ei- 
senhovverio jungtinis pareiški
mas nemini komunizmo, tai „ro-

Amerikos komunistų partijos ^acj Eisenhowerio programa 
atstovai iš 35 valstybių posėdžia
vo keturias dienas New Yorke.

lietu- jAy komunistai
nekeis vardo

NEW YORKAS, vas. 11. — 
Amerikos komunistų partija su
važiavime vakar nubalsavo prieš

New Yorke lietuvių tarpe teko i komunistų partijos pakeitimą į 
sutikti ne vieną asmenį, kuris pik nepartinės politinės veiklos drau
tinosi ,kad amerikiečių spauda 
rašė apie Vilkaviškio žydus, va
dindama juos lietuviais ir kam 
lietuviškosios kompetentingos įs 
taigos nieko dėl to nedarė. O gal 
jos ir darė, bet bent šiuo tarpu 
tai lietuviams nežinoma.

giją su nauju vardu.

Jie atstovavo 20,000 
narių.

25,000

yra nukreipta prieš arabų nacio
nalizmą“.

Sovietinis teroras Vengrijoje

didėja diena iš dienos
REUTLINGENAS, Vokietija. —- Sovietinis teroras Vengrijoje 

didėja diena iš dienos. Į Vengriją, kaip skelbia „I. I.“, sovietai 
pasiuntė naujų divizijų.

Iš jų 3 sutelktos į pietus nuo ----- ■- - u, ---------

Budapešto. Ypač daug atkelta • čių durtuvus ir kartuves nieko ne 
mongolų dalinių. Atsidėjus stip- gali padaryti. Taip kruvinasis 
rinamas sovietinis saugumas, ku teroras Vengri joje siaučia toliau.
rį remia čekai. Sekami net ir Ka
daro režimui ištikimieji, pirmoje 
eilėje — redaktoriai. Pastaruoju 
metu ypač persekiojami studen
tai ir rašytojai.

Kadaro režimo planas
Kadaro režimas turi suplana

vęs parduoti kaip darbo vergus 
80,0(M) vengrų Sov. Sąjungai ir 
raud. Kinijai. Už kiekvieną gal
vą gaunama kasmet nuo 100 iki 
150 dolerių atlyginimo. Jis išmo
kamas grynais pinigais arba na
tūra. Parduotieji turės išdirbti 
nuo vienerių iki trejų metų. Už 
jų galvas išmokamas atlygini
mas bus įteiktas tiesiai vengrų 

■ kom. vyriausybei.
Sovietai nori gauti šių darbo 

vergų 50,000, o kinai — 30,000. 
Bet sovietai temoka tik 100 dole
rių, o kinai — 150 dolerių už gal
vą. Dėl to tarp vengrų darbinin
kų kilęs didžiausias pasipiktini
mas, bet jie prieš raudonarmie-

(E.)

Jugoslavijos prekyba
su pietryčių Azija

LONDONAS, vas. 11. — Jugo 
slavijos prekyba padidėjo su piet 
ryčių Azijos valstybėmis. Dau
giausia prekiauja su raud. Kini
ja ir Indija. Jugoslavija praėju
siais metais išvežė 20 mil. dol. 
vertės prekių į pietryčių Azijos 
valstybes.

Laivai susidūrė
NEW YORKAS, vas. 11.—Du 

prekiniai laivai šiandien susidū
rė New Yorko uoste. Vienas lai
vas užsidegė. Ar buvo sužeistų? 
Nepranešta.

KALENDORIUS
Vasario 12 d.: šv. Benediktas, 

Lincolno diena; lietuviški: Gin- 
tenis ir Deimantė.

Saulė teka 6:53, leidžiasi 5:19.

Ir atostogaudamas
THOMASVILLE, Ga., vas. 11. 

— Prezidentas Eisenhoweris ir 
atostogaudamas stropiai seka Iz
raelio — Egipto krizę. Kelis kar
tus skambino į Washingtoną ir 
kalbėjosi Izraelio — Egipto klau 
simais su valstybės sekretoriumi 
Dulles.

Atšventė sukaktį
CHELWOOD, Anglija, vas. 

11. — Britanijos premjeras Mac- 
millan vakar atšventė savo 63- 
čią gimtadienį netoli Londono. 
Ypatingų iškilmių nebuvo.

Tikrins sveikatą
LONDONAS, vas. 11. — Bri

tanijos sveikatos ministerija 
svarsto reikalavimą, kad visų 
imigrantų sveikata turi būti pa
tikrinta prieš įžengiant jiems į 
Britaniją.

Skrenda į namus
MASKVA, vas. 11. — Jungti

nių Amerikos Valstybių amba
sadorius Charles Bohlen šį mė
nesį atskrenda į Washingtoną pa 
sitarti su augštais pareigūnais. 
Paskutiniu metu sovietinė spau
da išvystė smarkią kampaniją 
prieš amerikiečius.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje — švelni oro 
temperatūra.

Tris nužudė
ALŽIRAS, Alžirija, vas. 11. — 

Prancūzai šiandien giliotina nu
žudė tris Alžirijos sukilėlius.

Alžirijos sukilėliai sustiprino 
savo veiklą prieš prancūzus.

kad jis nutraukė santykius su 
komunistais.

Susijungę socialistai turbūt 
reikalaus naujų rinkimų Italijo
je ir bandys paimti valdžią į sa
vo rankas.

Nenni socialistai savo suvažia
vime nutarė susijungti su social
demokratais. Kai kurie delegatai 
šaukė: „Tegyvuoja naujas prem
jeras!“ (atseit, Nenni).

Socialdemokratų centro komi
tetas šį antradienį ar trečiadienį 
svarstys pasitraukimo klausimą 
iš premjero Segni vyriausybės.

• New Yorko uosto vilkiką ir 
tanklaivių streikas tebeina. Uni
ja reikalauja pakelti atlyginimą 
20 proc. Dabar gauna valandai 
$1.74 — 2.80. Buvo siūloma 12 
proc. Tikimasi, kad susitars 15 
proc. Tuo tarpu kuro ištekliai 
mažta.

pačios
gos.

sprogstamosios medžia-

Pcr kelias minutes

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- 

jold vakar pranešė Generalinei asamblėjai, kad Izraelis atsisako 
pasitraukti iš Gazos ruožo ir egiptiečių Agabos įlankos pakrantės. 
JT generalinė asamblėja šešis kartus reikalavo Izraelio invazines 
jėgas ištraukti iš Egipto už 19Ą9 m. Egipto — Izraelio paliaubų 
linijos. Izraelio kalbėtojas pakartojo savo reikalavimus: Egiptas 
turi duoti garantijas, kad arabai nepuls Izraelio iš Gazos ruožo ir 
egiptiečiai neblokuos Izraelio laivų įlankoje, vandens kelyje tarp 
Raudonosios jūros ir Izraelio pietinio uosto E Hat. Informuoti šal
tiniai teigia, kad Izraelis dabar taip pat reikalauja, kad Egiptas pa
sižadėtų praleisti Izraelio laivus Suezo kanalu.

— Izraelio premjeras Ben - Gurion vakar pasakė: Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra moraliai įpareigotos palaikyti Izraelį Vi
durio Rytų byloje. Jis pareiškė, kad JAV „neša didelę atsakomy
bę“ dėl Vidurio Rytų krizės ir dar pridėjo: „palaikyti sankcijas 
prieš Izraelį, būtų pajuoka iš viso to, už ką JAV kovoja’’.

— Uostų darbininkai šiandien pradės streiką ir uždarys uos
tus nuo Maine iki Virginia, pasakė The International Longshore- 
men’s Association kalbėtojas.

— Senatorius Byrd (D., Va.) pasiūlė kongresui nukirsti pre
zidento Eisenhowerio T 1.8 biliono dol. biudžete „mažiausia 5 bilio- 
nūs dolerių“, pradedant priešinį liaci jos sąjūdį.

— Jungtinės Amerikos Valstybės ruošia griežtą įspėjimą Iz
raeliui, kad, jis susilauks liūdnų pasekmių, jei nepasitrauks iš Ga
zos ir Agabos ruožų.

— Prancūzija ir Rusija pasirašė trejų metų prekybinę sutartį.
— Prancūzijos premjeras Mollct vasario 26 d. atvyksta į Wa- 

shingtoną pas prezidentą Eisenhowerį.
— Britanijos premjeras Macmillan ir prezidentas Eisenhowe- 

ris kovo 21 d. tarsis Bcrmudoje.
— Sovietų Sąjungos premjeras Bulganin kviečia Vak. Vokie

tijos kancerį Adenauerį arčiau bendradarbiauti su sovietais.

Britų admirolų teigimu, vie- 
i nas vienintelis priešo kreiseris, 
ginkluotas atomine artilerija, 
galėtų visą britų laivyną, daly
vavusį 1916 m. Skagerako kauty
nėse, sunaikinti per kelias minu
tes. Sėkmingai kovoti su tokiu 
priešu tėra viena tinkamiausia 
priemonė — sunaikinti puoliką 
prieš jam pasiekiant tokį nuoto
lį, kurį gali nešti jo paleistas ato
minis sviedinys. O tat praktiškai 
reiškia, jog kiekvieną laivų vilks 
tinę ir karo laivų junginį turėtų 
lydėti nepaprastai didelis kiekis 
naikintuvų ir bombonešių. 

Fantastinės perspektyvos
Tokį jūrų karą su Vakarais 

sovietams būtų vesti visai leng
va, nes jų pajėgos operuoja dau
giausia žemyne. Gi Vakarai nuo 
užjūrinių kelių atsisakyti negali. 
Tokiu atveju beliktų išeitis — su 
naikinti sovietų karo laivyno ba
zes prie Šiaurės ledjūrio, Juodo
sios jūros ir Didžiojo vandenyno 
profilaktiniais atominių bombų 
puolimais.

Todėl, britų jūros lordų sam
protavimu, ateities karas jūrose 
„turįs fantastinių perspektyvų".

Bombos užmušė 
vienuolika asmeny

Alžiro mieste
ALŽIRAS, vas. 11. — Alžiro 

dviejuose futbolo stadionuose va 
kar sprogo bombos. Vienuolika 
asmenų užmušta ir 45 sužeista.

Viena bomba sprogo Ruisseau 
miesto stadione ir dvi bombos — 
EI Biar stadione skersai miesto. 
Bombos sprogo beveik tuo pačiu 
metu abiejuose stadionuose, kai 
prasidėjo futbolo žaidynės tarp 
vietos ratelių.

EI Biar stadione buvo 3,000 
žiūrovų, o kitame — dvigubai 
daugiau.

Minia nužudė du įtartus mu
sulmonus ir trečias žuvo, kai 
sprogo bomba, kurią jis atnešė.

i t



DTENRAftTTS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS Antradienis, vasario 12, 1957

\

>\

Rašo DR. AL. RRfiKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 'sF

Vaiko miegas
Laisvoje Amerikoje dabar■ dėjama iš tėvų. Džiovos bacilo-

augantieji vaikai bent stuome
niu praauga savo tėvus. Dabar 
nei gero maisto, nei geros me
dicininės priežiūros čia niekam 
nestinga. Žinoma, žodį “geras” 
kiekvienas savaip supranta, taip 
kaip ir žodį “laisvė” nevisi vie
nodai supranta. Pvz. laisvė vai
kui valgyti saldainius, kiek tik 
nori ir kada tik nori tik nori, o 
nevalgyti geros sriubos ar kito- ‘ 
kio gero maisto, gali pakrikdy-' 
ti Vaiko sveikatą. Taip pat lais
vė vaikui per naktis slampinėti į 
lt neišsimiegoti, gali jį kartais 
net į kapus nuvaryti.

Vaiko sveikatai, jo ūgiui, jo 
ateičiai ir ilgam amžiui labai 
svartyu, kad jis gautų pakanka
mai gero maisto, daug saulės, 
daug tyro oro, progų mankšytis, 
lavintis, žaisti ir ilsėtis.

Geras miegas tyrame ore — 
ilgų valandų miegas — vaiko 
sveikatai yra taip pat svarbus, 
kaip geras maistas, gal net dar 
svarbesnis.

Geras miegas nakties metu at 
gaivina suvargusį kūną, atnau
jina jėgas, sutaiso ir atjaunina 
kpdilintas raumenų bei kitų ku
lti) dalių ląsteles. Geras miegas 
ne tik gaivina, stiprina ir ugdo

mis užsikrečiama tik nuo tų, ku 
rie turi atvirą (aktyvią) džio
vą. Ir džiovos pasėliai nevisada 
išdygsta ir negali augti bei bu
joti tokiame kūne, kuris yra ne
palankus džiovai. Nenusilpnink 
vaiko, ir jis negaus džiovos!

DAKTARO ATSAKYMAI l 
KLAUSIMUS

Klausia R- Č. — Kaip vadi
nami tie balti milteliai, kuria’s 
miltindavo D. P., pervežant iš 
vienos stovyklos i kitą. Ar j’e

URUGVAJAUS RAUDONI LIETUVIAI 
LIETUVOJE

Grįžę atgal iš Lietuvos į Uru
gvajų “delegatai” stengiasi per 
komunistinę spaudą (“Darbą”), 
radijo pusvalandžius ir prakal
bas skleisti bolševikinę propa
gandą. Tuo tarpu ankstesnieji 
“repatriantai” iš visos širdies 
keikia “delegatus” iš Urugva
jaus. Keikia juos ir laisvę my
lį lietuviai pavergtoje tėvynėje, 
kurių ne vienas buvo jėga ver
čiami juos gražiai sutikti, šyp
sotis, o darbininkės pagal įsa
kymą turėjo puoštis tautiniais 
drabužiais ir dainuoti lietuviš- landėle”. 
kas dainas, nors tuo pačiu metu 
jautė, kad tai yra didelis melas 
ir niekšybė. Kauno “Audiniai” 
tautiniais drabužiais ir savo au
diniais apdovanojo ne tik eks
kursijos moteris, bet tautinius

juos žiūri kaip į suklaidintus 
kvailelius, jais nepasitiki, vadi
na šnipais ir provokatoriais.

Visi “repatriantai” Vilniuje 
pirmiausia turi pereiti per sa
votišką karantiną. Netoli gele
žinkelio stoties sename pastate 
yra vad. “Nemuno viešbutis”, 
kuriame grįžusieji apgyvendina
mi. Patalpos siauros ir niūrios; 
šeimos ir paskiri asmenys jose 
suglaudinami be didesnės ato
dairos. Viešbutį “repatriantai” 
ispaniškai vadina “vargše ba- 

Rytais nustatytą va-

nemano. Kaikas verčiau sutik 
tų su valkatomis Montevidejuj 
gyventi po tiltu, negu važiuoti į 
bolševikų “išlaisvintą Lietuvą”. 
Bet Urugvajuje komunistai vėl 
pradėjo jaunuolių verbavimą, 
kad rašytųsi į narius, nes, kas 
įsirašys, šiemet turės progą da
lyvauti naujoje “ekskursijoje į 
tėvų žemę” ir Maskvą... Dele
gatai įsitikino, jog Lietuvos jau 
nimas esąs daugiau antikomu-j 
nistiškai nusiteikęs, negu ma-! 
noma.

Tel. REli&nce 5-1811
OR. WALTER j. KIRSTUK

UYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
LIETUVIS GYDYTOJAS!

8925 West 591h Street
4 » jtet 6:16—«:•» ••

''-“SI' ,< HHIfHl RIltArt,

Tel. ofisu ir buto Ol.yinpic 2-416*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th St„ Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St 
Ofiso tel. REliauee 5-4I1O 

Rezid. telef. GRovehlll. 6-0017 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

Peuktiul. tik |*o pietų.
Treč tad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffsIde 4-2896 
Rezidencijos: liAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

* 1724 West 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermituge)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek.

nekenkia žmogaus sveikatai, drabužius atsiuntė net visoms 
Urugvajaus lietuvių komunistų 
choro dalyvėms.

Kas jus čia atnešė?
“Ekskursantai” patys įsitiki

no, kad ne tik Vilniuje ir Klai
pėdoje, bet ir Šiauliuose girdėti 
palyginus permaža kalbant lie
tuviškai. Kaune ne visose įstai
gose galėjo susikalbėti lietuviš
kai. Kaikuriems buvo paaiškin
ta telefonu, kad taip esą todėl, 
jog “čia jokios Lietuvos nėra”... 
Delegatų atvykimas iki pačių 
paskutinių dienų buvo slepia
mas net jų giminėms. Kaikur 
po prakalbų Vilniuje ir kitur kai 
bėtojai likdavo net be klausy
tojų, o kiti visai atvirai, ypač 
kolchozininkai ir darbininkai, ta 
riamuosius “svečius” pasitikda-

vartojant juos nuo blusų'

Atsakymas R. C. — Tie mil
teliai, kuriais naikinam; visoki 
vabzdžiai, vadinami “DDT”. Vis 
gi tai yra nuodai ir gali pakenk
ti žmogaus sveikatai, jei dides
nis jų kiekis per burną ar per ai 
savimo takus patektų vidun. Lo 
vos tais milteliais barstyti ne
patartina ir nesaugu, jei mano
mi toje lovoje gulėti tuojau po 
apibarstymo. Jei reikia DDT pa 
vartoti lovoje blusoms ar bla
kėms išnaikinti, tai paskui rei
kia tą lovą siurbliu (vacuum 
cleaner) gerai išvalyti.

Klausia P. G.— Svėriau 200 
svarų, dabar — 170 svarų. Jei

landą visi išvaromi lauk, ir du
rys iki tam tikros valandos va
kare užrakinamos. Tuo būdu 
“repatriantų” žmonos ir dukte
rys priverčiamos greičiau jieš- 
koti kokio darbo. O šiaip jos 
girdi, dykinėjusios, keikusios 
savo likimą, verkšlenusios ir vis 
laukdavusios geresnių dienų...

Į “eksursantus” ypatingą dė
mesį atkreipęs “prezidentas” J. 
Paleckis, kuris pasisakęs už rei
kalą būtinai sustiprinti akciją 
už lietuvių iš P. Amerikos ir ki
tur “'grįžimą namo”. Iš Lifetu-

Maldaknygė be “Marija, Marija”

Būdingi atsivežtieji leidiniai' 
gauti iš kan. dr. J. Stankevi- 
čiaus. Maldaknygėje nėra Mai-, ‘(-I;.“ t
ronio “Marija, Marija” ir nė vie 
nos maldos ar giesmės, kurioje

Trečiad. tik susitarus.

būtų žodis Lietuva. Kalendorių-1 
je nieko neminima apie svar- 

Lietuvos valstybines

DR. IRENA KURAS

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Waeker Drlve
(Clvlo Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 41-2204 

5002 West lOth Str.. Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhall 3-0050 
Kitu laiku Ir trečiad. nusitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

blausias
datas.

((lydytoja Ir Chirurgė) 
KŪDIKIŲ llt VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
7150 South Hestern Arenu*

(MEDICAL BU1LDING) 
Pirmad., antrad., ketv. ir renktad.

Tenka laukti, jog Maskvos j nuo ll vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 

riebiai apmokami agentai pra-j -^iT p. Tpr.eSe/tka “n
dės verbuoti naujas tariamųjų i vai. ryto iki 3 vai. popiet 
lietuvių “ekskursijas j tėvynę”,' onicetei. re 7-iioa
kai tuo tarpu iš tikro ten tebus
siunčiami tik Kremliaus rūpes
tingai parinkti patikėtiniai, ku-

Res. tel. \VAlbrook 5-3765

rie paskiau, grįžę atgal, turės 
stiprinti komunistinę veiklą

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė.
Tel. PRnspeet 8-1223 arba YVE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

vaiko kūną, bet ir apsaugoja jį daUgįau suvalgau per sa-
BUG Ilgų. ... I vaitę, svoris žymiai pakyla, jei

Jei augantis vaikas ilgas va- j neprivalgau, jaučiu po krūtine 
landas kas naktį pamiega ir tin- skausmą. Norėčiau pasiekti sa- 
kamai išsimiega, tai paūgėju- vo į,uvusj 140 SVorį, bet niekaip 
aiam bus daug lengviau apsisau- negaliu. visuomet turiu gerą a-
£oti nuo džiovos ir galės ją sėk-j petitą norg ir sausa duona _
mingiau nugalėti. skanu ir sveika. Gal galėtumėte

'Kai vaikystės dienose žmogus |nugt3tyti maisto dietą; jei ne.
BCgauna kaip reikiant saldžiai, ga]jĮe įaj pragau patarti nors, 
pamiegoti, tai jis užauga silp- ųajp įšiaįj<yti savo dabar turimą 
Btsnės sveikatos ir menkesnio

vos būsią repatrijuota dar 100,- 
000 lenkų, bet lietuviai bijo,, tarP 0iems simpatizuojančių ar 
kad ta proga nebūtų vykdomos | kvailinti jų klausančius. (Elta) 
naujos deportacijos. Paleckis'
smulkiai klausinėjęs apie “pa
žangiųjų” Urugvajaus lietuvių 
veiklą ir ten esančius “fašis
tus”. Atsisveikindamas “eks
kursantams” įdavė gintaro ga
baliuką su linkėjimais, kad jį 
“tėvynėn grąžintų paskutinis iš 
Urugvajaus grįžęs lietuvis”.

................ .......................... Jau šnekama apie naujus 7 “re-
L Žlai^L,psJ* JUS patriantus» kurie bū8ią vežami 

nemokamai. Tačiau tarp jų ne-

rel. oriso Plkispect 6-2240
PRospect 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street

Prifimimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad. ir sek uždaryta.

TeL ofiso He. 4-2123, rez.PR.6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South VVestem Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

svorį vienodai.

Atsakymas P. G. — Neval
gyk šakninių daržovių — bul
vių, morkų, burokų, gručkų ir 
visko, kis auga po žeme. Bet 
valgyk kiek tik nori kopūstų, sa 
ločių, agurkų, burokinių lapų ir 
visko, kas auga ant žemės pavir 
šiauš. Gerk tik nugriebtą pieną 
be grietinės. Nevalgyk riebalų, 

1 nei miltinių valgių, nei cukraus.

ataparumo džiovos baciloms.
Tuomet, kai džiovos bacilos pa
tenka į tokio žmogaus plaučius, 
tįsi gana greitai ten įsigali, pra
deda ardyti neatsparias “apipuz 
drijusias” ląsteles, pradeda žmo 
gų džiovinti, silpninti ir nuva
ro suvytusį ir išblyškusį jaunuo 
lį į kapus.

Oi vargas, vargas būdavo (ir 
tebėra vargas) Lietuvoje, kai 7
ar 8 metelių mergytė turėdavo! Pilnos dietos nustatyti, nežinant 
anksti rytą kelti žąseles ganyti. tamstos sveikatos padėties, ne

geriau žinome, kokia padėtis 
Lietuvoje”. Išvadinę juos niek
šais, išgamomis, šnipais, žmo* 
nės pastebėdavo: “Velnias čia 
jus ir atnešė”.. Kiti susipyko su 
savo giminėmis, kurių ne vie
nas taip pat delegatus keikė. Vi
sus stebino, nors oficialiai jie 
ir kitaip teigia, Lietuvos žmo
nių, tiek mieste, tiek kaime, blo 
gas apsireingimas ir apavas. 
“Ekskursantai” negali atspėti, 
kur dingsta Lietuvos fabrikuo
se gaminami audiniai ir batai. 
Kaikurie ekskursantai giminėms 
atidavė visas baltinių ir viršu
tinių drabužių atsargas. Ypač 
sujaudino vieną senelės motinos 
skurdas. Rado ją gimtajame 
kaime gyvenančią tvarte, nes 
pirkioje buvo įsitaisęs kolchozo

bus nė vieno iš “delegatų”.
Buvo pas kan. Stankevičių
Ypatingas priėmimas buvęs 

ir pas “arkivyskupą” dr. J. Stan 
kevičių, kuris teiravęsis apie 
Urugvajaus lietuvius katalikus, 
jėzuitus ir kt. Atsisveikindamas 
kom. veikėjus apdovanojo savo 
suredaguota maldaknyge, “Ka
talikų kalendoriumi” ir rožan- 
čiurhi.

“Delegatai" kaikur turėjo ir 
incidentų. Juos visur po Lietu
vą lydėjo bent du civiliškai ap
sirengę vadovai. Net tėviškėse 
tebuvę leista pabūti tik po po
rą valandų, žodžiu, “angelų sar 
gų” jiems netrūko. Nė vienas 

! ekskursantų “tarybinėn tėvy-

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. ‘rurfield Hivd.
VAL: 1 4 Ir 6

S-štud'eniab- nuo 1 iki « va) p. p 
'Sskvrus ketvirtad. ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. 1. 7-9 vai.
vak. šeštadieniais 1U , vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. YVAlbrook 5-5076

ii. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvtr., penKt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr sešt. pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDVTOJA TR CHTRTTRGfl 

Office: 10748 South Mieliignn Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Bevcrly Hills

Vai’.: kasdien (nuo 6 v. v.'Jkl 9 v. v!.> 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

| DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

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

Namų — CKdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRCRGAI 
3259 South Halsted Street

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susltarlma 

D61 valandos skambinti telefonu
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. ‘ Kasdien 3—7 vai, vak. Šeštad. nuo 

1 — 5 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2437 
\V. 62n<l St., tel. Repnbllc 7-8818.

p. p. kasdlan išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-5603

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. 

Šeštadieniais 1—
ir 6—8 v. vak 
4 v. p. p.

Tel. ofiso PItospeit 6-9400
Rezid. PRespeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičiūtė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE ' 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kam p. Halsted ir 31-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Ir berniukams piemenėliams 
kiekvieną rytmetėlį reikėdavo 
kaimenę ganyklon varyti, senio 
kerdžiaus rago raginimo klau
syti. O juk taip norėdavosi mie
goti, taip norėjosi... Neleisdavo, 
žadindavo, keldavo, varydavo, 
ir dėl nepakankamo išmiegoji- 
mo tūkstančiai Lietuvos vaikų 
gauna džiovos pradus jau vai
kystės dienose. Lietuvos kapi
nėse daug daugiau džiovos pa
kirstų vaikų lavonėlių, negu su
augusiųjų yra palaidota.

Seniau, net mūsų atminime, 
ir Amerikoje vaikų nuo džiovos 
mirdavo beveik tiek pat, kaip ir 
Lietuvoje. Dabar jau nei penk
tos dalies nėra tiek mirštančių 
nuo džiovos, kaip seniau būda
vo. Bet visgi yra. Džiovininkų 
dažniau pasitaiko naujųjų atei
vių tarpe, negu tarp amerikie
čių.

Didokas skaičius nuo džiovos 
miršta tarp 25 ir 45 metų am
žiaus. Tai reiškia — pačioje jau 
nystėje jie užgesta. Tačiau be
veik visi jų buvo gavę džiovos 
pradus vaikystėje ir tik retas 
kuris vėl užsikrėtė džiovos ba
cilomis vėliau. O didžiausias kai 
tibinkas, kuris nusilpnina vaiką 
ir paruošia palankią dirvą jo kū
ne džiovai įsigalėti, tai stoka 
miego. Medicinos mokslas tai 
gerai žino. Todėl gydytojai, no
rėdami apsaugoti žmones nuo 
džiovos, visiems ir visur šaukia: 
leiskite vaikams saldžiai mie
goti, ilgai pamiegoti ir tinkamai 
pailsėti!

Senių posakis, kad vaiko il
gas migdinimas yra vaiko lepi-
pinimas, kad tai yra jo moralės į z— ■1« 1 ~~ - ■■ i ’-s
tvirkinimas, kad tai jam yra ne- S^PVię^/
sveika — yra perdėm klaidinga i
pažiūra.

įmanoma ir negalima. Tačiau Pare'gūnas rusas. Kiti nerado j ngn grįžti” jr nuolat apsigyventi
alkį pasotinsi ir mažiau tukins, 
jei prisilaikysi tų valgių, kaip 
čia patarta.

Atsakymas P. N. — Apie oši
mą galvoje jau daug sykių bu
vo rašyta, tad vėl tą patį kar
toti neapsimoka. Kaklo braškė
jimas gali reikšti rimtesnį daly
ką ir patartina šiuo reikalu ne
atidėliojant eiti pas savo dak
tarą.

Atsakymas M. Ka. — Kojų 
pėdų ir blauzdų dilgčiojimas ir 
šalčio bijojimas gali reikšti blo
gą kraujo apytaką kojose arba 
gali būti stoka tūlų medžiagų 
jūsų kūnui. Masažas gal šiek 
tiek pagelbėtų, bet geriau nu
eik pas savo daktarą.

Dažnai varžybos būna ne stip
rumui ar greičiui patikrinti, bet 
dažnai tai yra proga lažyboms.

Runyon
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• Televizijos
• Radijai: importuoti Ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami Ir klL
• Fonografai • Hl-Fldsllty
• JkalhčJimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašlnš-

Ifia. plauki) džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r, rmastertal, 
automatiškos kcptuvšti Ir kt. na
rni) apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinčlčs
• Elekt. laikrodžiai Ir įvairūs kito

kie daiktai.
Piginusiai pirkaite Ir geriausią pa

tarnavimu gausite Inž. A. SemSno 
ImonSJe.

ne tik savo gimtinių, bet nė 
giminių. Ir įsitikino, koks Lie
tuvoje siaučia Skurdas. Žmo
nės esą ne tik skarmaloti, bet 
ir apšepę, murzini, daug visai 
nesiskuta. Kaimo vyrai dabar 
tik žirklėmis barzdas apsikerps 
ir prašė skutamųjų mašinėlių, 
peikdami, kodėl ju jiems neat
vežė. Moterys dejuoja muilo 
trūkumu. Kaikurie miestai ir 
miesteliai toki, koki ūko karo 
pabaigoje: griuvėsiai, ištisi plo
tai apaugę piktžolėmis ir krū
mais. Toki atrodė iš dalies Šiau 
liai, kaikurios Vilniaus dalys, 
Varėna ir kitur. Griuvėsiuose 
lindį elgetos ir “chuliganai”.

Tik du patenkinti
Nė vienas sutiktų ankstesnių 

“repatriantų”, išskyrus du, nesą 
patenkinti. Patenkinti tik gau
ną riebius atlyginimus komu
nistų vadovai A. Vaivuckas ir 
J. Lekavičius. Visi kiti repat
riantai pakliuvo iį eilinių skurdą 
ir nusivylimą. Tuos, kurie nori 
grįžti atgal į Urugvajų ar Pietų 
Ameriką, mėgina apšaukti “be
pročiais". Vietos lietuviai į

NUO UŽSISENBJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai eSdBti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užsieenšjuslos žalždos 
niežėjimą Ir skauc’SJlmą. senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų nždSkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jnsu skaudėji
mą, Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją, tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOCFT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlOstančlos sunkusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, Ir $3.50.
Pirkite valStlneseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee. Wlsc., Ga- 
”v,Ind. Ir Petrolt, Ml- 
ehigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order |

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos Ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAIbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South VVestem Avenue 
Chicago 29, UI 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900 

Rezldcnda: GRovehlU S-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VI r gi n ln 7-0036. 

Reatdend <Jon tel. BEverly 8-8244

Daina.
TCLCvision
Rav. Inž. A. RKMftNAS 

3.321 S. Halsted — CliffSde
Taip pat klysta ir tie, kurie Į Atdara: kasdien 9—«. pirmadieniai! 

pasakoja, kad džiova yra pi vėl Ir ketvirtadieniai. 9—•

Oftso telefonas — Blstiop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

LEGULO,
5618 W. Eddy St, Chicago 84, Hl.

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pletldetviez, pres.; E. R. PletUeaiea, aekr. Ir advokatas
Mokame niritsliia dividendus. Keičiame čcklua. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. 7'aupytojamn iiatarnavlmal nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki 910,000.

Darbo valandoe: pirmad. ir ketvirtad. nuo 0 Ud 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 0 iki 5; treč. uždaryta, o ledt. nuo 0 iki vidurdienio.

TeL ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California Avs. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p 
Sešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Healdencljoa — KTewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampa. Halsted Ir 86-ta gatvš) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

1*4. WAlbrook 5-2670
Rca HHltop 6-1560

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAI.. 2—4 p. p. Ir nuo 7—• v. vak. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso Plt. "838. rez RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Went 6Srd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p Ir 7:l<> 
Iki 9 vai. Trečiad. ir ftešt uhiaryta

''»i«fona* ORovshll1 s
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
PRITAIKO AKINIUS 

Valandos •—U Ir 7—f ♦ » paga
•udltarlmą Išskyrus trečIa-Osnlu.

2422 W. Marųuette Road

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. CHIRURGINES ir 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:0(1—4:00. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklių Ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš- 
tsd Ir sekmad. tik pagal sutartį.
Jei neatsilieps viršminėti telefonai,

šaukite Mldivay 3-0001

Tel. oftso PR. 0-0440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2. iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p.p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Protezlstaa

Aparatai-I’rotezal, Med. ban
dažai. spec. inigalba kojom

(Areh Supports) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OIITHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, III. 

Tel. PKnsiieet 6-5084

VemkitP dien Dranga'
Perskaitę

kitiems!
‘Draugą”, duokite

DRAUGAS
THE LITIIUANIAN DAII.Y FRIEND 

4545 W. 63rd St., Chicaąn 29, Illinois, Tel. LUdl»w 5-9500
IllinoisEntered as Hecond-Clans Matter Mareh >1, 1916, at Chicago, 

Uode. Uis Act of Mareh 8. 1879.

Msn>ber of thn Cathollc Press Asą'n 
Publi.hed dally, ezept Sundays,

SUB8CRIPTION RATES 
$8.00 per year outslde of Chicago 
$9.00 per year in Chicago A Cloere

1-tttuisulan Cathollc Pree. Soclety $8.00 per year in Canada
Korei icn >1100 per year

PHENi'M KRATA: Metama H metų B nišų. t mln
Chleagoi Ir Cicero! $9.00 6.00 $1.76 $1.36
Kl»ur JAV ,r Kanadoj $8.00 $4.60 $2.60 $1.00
Užsienyje $11.00 $6.60 $>.o. !Li!

Reda kelia .tratpsnius taiso savo nuožiūra. N eau naudotų straipsnių na 
snuro. Juar grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turte 
r>A„«*alrn Utroihlmn Icatnne nrtslunčtamrm aavue nrašvme

f
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KRAUJAS IR ŽIBALAS
Teka gyslomis kraujas ir žibalas — ir abu labai brangūs 

dalykai. Pirmasis brangus todėl, kad krauju yra išperkamos 
visos laisvės, visi idealai ir visų tautų nepriklausomas gyve
nimas. Žibalas brangus, nes žibalo gyslomis teka pinigas, už 
kurį kartais perkamas ir parduodamas kraujas. Paradoksas, 
tačiau šiandien pasaulį labiau jaudina žibalo negu kraujo tekė
jimas. Kai Vengrijoje prasidėjo kraujo praliejimas dėl laisvės, 
pasaulis nepajudino rankų. Pasaulį tvarką valdovai mandagiai 
išsitraukė nosines ir nusišluostė ašaras. O kai mirštą už laisvę 
prašė paramos, kai jie bolševikijos sulaužyti bėgo į miškus ar 
ėjo į kalėjimus ir kartuves, tiems, kurie pasiekė laisvę, buvo pra
dėta rinkti centai, kaip vaikui netikras čiulptukas. Žinoma, ir 
tai gerai, bet čia neišsprendžiama pati reikalo esmė, išduodama 
pati laisvė, paniekinamas kraujas tų, kurie siekė būti nepriklau
somi, kurie kovojo už laisvą XX amžiaus žmogų.

JAUTIS IR ŽMOGUS *
Beveik tuo pačiu laiku prasidėjo ir kita drama — žibalinė. 

Čia buvo kovojama ne už laisvę, bet už materiją, todėl viso pa
saulio ginklai subarškėjo. Vieni turėjo trauktis raginami, kiti 
ir raginami nesitraukia, tačiau čia pasirodė pasauliui daug svar
besnis reikalas negu kraujas. Dega kraujas ir žibalas. Pirmasis 
dėl laisvės, antrasis — dėl dolerių. Žibalo gyslos brangesnės ne
gu kraujo. Pasaulio idealizmo belikę tik likučiai. Auksiniam 
dievui ir auksinei kiaulei lenkasi šiandien prezidentai ir gatvių 
šlavėjai. Vien dėl žibalo gyslų šiandien sudaromi planai ir vien 
dėl žibalo gyslų lankosi įvairūs svečiai. Vyksta tiesiog XX am
žiuj neįtikėtini dalykai. Kada pačios Amerikos kaikuriuose mies
tuose gaudomi nusikaltę prieš dorovę vaikėzai ar gatvės mergi-

OFICIALIOJI KATALIKIŠKA AKCIJA 
IR MES

JULIUS GRAVROGK AS, Cleveland, Chio

Sekuliarizmo įtaka smarkiai 
praplito gyvenime. Jis palietė 
įvairių luomų, religijų ir įvairių

ma krikščioniška prasme ir ta 
prasme jos jėgos yra ugdomos 
net ir mažais patarnavimais sa- 

tautų visuomenę, nešdamas vi- v0 artimui, atmenant, kad, pa- 
sur neapykantą Bažnyčiai ir su, tarnaudami savo artimui, patar-, 
dideliu įsiutimu atmesdamas jos naujame Kristui. Tokie patar- 

' įtaką gyvenimui. Bažnyčia ture' navimai ugdomi tame, kas pa- 
jo į tai atsakyti kontrofenzyva, tarnauja, pastovų krikščioniš- 
stengdamasi laimėti savo įtakai ko tarnavimo paprotį. Prakri
tą pačią plačiąją, jau žymiai de kuodami ilgą laiką mažus patar 
christianizuotą visuomenę, vadiį navimus, žmogus gali su laiku 
nas, ją rechristianizuoti. i priaugti ir dideliems, išaugti į

Šios kontrofenzyvos veikla, ku, didelį krikščionį. Nes paguodos 
riai greta dvasiškijos yra Pi- ■ žodis, simpatijos pareiškimas 
jaus XI-jo pašaukti ir pašau- arba mažas patarnavimas esmi 
liečiai, ir yra esminis specialios į niai nesiskiria nuo didelių sa- 
katalikiškos akcijos bruožas. vęs išsižadėjimo žygių, o skiria- 

Mes lietuviai esame sukūrę si nuo jų tik laipsniškai. Todėl 
katalikiškos akcijos instituciją iš nuolatinės tų mažų dalykų 
su jos suorganizuotais parapiji- praktikos galima kartais išug-

llt <f!A NEMALONĖM \l

Anglijos kaarlienė Elizabeth nepatenkinta, kad yra gandų, jog ji nesugyvenanti sii vyru Raba 
stovi Edinburgh sekretorius Parker. Princas ir karalienė nebuvo kariu keletą menesių (INSi

niais skyriais. Tai yra mūsų L. 
R. K. Federacija. Jos uždaviniai 
yra platūs, nes be bendros kata 
Ūkiškos akcijos tikslų ji yra

dyti savyje sugebėjimą atlikti 
didelius dalykus.

Akcijos priemonės
kad tokie jų bendradarbių gali kyti laikinuosius dalykus, steng lingu pasekmių, nes sukiršina 
būt daromi, ir sutelktinėmis jė- tusi grąžinti pasaulį Kristui. tarp savęs tos pačios Molino.? 
gomis gilinsis į katalikiškos ak Gyvenimas parodo, kad vienin- Bažnyčios vaikus. Pašinu tidoda. 

gurnui ne visuomet pakanka mi ta proga, įvairus, nors ir ne 
bendro augšto idealo. Todėl ak-! gausūs neramumų skleidė jai 
cijos pareiga atkreipti minėtų stengiasi paaštrinti t ims kivir 

nio katalikiškos akcijos narys niai socialinį mentalitetą. Tikė-į organizacijų dėmesį, kad vie- čus, kad pasiektų to, ko |įe taip

pašaukta ir specialios katalikiš
kos akcijos uždaviniams siekti, savo bendradarbiams patama vi- darni, galėtų sėkmingiau ugdy 

nos, tos pačios šalies sostinėje lankosi baisiai augštinamas žmo- «jeį bendrosios katalikiškos ak- I mais jų sau simpatiją parapi- ti savo bendradarbiuose religi
gus, turįs tris šimtus ir keturias suguloves. Pasaulis daug jaut 
resnis auksiniam jaučiui, negu laisvės trokštančiam žmogui. Ži 
balo versmės gali pasibaigti, kraujas nesibaigs per amžius. Nėra , 
ko rūpintis.

LANKAS IR RAKETA
Žiūrint į politines situacijas ir politinius veksmus, į įvai

rius suktus užnugarius ir žmonių ir tautų pardavinėtojus darosi 
nebesuprantama, kam tada mes dar giriamės esą pažangūs ir gy
vena nuostabų civilizacijos pakilimo laikotarpį. Ar tik dėl to, 
kad Chingis Chano peilis dūrė po vieną žmogų paskirai, o šau
nusis Chruščevo aparatas sugeba per dieną suversti į duobę 
tūkstančius. Keista yra, kad šiandien mes giriamės civilizacija, 
kai pats žmogus kultūroj savo paties mašinų yra pralenktas šim
tais metų. Žmogus, trokštąs išduoti, plėšti, žudyti ir viską pa
silaikyti sau, tebeina pėsčias, nes dvasinė kultūra šiandien yra 
kažkoks senabaldis reikalas. Ir šitoj kovoj dėl žibalo lietuvis 
turi plaikyti kraujo aukas. Nes jos mums yra ir bus brangesnės 
už pasaulį sujudinusį žibalą. Al. Baronas

cijos plotmėje senieji mūsų emi 
grantai, kurie sukūrė ištisą tos 
Akcijos maldos ir labdaros ins
titucijų tinklą, turi milžiniškų 
nuopelnų, tai ir tie mūsų veikė
jai, kurie tik prieš kelius metus 
išemigravo į U.S.A. įnešė į kal-

Šitaip laimėję kad ir mažais cijos esmę, kad, paskirai veik-

seks, ar neužsimegs kada tarp 
jo darbo aplinkos bendradarbių 
diskusija kuriuo nors katalikiš
kos akcijos veikėjui rūpimu 
klausimu. Jam gi privalo rūpė
ti, kad, valdant kraštą, Dievas

bamos akcijos veiklą šį tą nau- ir Jo Įstatymai nebūtų ignoruo- 
jo, steigdami stovyklas mūsų I jami, kad mokyklose būtų mo- 
jaunimo auklėjimui, šiuo atžvil karna tikybos, kad privatiškos 
giu ypatingai pasižymėjo ener- katalikiškos mokyklos būtų iž- 
gingas, parodęs daug sveikos, do teisingai palaikomos, kad tei 
gyvos iniciatyvos buvusis Fede i singumas užviešpatautų socia- 
racijos pirmininkas dr. A. Da- į liniame ir ekonominiame krašto 
mušis. Reiktų tik daugiau dėme 1 gyvenime, kad bendra krašto 

santvarka būtų krikščioniška.

kimės, kad iki sekančio A.L.R. ningumo dvasia jose turėtų .mi-! labai nori, būtent, kad kntnh- 
K.F. kongreso mes bent vieną sti ir Šv. Sosto enciklikomis, ku knį indų kovėti vieni prieš ki 
oficialios katalikiškos akcijos riose randama nurodymų, kaip [ tus. Todėl nors paskutinių dfc 

Evangelijos mokslas turi reikš-' nų įvykiai p ilys savaime kaiparapinį būrelį jau turėsime 
Ko siekiama?

Gyvename sekuliarizmo į at
skirus viens prieš kitą kovojan
čius asmenis suskaldytoje visuo

tis praktikoje mūsų laikų gyve-. ha ir Musų įspėjimai, atrodo, 
nimo sąlygomis, kuria krypti-1 nesą reikalingi, tačiau Mes vis 
mi reikia spręsti turto, laisvės, tik norime juos pakartoti tiem,, 
politinės bei socialinės santvar-| kur ie jų ar m suprato n penų 
kos klausimus ir kaip žiūrėti j įėjo suprasti "

menėje. Oficialioji katalikiška tą giliai įstrigusį žmoguje norą Tenka mums įsidėmėti
akcija siekia sukonsoliduoti ją 
Kristaus dvasioje, sucementuo
ti Kristaus tiesoje ir grąžinti 
Kristui. Toji vieningumo dvasia 
yra kovingumo už Kristaus tie-

VERTA PAGALVOTI matėme filmą, vaizduojantį ven-

šio atkreipti ir į specialią kata
likišką akciją, kur Federacijos
užsimojimai yra tuo tarpu tik darbių bet kuriuo panašių klau Į šaulį Kristui. Vieningumas čia koj jįcms įos enciklikos bus au 

yra organiniai susietas su Kris-, toritetingos, jie niekur nekurs 
taus vienintele Tiesa. Tai nėra lygiagrečių katalikiškų tomis

Pastebėjęs vedamą jo bendra- 84 dvasia, kad nugalėtumėm pa koj jje laikysis nurodytų gairių.

užuomazgoje”. , simų diskusiją, parapinio būre-
Tiesa, daug kas mūsų dėl dar lio narys neturi praleisti progos

ypač
turėti savo pastovų lizdą, savo Į šiuos popiežiaus js|»ėjirno žo- 
pastovią buveinę ir šioje žemė-, džius: "Kas stengiasi didinti 
je. Sprendimo būdų enciklikos i tarp katalikų nesutarimus, tu« 
neduoda ir čia katalikai gali ‘ rėš sunkiai atsakyti Ihevui ir 
skirtis savo nuomonėmis. Bet Į Bažnyčiai”.

Taigi katalikiška akcija na 
lik pati Imi būt persunkta K n 
siaus Tiesos vieningumo dva 
sios. bet turi nešti dvasią i m- 
sas katalikiškas grupes, kad ir 
nepriklaiisančias akcijai, boto»i‘ 
tvarkančias Įnik muonius dalv-

tik paprastas metodas, greta ki ; pat vįeĮOS sąlygomis, tam pa
tų galimų metodų, pasaulį lai-' čiam tikslui siekti, visai identiš 
mėti Kristui. Tai yra vieninte- kų organizacijU( ncBki)s savo

įsijungti į ją ir stengtis kurti 
savo bendradarbiuose palankų 
katalikiškos akcijos tikslams nu 
sistatymą. Neturime pamiršti, 
kad, taip veikdami, palaipsniui

Vasario 6 d. du Chicaeos dien !grų SruP^s pasprukimą iš ko- palankia Akcijos tikslams pras i vykdysime norima prasme nusi pesringai Bažnyčios augščiausio , mingj ka(J jf. pasjrejkš(|arnj gal
raščiai — “Sun-Times” ir “Chi-' muniistJ“ės VengrijosJ Vakarų, me. Bet nepareinamai nuo to Į teikimą, kuris demokratiniame autoriteto vadovybės ugdomas. būt vienjngos organizacijos ri-

' Vokietiją keleiviniu lėktuvu. kiekvienas katalikas ir juo la-i krašte turi lemiamos reikšmės Sekuliarizmo gerbėjai, nors ir bose įvairiomis neesmingais stengtis skilimą kuo greičlan-
Turint tai galvoje, ar nevertė- bau parapinio A.L.R.K.F sky- krašto santvarkai. susiskaldę įvairiais kitais pagrin kiausįmais srovėmis. šiai likviduoti Kiekvienos orga

tų ir lietuviams pasiūlyti filmų irįaus narys turėtų stengtis pa-i Periodiniai šaukiamuose su-lda*s’ Xra tačiau vieningi savo ,,, . nizacijos skilim is su laikų ein?

bo sąlygų ir šeimininių pareigų 
neranda laiko atsidėti sandarbi 
ninkavimui spaudoje, siekiant 
per ją formuoti mūsų sekuliari- 
stinės visuomenės nuotaikas

lis šiam kilniam tikslui pasiek- prjegų džiaugsmui, bet liks or- 1 kus. Vadinas, je, kur katalikų
ti būdas. Todėl jis ir yra taip rū ganizacimai vieningi ir drmis- tarpe kilo tiek dideli nesutari

mai kad dėl jų įvyko skilimas, 
tai katalikiškos akcijos pareiga

cago American” — patalpino tū
lo Laimonio V. Streips (mato
mai latvių tautybės) laiškus, ku 
riuose jis iškelia Sov. Sąjungos 
nedorybes. Čia prisimenama 
Jungtinėse Tautose pasiūlyta re 
zoliucija, sakanti, kad Izraelis

gamintojams medžiagos apie pa vejk^į kaibama prasme tuos pa-i sirinkimuose skyriaus nariai da neaPyhanta Bažnyčiai.
našius žygius atlikusius lietu- prastai įvairų religijų įr tau- linais savo paskirai atliekamos Katalikiška akcija neturi bū
vms. Juk ir mes turime lais- tybįų -moneg gu kuriaig jam veiklos įspūdžiaiSi savo pasise.
na^us6 ^dėžinės6 uždarT^ a fenka bendradarbiauti kasdie- ■ kimais ar nepasisekimais toje

būtų pašalintas iš šios tarptau-į na^Uku ^uo^HeiTko n*° darbo aplinkoje. Supranta- apaštalavimo veikloje. Organi-
tinės organizacijos, kadangi jis . ja™ck pabėgimas yraTdomes- ma’ kad katalikiškos akcijos zacijoje jie semsis entuziazmo

Pijaus XI žodis

Popiežius Pijus XI-as encik- i •'
;įlvn ir tiesu t a runa i. dėl kuriu 
jisai kilo, didėja, iki pagaliau

nebenori pasitraukti iš Egipto 
teritorijos, ir tada klausiama, 
kas pasiūlys rezoliuciją Sovietų 
Sąjungos išjungimui iš Jungti
nių Tautų? ‘‘Ji (Sov. Sąjunga) 
yra daugiau prasikaltusi šios 
rūšies nusikaltime prieš žmoniš
kurną Jau daugiau 15 metų ji NEPRALEISKIME PROGŲ Jgiams. Tačiau nereikia pamirš- reikalui esant, atremti priekaiš 
nelegaliai yra okupavusi Latvi-1 '
ją, Lietuvą, Estiją bei suo-

nis už mūsiškių trijų žvejų siau-' veikėJui lengviau bus veikti sa-, savo veiklai ir nepabūgs nepa- 
bą sukeliančią kelionę iš “ro- vo darb° aPlink4. jei jisai nors j sisekimų, bet kolektyviai jieš- 
jaus?” Tik reikėtų išbandyti ikiek išsiskirs iš jos savo mora- kos argumentų kad galėtų, pa- 
visus galimumus, beldžiantis į liniu pranašumu. Tik išimtinai skirai veikdami, daryti tinka- 
filmų gamintojų duris; kas ži- į retas, kad ir geros valios žmo-, mos įtakos savo bendradar- 
no, gal jos būtų atidarytos! gus. yra pajėgus iš karto nusi- biams. Jie taip pat kolektyviai 

statyti dideliems labdarybės žy į jieškos argumentų, kad galėtų,

Yra malonu skaityti žinutes, 
mių, lenkų, vokiečių, rumunų ir į sakančias, jog tam^ ar kitame 
japonų teritorijas’’, rašo L. V. mieste lietuviai gražiai pasiro-

ti, kad mūsų valia yra auklėja- tus Bažnyčiai, jei numatoma,

ti vedama partizaniškai bet vie li'koje “Divini Redemptons", vienybės atstatymas pasidaro 
ningoje dvasioje ir vieningoje ! skatindamas visus katalikus su visai neįmanomas Popiežiaus 
organizacijoje. Tą vieningumo tarti, sakė: “Visus savo ir Baž-j Pijaus XI įspėjimas yra labai 
dvasią, kurioje ji pati veikia, nyčios vaikus, vistiek kuriam griežtas, nelejdžiąs katalikams 
katalikiškoji akcija privalo neš- luomui, tautai ar religinei ar pa skilti j priešingas nedraifgingas 
ti ir į tas politines katalikų or- saulinei organizacijai jie bepri- stovyklas. Tokie reiškiniai ker 
ganizacijas, kurios nepriklauso klausytų. Mes čia vėl primigti- tąsi su katalikiškos akcijos tik- 
katalikiškai akcijai, kurių už- nai raginame stengtis, kiek ga-Į slais ir liudija, kad ne visur ka- 
davinys yra tvarkyti laikinuo- Įima, tarp savęs sutarti. Nckar tulikai via reikiamai drausmių 
sius dalykus. Akcija ir pastara tų Mums didelio skausmo yra gi i'- reikiam u respektuoja Baž 
sias organizacijas turi persunk- padarę vaidai tarp katalikų, ku 1 nyčios ifiknlavnnu;; bei nurody 
ti Kristaus dvasia, kad jos, tvar rie, nors dažnai kyla dėl menkų mus-
kydamos ar ruošaamosios tvar priežasčių, bet visuomet turi ža- (Nukelta į J pusi.)

Streips.
Tenka pasidžiaugti, jog atsi

randa žmonių, kurie nors tuos 
pačius laiškus pasiunčia ke
lioms didžiųjų laikraščių redak
cijoms. Bet reikia apgailestau
ti, kad iš Chicagos lietuvių tar
po, išskyrus dr. P. Daužvardiį, 
tokių mūsų bendrus reikalus gi
nančių laiškų pastaruoju laiku 
beveik niekas neparašo. Anks
čiau šiame darbe gražiai reiškė
si Lietuvos Vyčiai, bet atrodo, 
kad ir jie dabar aptingo. Gal 
čia daugiau dėmesio turėtų pa
rodyti Lietuvių Studentų Sąjun
ga ir kitos akademinio jaunimo 
organizacijos?

KODfiL NEPAMftGINTI?

dė masinėse kitataučių ruošia
mose programose, šventėse ar 
minėjimuose. Tačiau jas beskai
tant kyla ir mažutis klaustukas, 
ar visos tokiems pasirodymams 
galimos progos yra išnaudoja
mos?

Kaip taisyklė, lietuviai labiau 
kitataučių tarpe pasireiškia ma
žesnėse lietuvių kolonijose, o di
džiosiose, gal dėl laiko trūkumo, 
daugiau pasitenkina programų 
atlikimu savųjų tarpe.

Šiais metais Cicero miestas 
švenčia savo 100 metų gyvavi-

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

25 tęsinys
Gimbutas nepatenkintas išspūdina šventoriun ir 

tampo laikrodžio grandinėlę. Staiga ūsai dar labiau 
pasipučia, akys sublizga, ir jis įsimaišo žmonėse.

Klebonas skuba žak risti jon, bet niekas nežino, 
kur vikaras. Apžiūri jo kambarius. Tuščia. Čia pat 

mo sukaktį," kurios paminėjimui Į Takai tiesiaai tolVn i PauPI • • •

— Klebone, kam tų rūpesčių, — klega optimis- Julius niršta. — Jei būtų savaitę vėliau pranešęs kie
tas. — Padėsim mes, tam ir atvažiavome. hunas ir angažavęs, tada paprasta Dabar, tokiu lai-

— O visdėlto būk namie! — nubaigia klebonas ku, kai patį vakar prisistatė, jis turi veikti, asistuoti, 
ir išeina į šventorių. Šluosto kaktą. Veidas niaukiasi. Bet kaip? Dinamitu išdėti visi pašaliai Vakarėlis turi

Sutrinksi būgnai po augštais topoliais. Jau greit sugriūti, o ji kiša galvą Keliasi prieš jo gerai iš
bus suma. Suvilnija spūstis ties šventoriaus vartais, dirbtus planus. Jei nesutiks šiandien aikštėje, prie 
Verčiasi dulkių kamuoliai. salės, tai ko gero reikės eiti j vaidinimus Kitaip ne

Julius jau kintą kartą pasirodo aikštėje. Melsvu galima! Turės nusinešti grimą' Kitaip pagalvos, kad 
dailiu kostiumu, išsipuošęs, išsipustęs. Rūpestingas, aš kietaširdis.
Pažįstamus iš tolo sveikina, linksi. Viskas nenumatyta, nesuplanunta. Griūva gele-

Sustoja ties palapinėm. O buvo laikai, kada ir žiniai projektai, 
jis spraudėsi į tarpą, pirko žvilgančius gaidžiukus — Omai P™’8 aki» išnyra geltoni plaukai Susitikti 
birbynėlius ir džiaugėsi. Švilpuku grojo piemens die- tokiu laiku? Julius maišosi žmonėse ir sprunka i se
nomis. Ilgai dūdavo, kol susipurtė ir paliko klumpes ^dį už sales. Ir čia nusėsti suolai, užgulta t«lė čia 
ties priemenės durimis. Armonikėlis, sagtys atmuša fotografas, pasistatęs aparatą i.n rankove. Prišoka 
Juliaus jaunystę. Pr’e Juliaus.

Žvelgia į salę. Vainikai viršum durų. Plakatas. ~ Ponu,i’ kftiP nupaveiksluoti ar ant motociklo. 
Iš tolo raidės šokte šoka — “Vaidinimai”. Bet ten 
nėra jo pavardės. Kaip džiaugėsi, kaip didžiavosi prieš 
septynerius metus, kai ten pirmą kartą buvo jo pavar
dė. Taip kas metai šiokiu laiku: gražiausios dramos,

lik minutėlę'Kunigas čiumpa breviorių. Jei ką sutiks, sakys: 
poteriauju. Bet šiokiu laiku poteriauti, kai spūstis 
šventoriuje? “Niekis, niekis, taip reikia!” — ginčija- 

•I Todėl būtų gera, jog lietuviai i si su savim ir skuba. Sodo gale serbentų apglėbtas na
šios progos nepramiegotų, bet

yra ruošiamos iškilmės ir čia 
yra kviečiamos dalyvauti įvai- 

, rios organizacijos, grupės ir t.t.

Šiame krašte labai madoje 
yra filmai, vaizduoją svarbes
nius įvykius arba su jais susiju
sius asmenis. Šie įvykiai nebū
tinai turi liesti šimtaprocenti
nius amerikiečius, kurių, kaip 
žinome, JAV gana nedaug yra, 
bet taip pat ir neseniai čia at
vykusius.

Prieš kiek laiko spaudoje te
ko skaityti žinutę apie sukamą 
filmą “Eagle Flies Alone”, ku
riame bus pavaizduotas lenkų pi 
loto Frank Jarecklo pabėgimas 
lėktuvu iš anapus geležinės už
dangos. Taip pat dar neseniai

ujungtų savo jėgas lietuvių var 
do reprezentavimui. Esame tik
ri, kad ir kitose vietovėse tokių 
ar kitokių minėjimų vyksta ne
mažai, tad reikėtų sukrusti ir 
labiau kibti į darbą. E. šulaitis

Aistrose aš neberandu jokio 
džiaugsmo ir tik velku jų pan
čius. Mano gyvenimas tapo pra

mėlis. Iš kur išdygo ? Lyg pirmą kartą mato. Pra ve- komedj įr pavardė.
ria duris. Įrankiai. Teisybė, sodininkystės- įrankiai! i _. ... . . . .. ,.. . ... ’ ....... . Prie laiptų pasirodo Algis, tas gimnazistas, vika-Čia pat ir spraga j aikštę. Ten tuščia, bet už gyvat- : . a r “ *7^,. . . , ir“ , . 1 ... j . . . . . . iras ir Samane. Julius taip planavo sutikti ją. T irkvores — gluosnis. Išlenda per tvorą, nutraukia žole. . , .. ,. r ,,, . daug palapinių. Šiandien negeda ir padoriam žmoguiVa, suoliukas, gluosnis, Žarstė, ir niekur nieko. Ap- i ..f . . ... .. , .. ? .. . . *. .. . ! praeiti pro jas ir nusipirkti. Bet jos nepasiekti, kaisižvalgo. Gyvatvorė dengia nuo tako. Čia gali pasi- L.,, 7 .. .... . • . ,, - ,, ,, . tie juodašimčiai tempia už alkūnės,slėpti, ir niekas nematys. Čia pat Ir didelis griovys i
anapus beržiukų. Koks geras priėjimas. Toliau - Skuba » Jie laužysią, kankins varg-
Dievos ’ Samanę. Jie vaidins! O taip buvo viskas aišku,

Skuba vėl per sodą į kleboniją, o vikaras su drau- kad ^vaidins. Atsirado toji Samanė ... 
gaiš kunigais veria duris. , Ji vėl laiptuose. Julius jau iriasi, stumdosi, nors,

ar automobilyje? Pas mane visko 
Rodo savo išstatytas dekoracijas.

Julius šokteli j šalį ir dabar nusišypso Vienam 
kampe nupiešta vyras " moteris su gana nekukliais 
drabužiais. Vietoj veidų paliktos akylės Gali ten įkiš
ti galvą ir nusifotografuoti Koks juokas moters kū
nas, o galva vyriškio. Taip ir jis darė, kai pradėjo 
bernauti. Dabar jis auka sodo gilinimu

štai, negali pasirodyti gatvėje, kaip jr-ipega 
gina. Ir kaip išsprūsti iš tų geltonųjų plaukų’ Jei 
atsirastų koks vyriškis, kuris Linai patiktų’ Jis tu
ri būti dailiai apsirengęs, mandagus, įdomus lėna to
kiu susidomėtų. Tada visi keliai atvut Bet kur tokį 
rasti? Juliui reikės didelio apsukrumo, augštosios 
akrobatikos, kaip cirke žongleruoli, I oi prasilenks

— Klebone, tai džiugu, kokius dalykus surengė labas rytas pasakys. Laiptai čia pat, bet viršuje pro pro šią kliūtį, .šilkinių rankų r< ik:i, kad Lina nesu 
garu. Mes mirštame ir žemės' kunigas Jonas! —vienas nesitveria džiaugsmu. duris išlenda vikaras. Kairė sutanos kišenėje. Julius prastų, kur jis laiko.
prieglobstyje jieškome tos ra- — Atlaidai! — sušvokščia klebonas, ir jo drąsa nebedrįsta; perdidelis būtų nusižeminimas augštyn , Grįžta į aikštę. Vė| įsižiūri į pl ikai i. į šilęs <iu-
mybės, kurios mums pasaulis 
negalėjo duoti.

dingsta. — Tiek svečių, tiek kunigų, tamsta, kunige pakilti ir vidun užeiti. Samanė jo nemato. Dingsta I ris ir nudūlina į bankelį 
Jonai, padėk, patarnauk Per sumą reikia pinigus i vėl salės duryse.
rinkti Į — Kodėl šiuo laiku taip viskas susimaišė!? —Į (Bus daugiau)

/
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Menas ir pseudo menas

Jo pasireiškimai bažnytinėje srityje 

KAN. V. ZAKAKAUS KAS, Chicago. III.

Žymus Vatikano bažnytinio Modernieji patogumai ir maldos
meno žinovas kard. Celso Cons 
tantini puošnioje Biblioteca Val- 
licelliani salėje skaitė paskaitą 
apie moderniojo bažnytinio me
no problemą. Ji buvo skaitoma 
tarptautinio komiteto kultūros 
vienybei ir universalumui ug
dyti suvažiavimo proga. Prele
gentas akivaizdoje kardinolų, 
diplomatų, vyskupų, menininkų, 
prelatų, mokslininkų ir kitų žy
mių visuomenės veikėjų iškėlė 
mintį, kad seniau tikėjimo tiesų 
klaidingam aiškinimui buvo ra
šomos ir platinamos knygos. 
Šiandie gi, šalia senovinių prie
monių yra panaudojama dar vie 
na — menas. Meno pagalba klai 
dingai išreiški/.mos kaikurios 
tikėjimo tiesos. Falsifikuojama 
Kristaus dievystė, tikrasis žmo
gaus, šventųjų ir Marijos pa
veikslai. Meno pagalba yra fal
sifikuojamas Kristaus Įsikūniji
mas, slopinama religiniai polė
kiai ir net pats Dievo garbini
mas. Kalbėtojas savo tvirtini

namai

Tiesa, puikiu marmoru nuklo
tos sienos, fasadas net Švedijos 
granitu išdabintas, viduje pato
gūs suolai, žodžiu, viskas kik
sus, o tuo tarpu prie sienos pri
klijuoti menkavertės meninės 
reikšmės altorėliai, kurių viršu
je prikaltos skylėtos misinginės 
skardos orui vėdinti, o gal tai 
garsintuvai? Kas žino! Ir tai 
bažnyčia! Ji greičiau savo vi
sa nuotaika primena, lyg tai bū
tų puošni salė damoms su bali
nėmis sukniomis šokti, negu šir-i 
dj maldai kelti. Aišku, kad nei) 
architektas, nei bažnyčios sta
tytojas pagrindinės bažnyčios 
pastato minties nepaisė ar jos 
nesuprato. Puikūs suolai, gerai 
ventiliuojamas oras jos nepava
duos.

MUILAS DIENA VIENINGU DARBU ATVADUOSIME 
TĖVYNĘ

Šaulių klubas .JAV yra atkur
tas prieš dvejus metus su puse 
metų. Jo pirmieji iniciatoriai bu 
vo Chicagos šauliai. Dabar šau
lių klubai steigiasi po visą Ame
riką ir Kanadą. Senieji nariai 
stoja
Šaulių

žvalgą. Jisai palietė daugiau ad
ministracinį darbą, pažymėda
mas, kad per dvejus metus la
bai pasikeitė valdybos sąstatas. 
Atsirado visokių reikalų ir nepa
sitenkinimo per ilgesnį laiką, ta- 

į šaulius prisimindami čiau valdyba padarė daug dar- 
sąjungos organizaciją bų ir atliko žymų organizacinį

bu neparduotų už ženklelius 
?940. Klubas paskyrė daug au
kų, kaip organizacijoms, taip ir 
asmenims, kurių neįmanoma iš
vardinti .

Meno kuopelės apžvalga 
Plačiau kalbėjo buvęs meno

kuopelės vadovas VI. Išganaitis. 
(Nukelta į 5 psl.)

Man teko matyti Vakarų Eu
ropoje moderniajame stiliuje pa-: ... , .
statytą Augsburgo mieste, Ba- nie<1^ms ristų į akis jų

___ ________ j ___ „______ vari joje, šv. Antano garbei baž- nĮe. 8in»as arijas, kas kenktų
mus parėmė pavyzdžiais k. a. nyčią. Įėjus į jos vidų, tikrai, ^ienyje propagan
Kristus vaizduojamas su gori-į viskas nauja — modernu. Ji pap

j rasta, savo erdve milžiniška, bet 
I ji iš oro pusės ir viduje kiek
vienam kalbės, k3d tai yra mal
dos namai — bažnyčia. Jos vi-

los galva ir pąn
Naujenybės ir tradicijos

Labai klaidingame kelyje yra 
tie modernūs menininkai, pabrė'dujc dominuoja modernus cent-
žJė kardinolas, kurie įieško nau
jenybių, nepaisydami tradicijos, 
kuri jų yra klaidingai supran
tama. Tradicija bažnytinio me
no srityje reiškia dvasinį turinį, 
o ne vien formą, kuri laiko bė
gyje ir įvairių kraštų erdvėje 
keistėsi ir vystėsi. Architektū
ros menas vystymosi kelyje la
bai didelį šuolį pašoko pirmyn. 
Kardinolas tokią pažangą labai 
užgyrė, girdi, moderniosios sta
tybos bažnyčios pasižymi tikruo 
ju paprastumu, bet kartu tame 
paprastume matai kilnią didybę. 
Čia norėtųsi prie didžiai garbin
go prelegento pareikštos min
ties pridurti kaikuriuos paste-

.Valentino diena džiaugiasi ir si maža sinjonta. Ji yra viena nrievti bnt ii užauginti reikės 
iš išrinktų propaguoti širdies Fondui, širdies ligų gydymui (INS) ' užauginti reikes
-----  -------- _____ l daug laiko ir visų lietuvių ben-

... dro sutartino darbo!
i mečiams ne kristų j akis iu Savo paskaitos pabaigoje kar į Paskui pirmininkas atidarė

Lietuvoje. padidėjimą narių skaičiumi ir
Karštą žodį šaulių susirinki- jū įtraukimu į aktyvų darbą.

nie tarė šaulių klubo pirminin- Jį papildė Ali. Valatkaitis, VI. $, 
kas V. Abramikas, kuris primi-.Išganaitis, V. Šimkus, kurie pa- ii 
nė, kad tėvynėje turėjome šim- aiškino vietinio pobūdžio^ lie
tą tūkstančių šaulių, kurių dau- sklandumus. Ižd. J. Vepštas pa- 
gelis žuvo per paskutinius 15 darė kasos stovio apžvalgą. Per 
metų, k3ip savo krašto gynėjai, dvejus metus gauta pajamų $4, 
Tūkstančiai mirė už tėvynės lais 502.36; turėta panašiai ir išlai- 
vę. Kiti dar kenčia tremtį Sibire dų, nes dabar kasoje randasi 
ir kalėjimuose. Pagarba jiems $157>53 grynais pįnįgais ir šau-
ir pasididžiavimas jų drąsa ir ! " _______
kančia, kuri mus įpareigoja vyk
dyti tėvynės laisvinimo darbą, j 
Dabar mes tremtyje atkūrėme į 
Šaulių klubą, kurį jau turime 
pora metų. Atlikome pasodinto 

i medžio simbolį, kuris vos spėjo

ii Įvairina nkoikin<ait 
hiilkulee k«

ORUHO’S KEPYKLA
HS3B-41 S. IJtuanic« Av.

tek Oliffudo 4-BS76 
eriMtutome i vinajs Krautuve* 
ir reatoranua. taip pat U 
■lunAla i vImub artlmuoatu. 

miestus

Z ’.I

rfZ-

rinis altorius. Tiesa, paprastas,, 
bet iš jo dve-dkia kilnioji didybė 
ir originalumas.

pirmininkas
dinolas pacitavo jam vieno pran ■ metinį narių susirinkimą, 
cūzo vyskupo neseniai rašyto
laiško ištrauką apie moderniš- Podiumas ir pranešimai | i 
kojo meno krizę: Adv. R. Skipitis buvo pakvies f”

— Reikia, kad menas nepra- ^as pirmininku, o šaulys A. Gint 
Toliau kardinolas griežtai na- rastM savo svorio ir plotmės. ”eris sekretorium. Paskutinį 

sisakė prieš Le Corbusiers for- kad būtų laikomasi aukso tai-! sauIl4 klubo protokolą perskai- 
mulę p--ai kurią ir bažnyčia y- syklių ir kad to nepaisymu, ne- tė ^n- Serapinas .V. Abrami- 
ra -maldos mašina” Jis aiškiai »« žalos me- ■»> valdybos ve,klos ap-
pasisakė už jieškojimą naujumo nub Su nepažabota aistra bėga------------------------------------------

Ar priniitivizmas yra 
naujumas?

mene, bet pasmerkė prašmatnų ma šiandien prie naujumo. Tie- -
Elevatorius ar... bažnyčia dviprasmiškumą, beprasmį žai-: sa’ turl būti kuriama nauja. JukjTELEVIZIJ O S

Cfll nravnrtn hfitn idim^ naujumo sąvoka. Tas daž- ir moderniuose lokomotyvuose jr Ra(jio Aparatų Taisymas
Gal pravartu butų prisimint! n&. skelbiamag naujumas yra ne yra daug kas naujo, bet vistiek M riMKUS, 4517 S. Sawyer

šia proga, kad ir mūsų archi 
tektai Lietuvoje statydami Lie.1 kas kita, kaip primityvių anks-' Pas^ieka su ratais ir visados Sąžiningas ir garantuotas darbas 

le* 1 T“ 5” ------- Tel. Vlrginia 7-0087
tuvos nepriklausomybės atgavi- . ., 
mo paminklą - Prisikėlimo baž PnmitVvaus - urvinio žmo- 
nyčią jieškojo naujumo. Ir pas- Į gaus’ k™s savo meninius kuri- 
tatė, kuri, jei ne kryžius ant pahko .olose.ant Slen^ ar
bokšto viršaus, greičiau prime- i klt,°kl? llgai tverianciP daiktų.

Toks naujumas yra netikras.na Aleksoto elevatorių javams 
pilti, ar Chicagoje Nabisco bis
kvitų fabriką. Tai buvo skolinys 
vieno užsienio viešojo pastato 
ir užgriozdintas reto grožio vie-

bėjimus paimtus iš kasdienio toje. Suprantama, kad toks sta-
gyvenimo tikrovės. Gaila, kad 
daugelis naujosios statybos baž 
nyčių, kurios norėta padaryti 
paprastomis, bet deja, jau tiek 
toli nueita, kad pamiršta pa
grindinė bažnyčios, kaipo to
kios, paskirtis. Bažnyčia yra 
maldos namai, o ne kino teat
ras, ar kokia šiaip pramoginė 
salė. Pavyzdžių gausu ypač šio
je šalyje. Pastatyta nauja baž
nyčia, kurios nei išlaukinė nei 
vidinė pusės nieko neprimena 
bažnyčios paskirties.

Katalikų akcija
(Atkelta iš 3 psl.)

Jei kur nors, nesistengdami 
likviduoti tarpusavio vaidų, bei 
juos pakęsdami, jie vistiek de
dasi gerais katalikais, jie skęs
ta tuščioje iliuzijoje. Apie tai 
reiktų rimtai pagalvoti ir mūsų 
krikščioniškos politikos veikė
jams. Katalikiškoji visuomenė 
yra susirūpinusi, kad jie yra su 
skilę į dvi priešingas stovyklas. 
Kol abi šalys lieka ištikimos 
krikščionybės principams ir pri 
pažįsta popiežių enciklikų vi
suomeniniais klausimais autori
tetą, nesunku, atrodo, būtų ski
limą likviduoti. Jau nuo seniai 
stengiamasi to atsiekti priva
čiais žygiais, rašant atskiriems 
abiejų stovyklų veikėjams laiš
kus ar organizuojant privačius 
jų pasitarimus. Reikia ir atei-

tyvųjų laikų sekimas, sekimas ant b^U- Jei ir bažnytinis me
nas iš savo vėžių iškryps, ne
teks savos dvasios, kas sudaro 
jo esmę, — jei nebus paisoma 
tradicijos, kuri liečia tikrojo 
bažnytinio meno turinio supra

Tokios klaidingosios meninės 
manieros yra atmestinos, nes iš 
tikrųjų jose nieko naujo.

tinys lengvai duodasi akių ne
badant pakeisti fabriku ar ki
tokiu kokiai nors imonei pasta-1 
tu. O jau tokį pastatą, iš kurio j 
dvelkia paskirtis maldos na-'■
mams, kad ir panaudosi profa- j _ 
niniams tikslams, tai kiekvienas ! 
einąs pro šalį pasakys, kad čia 
yra suprofanucti Dievo namai.
Gal dėl to Lietuvos okupantai 
— bolševikai Vilniuje bandė šv. 
Kazimiero bažnyčioje įrengti ob!^ 
servatoriją, bet atsisakė, ma-
tyt, pabūgo, kad perdaug užsie- m 
____ ___________________arū

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto

taisymas į
Atliekami motoro remontai, lygi- ' 
nimo, dažymo darbai ir keičiamos

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

BA LYS
Radio—Television 

SALES—SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7lst Street
Tel. PRospect 8-5374

Krautuvė atdara pirm., ketvir. 9—9. 
Antr., tref:., šeštad, 9-6. Sekin. 9-2.

šTAT> HA.
IR N4MI

•šoklu Kušlu 
♦družno a

ty šiuo metodu siekti susiginči- pątaisymu* 
juslų veikėjų sutarimą. Reikia *RisTATOY 
pagyvinti tas pastangas, nes
susidariusioji būklė neturi tęs
tis begalo ilgai. Bet jei iki se
kančio A.L.R.K.F. kongreso šis ( 
metodas neduos teigiamų rezul | 
tatų, mūsų katalikiškai visuo- { 
menei, ypač tai jos galiai, kuri 
gyvai domisi Federacijos užda
viniais, neliks nieko kito, kaip | 
viešai aiškintis suskilimo prie- <t«Atin* atida m kitądien nn«. 
zastis, kad jisai pagaliau zut ,v: 0 „v,r
būt būtų likviduotas.

CARR MOOOV 
Li’VlBPP CO

■‘TĄMVS (47 S r,..
3039 S. Malsted 31

Tai Virt.ir. 1
> <■*»movima i Preki Pnotst 

mo T»ik*'-n> Nemokomo'

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
. • ■„ . .. . - \ I rinkinys. Nedidelis skaičius šiostimą, tada neišvengiamai bus knve-oa srautas šiomis dienomis 
einama -j naujųjų laikų ikono
grafi jos, frezijas. c

rrr

knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ............................................ .................... $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ...................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą l/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai Įdėti prieš 11 -tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

1
1

■ • se ■' -A k «“m b m

Savings and ,Laan 
Asspciafion

aiiuiiREB
, ■ s®

f PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

8E NOROvi

4038 Archer Avenue t*i. la3-a7W 
AUGUST SALDUKAS Pr»»ld*n.r»

1957 BUICKAS
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MgLDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 3, III. LA 3-2022

fUlimilUlllllllllllllllllllllllllhlllllllllliinntlHHllllilinUilJiilIiiMiuillHHr.

PERKRAUSTYMAI ~ MOVING
**lgw» sąžiningas darbas Visi »i>draudimai Iš nrttTi,. <> 

‘nlimu distancijų Saukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
S41S S LITTJANUiA TVR. PHICAOO. HJL

Telefoną. — F'ttontler S-1KR7,

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATĖM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS 

2146 So. Hoyne flve.. Telek Vlrginia 7-7097

EJ ONAS LWi
J. O. TELEVISION OOMPANY

AS
2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
neftlojaml, jungiami prie automobilio istorijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užnlenlnlal, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-I>'i, naterijinial. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM. KM, trumpos bangos, kiliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitąriniai.

ATIDA RA IR HEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

NARIAI IIHI VI! m i- ik SKIIUNIMO

Standard Federal Savings
Į^įliĮBĮi

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: VI rglnia 7-114 I

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS & LOAN ISSN.
2555 W. 47th St.. Chicago 32. III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. IU.. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

antanfintantanl



Antradienis, vasario 12, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Atpigintas knygų išpardavimas
Draugui persikeliant į naujas patalpas

Šiomis dienomis “Drangas” keliasi į niutjiis patalpas 4545 \Vest 63rd 
Street.

Persikėlimo progų ‘‘Draugas” skelbiu platu knygų išpardavimų. Vi
sos žeipiau išvardinti.* knygos yru nupigintos 25% ir dauginu. Šis išpar
davimas yra daromas tam, kad palengvintų sandėlių jierkėliiną j naujas 
patulpas. Išpardavimo nupiginimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
5 dienos, tik detalinium pardavimui užsakant tiesite iš administracijos 
ir kartu su užsakymu prisiunėiant pinigus.

Buvo Dabar
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vilni
etis. Nemuno leidinys. 1953 m. Kiti pusi................................. $2.00..$1.50
ANDERSENO PASAKOS 1 duos, J. Balčikonio vertimus.

Nemuno leidinys. 1952 met. Chicagoje 212 p.................  $2.00..$1.50
ANDERSENO PASAKOS II dalis. 204 pusi......................... $2.00..$1.50
ANGELAI, Froderiok von Lama, 1950, Cbieago, 111. 5(1 pus

lapių ........................................................................................ $0.50..$0.35
ANNA KAREN1NA I ir 11 tomas. Aleks. Tolstojus. Vertė

Pr. Povilaitis. 1954 m. 440 pusi. . ................................... $4.00. .$3.00
ANNA KAREN1NA III ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pusi................................  $3.75..$2.80
ANT RIBOS, R. Spalis. Apysaka. Tremties leidinys. 1954 m.

484 pusi. Kietais virš......................................................... $5.00 $3.50
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Tė

vų Marijonų leidinys. 1953 m. 220 pusi. Kietais virše
liais ...................................................................................... . $2.50. .$1.85

AUKSINĖ SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno leidi
nys. 1954 met. 80 pusi. Didelio formato.......................... $2.00..$1.50

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 — 1952.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 p..............• ••• $1.25..$0.90

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasukom. Stilizavo
J. Švaistas, spaudė Draugas, Cbieago, 1952, 224 psl. .. $2.50..$1.85 

AUŠROS VARTAI, kun. J. Prunskis, 1949, Chieago, III., 40 p. $0.30. .$0.20 
BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

Sitnanas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi..................................................................................... $4.00. .$3.00

BŪKITE SVEIKI, Dr. Steponas Biežis, 190 p. 1953 m......... $2.00. .$1.50
ČIA MŪSŲ ŽEMĖ, II sųsiuvinys, A. Vilainis, 1950, Cicero,

III., 53-96 p. ........................... ....................................... $0.50..$0.35
DAINAVA — Literatūros ir Dailės lapai. 1-n knyga. Vilko

lakio leidinys. A. Galdiko iliustracijas. 1920 m. 118 pusi. $1.00..$0.75 
DEVYNIOS BALADĖS, Kazys Bradūnas. Poezija. L. Knygos

Klubo leidnys. 1955 met. 141 pusi. Laimėjo 1955 m. “Ai
dų” žurnalo premiją............................................................. $2.00..$1.50

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. “Laiko”
leidinys 1955 met. Buenos Aires. 215 pusi......................... $2.00..$1.50

DIDVYRIŲ ŽEMĖ. Karolė Pažėraitė. Apysakos skirtos ko
vojantiems ir žūstantiems Lietuvos Didvyriams — Miš
ko Broliams. 1954 met. Brazilijoje. 134 pusi..................... $1.50. .$1.10

DIEVAS IR ŽMOGUS, Prel. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. A- 
leksa. Išleido Prel. K. Vasys, Reraa 1953 m. Didelio for
mato 518 pusi. Minkštais virš............................................. $5.00..$3.50
Kietais viršeliais ................................................................. $6.50. .$4.85

DŽIAUKIS GYVENIMU, O. Swett Marden. Išleista Medeli-
ne, Colombia. Vertė K Lastėnas, 72 pusi......................... $0.70..$0.50

GĘSTANTI SAULĖ, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi................................. $2.00..$1.50

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių rin
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Cbieago,
III. 248 pusi............................... ..................... ....................... $2.00. .$1.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, I to
mas, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 464 
puslapiai ................................................................................. $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai melų dienai, IT ter
mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 p.................................  $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, III to
mas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. I)r. J. Vait
kevičius, MIC., 622 psl......................................................... $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV to
mas, nuo Žolinių iki advento, Kun. Dr. J. Vaitkevičius,
MIC., 672 psl........................................................................  $5.00..$3.50

HAUFO PASAKOS, KARAVANAS, Nemunas, 1952 m.,
Chieago, III. III leidimas, 113 p......................................... $1.50..$1.10

Iš ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTU. Mokykloms parinko
M. Biržiška. 1919 m. 246 pusi.............................................  $2.00..$1.50

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. Juozas Špilmanas. Išvertė B.
Kasaitis. 1920 m. 232 pusi.................................................$1.00..$0.75

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gra
žaus elgesio menas. 1954 m. 104 pusi................................. $1.25. .$0.90

JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas Šlapelis, Studija apie meną 
ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų kalboje.
Virš 20 J. Pantienaus pieštų paveikslų. Didelio formate*
Teksto 87 pusi. L Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie
ti drobiniai virš.................................................................... $5.00. .$3.50

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Nevera-
vičiua. I-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 pusi. .. $3.00. .$2.25

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymcait. Vertė F. Neveravi-
čius. Il-ras tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00..$2.25

KAIMIEČIAI — Pavasaris. III tomas. Vertė F. Neveravi-
čius, 471 pusi. Išleido “Nemunas” ................................. $3.50..$2.65

KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Išvertė F. Neveravi-
čius. 392 pusi. Išleido Nemunas ...................................... $3.50..$2.65

KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ, Dr. J. Prunskis, 1950,
“Draugas”, p. 46................................................................. $0.20..$0.15

KARALIENĖS PRIŽADAS. Mary T. Waggan,an. Išvertė Jo
nas Tarvydas. Kietais virš. 130 pusi.................................$1.00. .$0.75

KAUNAS. Kauno reginių albumas. Tumo-Vaižganto prakal
ba. 62 pusi................................................................................  $1.00..$0.75

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi.
425 paveikslai. Labai gražiai išleista knyga.................. $3.00. .$2.25

KELIONĖ PO EUROPĄ, Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus
lapių ........................... ............. ............. ................................. $1.00..$0.75

KELIONĖ. A. Landsbergis. Premijuotas romanas. L. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 260 pusi................................. $2.50..$1.85

KELIONĖ, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1950, Cbieago, p. 128 .. $1.25..$0.90 
KETURI ANGELAI, kun. J. F. Jonaitis. Dalyvavusio Didž.

Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 p................................. $0.35. .$0.25
KIŠKUČIO VARDINĖS, Stasys Džiugas. Uiustr. VI. StanČi- 

kaitė-Abraniaitienė. L. Knygos Klubo leidinys. Didelio 
formato. 58 pusi. 1953 metais .......... ............................... $1.50..$1.10

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J. “Laiko” lei
dinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 m. 152 pusi. .. $1.00..$0.75

KRAŽIŲ SKERDYNĖS, Jonas Marcinkevičius. I dalis. 324
pusi. Nemuno leidinys 1955 met......................................... $3.00..$2.25

KRAŽU. SKERDYNĖS, Jonas Marcinkevičius. II dalis. 320
pusi. Nemuno leidinys 1955 met......................................... $3.00. .$2.25

KUDIRKOS RAŠTAI. S|>audai paruošė Simas Miglinas.
Tremties leidinys. 1953 m. 488 pusi. Kietais virš..........$5.00. ..$3.50

LAIPTAI Į TOLI MAS, Liudas Zeikus. Romanas. 1954 met.
242 pusi.................................... ............... ................................. $2.50. .$1.85

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU, Vladas Ramojus, Atsi minimai 
iš II-jo Pasaulinio karo pabaigos. Atsiminimai yra para
šyti labai, gyvai ir skaitomi, kaip įdomus romanas. L 
Knygos Klubo leidinys. 292 p............................................. $3.00. .$2.25

LlfcTUVIŠKOS PASAKOS, II laida, sudarė dr. J. Balys,
Liet. Knygos Klube leid., 236 p..................................... ,.. $2.50. .$1.$5

LIETUVIŲ CIIICAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidinys.
Redagavo A. Vilainis-šadlauskas, 244 pusi.................... $3.50..$2.65

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOGIJA, sudarė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 ,sietų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1952 m. L.
Knygos Klubas, Cbieago, III. 832 pusi.............................$6.00..$4.50

LIETUVOS VYČIŲ DOVANĖLĖ, kun. dr?M. Gustaitis, 1915,
“Draugas”, 28 p. .................. .............................................  $0.15. .$0.10

LIETUVOS PATCRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Remei- 
, ks. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusiems.

Tremties leidinys, 1954 met. 114 pusi. Kieti drobiniai
viršeliai, paauksuotos raidės ............................................. $2.00. .$1.50

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje eilėje 
‘nušviečia Lietuvos etninę padėt) nuo priešistorinių laikų 
iki nepriklausomybės atgavimo, paaiškinimai anglų Ir 
prancūzų kalbomis, išleido Litbuanian Natiol Council.
USA. .............................................................................................. $1.00.

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikus Lukoševičius. Romanas. Liet.
Knygos Klubo leidinys. 1953 met. 232 p. ...................... $2.50.

L1T11UANIA AND WORLI) WAR 11, prof. K. Pakštas .. $1.00..$0.75 
LITUI’ANIAN SELF-TAUG4IT, by M. Variakojytė-lukenie-

nė, išleido E. Marlborougb, Londone, 146 psl..................$1.25
LITHUANIAN DICTIONARY, redagavo Rev. H. H. Pew- 

tress ir Rev. T. Gėrikas, dvi dalys, Angliškai-Lietuviškal 
ir Liet. Angliškai, išleido E. Marlborougb, lamdome,
3.33 pusi....................................... .................................................. $4.50.. $3.40

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 1919,
kun. J. F. Jonaitis, 1920, “Darbininkas”, 04 puslapių $0.40. .$0.30 

MĖLYNA SUKNELĖ, Bronius Daubaras. Išleido Dainora
Daunoraitė. Londonas, 1964 met. 154 pusi...................... $1.50..$1.10

MARIJONŲ VIENUOLIJA LIETUVOJE, 1929, Marijampo
lę 32 psl........................................................................................ $0.10..$0.05

MARIJOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE, Juozas Budzeika,
MIC, Marianapolis 1953 m. 46 pusi......................................  $0.40..$0.30

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. L 
Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusi. Viršelis ir ap
lankas Jonei Pilipausko........................................................... $1.50 $110

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fa t i moję aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kat. Spaudos Draugija, 128 p...............................................$1.00..$0.75

NAMAI ANT SMĖLIO, “Draugo” premijuotas romanas, Jur
gis Gliaudą, “Draugo” Bendradarbių Klubo leidinys,
1952 m., Chieago, 111., 244 pusi.........................................  $2.00. .$1.50

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chieago, III., su žemėlapiais,
237 pusi....................................................... .................................$2.50..$1.85

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, išleido Australi
jos Lietuvis, 1952 ...................................................................$2.00..$1.50

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ, F. M. Dostojevskis. Vertė 
i J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. Išlei

do Nemunas 1953 m. antrą leidimą. I-mas tomas 302 p. $3.00. .$2.25
Il-ras teraus 256 pusi....................................................... .... $2.50..$1.85
Ul-čias tomas 300 pusi.......................................................... $3.00. .$2.25

ORĄ PRO NOBIS, Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas
romanas. 1953 metų. L. Knygos Klubo leidinys. 448 psl. $4.00. .$3.00 

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN UTERATURE by
A. Vaičiulaitis, 1942, Chieago, p. 54 .............................. $0.50. .$0.35

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MANTAS).
M. Springborn. Rcraanas iš didžiojo Prūsų sukilimo prieš 
kryžiuočius. Nemuno leidinys (Ant.ras leidimas). 1953
met. 198 pusi................................................................................$2.00..$1.50

PASLĖPTA ŽAIZDA. P. Orintaitė, Jaunamartės Takas. Ro
manas. Nemuno II leidimas. 1955 m. 180 p. ..................  $2.00. .$1.50

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus. Novelės.
Liet. Knygos Klubo leidinvs. 1954 m. 176 p..................$2.50..$1.85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. Nemuno
leidinys. 1965 m. I tomas 266 p.......................................... $2.50..$1.85

PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS, Bernardo Braz
džionio rinktinė poezija. Lux leidinys. 1949, 448 pusi.

vi vi 4sQ flA 457
PAŽEMĮ NTIEJI IR ’ NUSKRIAUSTIEJI^ ’ F. M. Dostojevs

kis. II teraus. Nemuno leidinys. 1955 m. 290 p. ..........$2.50. .$1.85
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Povilas

Gaučys, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m., 480 psl. $4.50. .$3.40 
PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus, novelės, 1951, Liet. Kny

gų Klubo leid., 214 p. ...................................................... . $2.00. .$1.50
POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Jouephl- 

ne J. Dauzvardis. Cover by John Phillips. Lath. Cath;
Press. 1955, 120 pages ..................................... ................... $2.00..$1.50

POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. 216
pusi Išleido L Kn. Klubas, 1953 m................................... $2.00. .$1.50

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas, 1934, 192 p. $0.50 $0,35 
PRAMONES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI, Uosis, 1923,

Boston, Mass., 146 p. ................................................................$0.75 $0.65
PRINCAS IR ELGETA, apysaka, Mark Twain, pertimas iš

iš anglų kalbos, išleista Vokietijoje 1951 m., 192 psl... $0.50. .$0.35 
RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą. Romanas iš knygne

šių laikų. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 met. *311 pusi. $3.00. .$2.25 
SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.

Morkūnas 1953 m. 64 p. ................................................... $1.00..$0.75
SAULĖS LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys. 90 psl.

1952 m. Išleido L. Kn. Klubas ....................................... $1.00. .$0.75
SAULĖS TAKAS, Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos

Klubo leidinys. 1954 met. 418 pusi...................................... $3.50..$2.65
SAULUTĖ DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lai

mėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 met. L. Knygos 
Klubos leidinys. Uiustr. Jono Pilipausko. 64 pus. Dide

lio formato ........................................................................... . $1.50. .$1.10
SODAS UŽ HORIZONTO/ Aloyzas Baronas. Liet. Knygos Klu

bo leidinys. 1955 met. 252 pusi............................................ $2.50..$1.85

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen, išvertė Kun.
J. Karalius, išleido Liet. Knygos Klubas. 1952 m., 174 p. $2.00. .$1.50

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC.
1949, Marijonų leid., 714 p. ................................................... $3.00. .$2.25

TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS SYD-
NEY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčys, MIC., 1929. 244 p. $1.25. .$.90

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūnas, 3-jų dalių roma
nas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chicagoje,
1953 m., 293 pusi........................................................................ $3.00. .$2.25

TĖVAS PIJUS, Kun, Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigų
Marijonų Seminarijos leidinys, 1955 ra-, 152 pusi.............$2.00..$1.50

THE BOOK OF OUR PILGRIMAGE, by Adam Mickevricz, 
translated by J. K. Tautmyla, printed in Chieago, 1950.
63 pages . . .................................................................................. $1.00. .$0.75

THE FIRST MARTAN READĘR (Folktales, legenda, and 
sbort stories translated from the Lithuanian language)
1951, Chieago, p. 96 ..................................................................$1.00. .$0.75.

“THE LITHUANIAN SITUATION” prof. K. Pakštas.
Lith. Cultnral Insitute. 1941, 62 pages...............................$0.50. .$0.35

THE LITHUANIAN LANGUAGE, A. Characterization by
Alfred Senn, University of Pennsylvania. 1942. 52 pages $0.50. .$0.35

! TRUMPA DIENA, Alė Rūta, Rcraanas. Laimėjęs “Draugo”
premiją. Liet. Knygos klubo leidinys. 1955 m. 434 pusi. .. $4.00..$3.00

Į URVINIAI ŽMONĖS, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knygos Klubo lei- 
dinys. 1954 m. 280 pusi...................................... ......................$2.75..$2.00

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo” sp.
219 pusi.......................................................................................... tf*-25-

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Aliūnas.
Junioristika. Nemuno leidinys. 1954 m. 04 p.....................  $1.00..$0.75

VARGDIENIAI, Victor Hugo, Vertė Pranas Povilaitis. Ant-
rasis leidimas. Nemuno leidinys I tomas, 1955 m. 300 pus. $3.50. .$2.65

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grineevičius, neįti
kėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m
132 pusi.

$0.75

.$1.85

.$0.75

.$0.90

$1.50.

WH0 IS WORSF. STALTN OR inTLERt, T. Angelaitis, 
1950, 48 p.................................................................. .................. $0.75.

ŽEMELĖ ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Petri
kas, kalbą žiūrėjo Pnlgis Andriušis. Žemaitijos knygnežtų 
romanas. 184 p. Australijos Lietuvio leidinys. 1954 m... $2.00.

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE,
Knn. Vyt. J. Bagdanavičius, L. Knygos Klubo leidinys.
1956 m, 406 imsi........................................................................ ....

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Ui....... Chieago 29, III. j

Vieningu darbu

« (Atkelta iš 4 pusi.)
Jisai pažymėjo, kad jaunimas 
mėgsta scenos meną. Turima 
58 narius. Buvo surengta 11 pa
sirodymų. Suvaidinta kunig. 
Žvainys, Kuprotas oželis, Sli
dus pusmilijoninis, Bus audra 
ir kiti. Du kartu dalyvauta Jo
ninių programos surengime ir 
važinėta su gastr. į Racine ir 
Rockfordą, kur sėkmingai buvo 
suvaidinta veikalas "Bus aud
ra”, kuris publikai labai patin
ka savo patriotiniu turiniu ir 
aktualumu.

Meno kuopelė labai patrau-1 
kia jaunimą ir duoda progos,
jam lavintis. Šaulė Ališauskienė; 
daug prisidėjo prie tokio darbo 
pagyvinimo. Ir visa šaulių klu
bo kasą $275.10. Kuopelė turi* 
meno kuopelės judėjimą ir pas
tangas. Dabar meno kuopelei 
vadovauja St. Pilka ir toje sri
tyje dirbama toliau, nes jauni
mas savo uždarbiu papildė klu
bo 1/asą $275.10. Kuopeilė turi 
nuosavo turto ir tautinių šokių 
kolektyvą, kuris jau užsiregist
ravo dalyvauti taut. šokių šven
tėje birželio mėn. 30 d. Chicago
je, kaip šaulių klubo padalinys. 

Šalpos ir labdaros veikla
i

Šaulė A. Kybartienė padarė! 
pranešimą apie šalpą ir ligonių 
lankymą. Ji pažymėjo, kad di-l 
džiausią darbą šauliai atliko 
rinkdami aukas Lietuvos patri- 
arko M. Jankaus sūnui ir dukre 
lei, kurių vienas yra aklas, o ki
ta serganti. Jiems jau baigiama 
surinkti vienkartinė pinigų su
ma, už kurią norima nupirkti 
nuosavus namus, kad daugiau1 
nereikėtų prašinėti žmonių pa
talpos. Jankų kvotai dar trūks
ta gauti iš Chicagos šaulių klu
bo, sako adv. R. Skipitis, dar 
sumoje $285, nors jau buvo gau 
ta pinigų iš bendros kvotos 
$750, kuriuos surinko: K. Kon- 
čiuvienė $105.70, G. Šilingaitė 
$75, J. Varanskien’ė $35, A. Nar 
butienė $31, K. Roženienė $26. 
10, N. Šapalaitė $12, E. Griga
liūnienė $17, A. Koverienė davė 
auką 13. Mok. Ign. Serapinas 
kalbėjo apie šalpą Vokietijoje 
pasilikusiems šauliams paremti, 
kur dirbo komisijoje: Kybartie
nė, šeštokaitė ir Serapinienė. 
Jos surinko $107.50 ir pasiuntė 
17 siuntinių. Liko kasoje $9.62 
centai.
Kontrolė, teisinas ir sumanymai

A. Juodka padarė pranešimą 
kontrolės komisijos vardu, pa
žymėdamas, kad pinigai rasti 
tvarkingai vedama kasos kny
ga, tik klubo turtas išmėtytas 
pas atskirus asmenis. Reikėtų 
naujoje valdyboje turėti vieną 
asmenį, kuris būtų atsakomin- 
gas už turtą ir jj laikyti vieno
je vietoje.

Atsitiko, kad per dvejus me
tus šaulių klubo garbės teismas 
neturėjo nė vienos bylos ir bu
vo be jokio darbo, todėl nereikė 
jo jiems daryti ir pranešimo.

Šaulys L. Mackevičius iškėlė 
Vasario 16 minėjimo reikalą ir 
aukos paskyrimą. Nutarta pas
kirti sumoje $25 ir visiems šau
liams dalyvauti iškilmėse, kaip 
pridera šaulių klubo nariams. 
Be to, reikalinga paraginti ir

kitus savo pažįstamus, kad tau
tinėje šventėje nepamirštų da
lyvauti ir naujai sustiprėti ko
voje dėl savo tėvynės išlaisvini
mo, kaip rašo laiške Elzė Jan
kutė, kad 1957 m. atkeltų var
tus grįžti į tėvynę...
Nauja šaulių klubo vadovybė

Rinkimų komisiją sudarė A. 
Koverienė, L. Mackevičius ir K. 
Ulevičius. Turėta 18 kandidatų 
sąrašas. Balsuota pusiau slap
tu balsavimu. Dauguma balsų 
buvo išrinkta, pagal balsų dau
gumą, paeiliui, šie asmens: kun. 
A. šeštokas, J. Vepštas, A. Gint 
neris, V. Išganaitis, V. Abrami- 
kas, J. Pakalka, N. Šapalaitė, 
K. Rožėnienė, Jz. Ulevičius; kart 
didatai — V. Šimkus, J. Cėsna 
ir P. Dirkis. Kontrolės komisi
ją sudaro A. Juodeka, L. Mac
kevičius, M. Griškėniėnė; kan
didatai — J. Pocius ir K. Ule-

K Musteikis; kun. B. Sugintas 
ir adv. P.. Skipitis; kandidatai 
1— prof. A. Rukuižu ir S. Radz- 
vicl.as.

Susirinkimas buvo darbingas, 
gyvas ir tvarkingas. Baigtas 
Tautos himnu. A. (lintneris

Sekti Kristumi ar šventaisiais 
reiškia persiimti jų dvasia ir ją 
įkūnyti savo asmeniniame ar 
visuomeniniame gyvenime pagal 
savo ■? -bumus,, išsilavinimą, pa
gal savo pašaukimą, pareigas 
bt i individualybę, pagal istori
nę situaciją bei laiko reikala
vimus. Dr. A. Baltinis

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiem*.vicius. Garbes teisman — gen.______________

M0V1HC^AUSTAS f^AUSTyjff^
I* IŠ TOLI IR ARTI <Z»v>

NAUJI Ofoeil TROKAI-NAUJAUSi KRAUSTYMO (RANK/At
lUNį METU PATYRIMAS-PIGUS tP S Ai iMNGAS PAiTARNARURl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 VZ. 69St. CHICAGO 36, ill Tel. VAILnok 5-9209

Atliekame dideliut r m-.žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 7 f st S*r. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. Y/ftlbrook 5-5934

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės
lovai ir I mažas kilimėlis............... $ "J (29-95

FEI4T A. RAI DOMS, XI.IJ.ir: BĮ JtTI T.IS, Sav.

ROOSEVELT FLSRbSITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Teief. SEeley 3-4711

KrautuvS atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4 30.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
\ IRTOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
.$1.10

.$0.65

.$1.50

.$2.65

Toriu naują dideli aunitvedttm* 
Ir apdraudaa

nu W. 91at St Ohieaco, 01 
Tai. PRMCott 9-9781

IŠ ARTU TOLI B, DŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chieago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdransti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakaius nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Ptrmad., antrad., penktad. tr Trečtad. » ryto Iki 11 vai., 
»«*tad. I vai. ryto Iki «:«• p.p Batvlrtad. • vaL Url • vai. vak.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOrilŠRI RADUAJ 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMB

FRANK S TV & RADIO, INC*
3240 So. Halsted Si CAIumet 5-7252

<ir
'> VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
' kad taupyti apdraustose Taupymu Ir Skolinimo Bendrovėse yra 

į aangn Ir pelninga.

Unlversal Savlngs and I/rau As<oplatlon užtikrina 
ną Ir gražų pelną.

kugu-

Saugumą užtvirtina Suvienytu Valstybių valdžios agentūra Ud 
$10,00000 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus gret 
’ae Ir draugiškas patarnavimas

*»ėl paskolų ir visais finansiniai*, reikalais kreipkitės

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATTON 

1800 S. Halsted Street. Chieago 8. (Ilnois

J
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1$ FINANSŲ MOKSLO

AKCIJŲ VERTĖ IR KAINA

LEONARDAS DAR GIS, Mihvaukee

jų kainas, kurioms tie uSsaky- kinės pažangos. Vienos ūkio ša- met jūrininkas rimtai jam pu
mai atiduoti, , kų gali augti, kitos priešingai, aiškino:' OASSIFiE# AND HELP WANTED” AUS

i Akcijų kaina pareina ir nut) mažėti, o kartais ir visai išnyk- 
bendrovių vadovybės. Žmonės; ti. Sakysim kanapės, JAV ne
gerai valdomomis bendrovėmis priklausomybės kovų metu reik 
daugiau pasitiki, kaip tomis, ku sminga prekė, šiandien jau jo- 
rios tokia vadovybe nepasižy- kiis didesnės reikšmės neturi, 
mi. į Panašiai atsitiko su medum ir

vašku. Seniau pirmojo pareika-'
akcijas. Biržoje akcijų kainų 
svyravimai būna dideli ir dažni.
Čia tiek organizuota, tiek spon
taniška paklausa ir pasiūla 
daug reiškia ir daug lemia. Tuo 
pat metu pramonėje ir prekių 
rinkoje kainos vis daugiau pa-

Buhalterinė vertė (book vai-' reina ne tik nuo paklausos bei visais pokario metais, nežiūrint 
ue) yra la, kurią gauname atė-1 pasiūlos, bet ir nuo tam tikros atskirų nuokričių, vis dar yra 
mę iš balanso aktyvo visas sko- įmonių politikos. Kainas kar- polinkis kainų kilimo link. T ai 
las ir įsipareigojimus ir padali- į tais valdžia veikia. Siekiama ne geras ženklas tiems, kurie nori 
nę iš esančių apyvartoje akcijų augšėiausių, ar žemiausių kai- akcijų pirkti. Ši kryptis, numa 
skaičiaus. Tai vertingas akci-įnų, bet tikslingiausių, atsižvel-
joms įkainoti rodiklis. Galima giant į įvairius veiksnius: jieš- 
dar, turint galvoje bendrovės kant kainų pastovumo, norint 
likvidaciją, prieš dalinant iš ak-' sudaryti firmai ir prekei gerą 
tyvo atimti ir tokias sumas, ku-į vardą, remiant augštus atlygi- 
rios knygose nėra įrašytos, bet nimus, siekiant pastovaus įmo- 
bendrovę evantualiai likviduo- j nių augimo. Be to, įmonės vis 
jant, iš tikrųjų išleidžiamos, pa;daugiau veikiamos ekonomistų 
vyzdžiui, bendrovės likvidavimo teoretikų ir jų vienokios, ar ki- 
išlaidož. Tik bendrovę įsteigus, tokios vedamosios linijos, nusis- 
buhalterinė akcijų vertė bus ly- tatymo.
gi vardinės akcijų vertės sumai, į Nuo ko pareina akcijų kaina? 
išskyrus tuos atvejus, kai akci- Kaina, arba kursas pirmiau- 
jas leidžiant, kad sudarytų kar- šiai pareina nuo pačių bendro- 
tu ir kiek atsargos kapitalo, jos vių, kurios leidžia akcijas. Dau- 
pardavinėjamos augštesne, kaip
vardinės vertės kaina.

Vardinė (par value) — yra 
ta, kuri, jei spausdinama, at
spausta pačiose akcijose ir ku
ria akcijos leidimo pradžioje pla 
tinamos. JAV pačios akcijos ne 
spausdinamos; verčiamasi akci
jų pažymėjimais.

Akcijų kaina dar pareina nuo 
ilgalaikės kainų krypties apskri
tai. Kainoms nuolat kylant, susi 
daro pastovi paklausos nuotai
ka, o krintant — pasiūlos. JAV

tomą, turėtų laikytis ilgesnį lai
ką, žinoma, jei neįvyks ko neti
kėto. Atrodo ,kad akcijų kainų 
kilimo kryptis turėtų išsilaikyti 
bent tiek ilgai, kiek ilgai bus 
laikomasi ekonomisto J. M. Key 
nes idėjų, kad ir nuolat jas pa
taisant, ar kiek pakeičiant. Key- 
nes ragino bet kokia kaina pa-

lavimo prekės ir masinio varto
jimo gėrybės, šiandien tik labai 
menką vietą teužimantieji da
lykai.

Technikinė pažanga išaugina 
naujas pramonės šakas, galima 
sakyti, iš nieko. Prisiminkime 
greitą radi jaus, televizijos, o 
paskutiniu metu atominės pra
monės augimą. Dėl to greitai 
augančioje pramonėje pinigų in- 
vestacija gali būti labai pelnin
ga-

•— Na, tai blcgiau jau negali
būti! Tamstai teks dabar nusto
ti visa savo gyvenimo.

Ne tas naujas
Naujų Metų sutikime Holly- 

woode viena artistė sako kitai:
— O, jūsų vyras su kitu kos

tiumu labai gėriai atrodo.
— Ne, tai ne kostiumas ki

tas, bet vyras, — atsako antro
ji-

, STENOGRAPHER
2 giri Office, 5-day wk.; air

Pirkdami sutaupykite COnd. Office, 
ir pai duodami uždlrb- j

REAL ESTATE

«lt« per Alą Įstaigą. 
AL. BUDRECKAS

R E A L T Y 
4081 Archer Avė. 
(prie California g.) 
LAfayette 3-3384

PAJIEŠKOJIMAI

Buvo per sunkūs
Į

— Kodėl? — primygtinai 
klausė teisėjas, — sviedėte lem
pą į vyro galvą?

— Kiti daiktai salone buvo 
man per sunkūs, — atsakė žmo 
na.

šioje uojudomo turto pardavimo 
Įstaigoj-- perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 

; navlmas
i NORVILĄ

KEAI, ESTATE HALES 
' 2MUO W. 50th St. Tel. Pimpeot 8-0464

Vllter Sales & Construction Co. 
230 W. Superior
TYPIST — CI.EKK 

Inimedlate employment. Interest-
ing & pleasant work. Pald Inuu- 
rance. Employt-e Beneflts. 5 Day 
Week. Ability governs salary.

MIlMiTATKS l'UEII.HT LINES 
INO.

Mr. Kreti Bluir RE 5-08041

J ieškoma IRENA SRABAUSKAI- 
TE, d. Petro, gimusi 1924. Yra žinių 
iš Lietuvos. Atsiliepti adresu — Al-

.................... dona Dyžas, 546 Westwood St.,
laikyti darbą, ūkinę iniciatyvą ton, Qhio,
ir jmonių augimą. Tokiai ūkinei 
krypčiai vyraujant, santaupas 
laikyti gyvais pinigais ar ban
kuose jau vien dėl to mažai ap
simoka, ne3 pinigų vertė yra 
nuolat po truputį mažėjanti. 
Tai daroma sąmoningai, tai tos 
sistemos dalis. Tiesa, yra pastan

LINKSMIAU
' Kalėjime

Kalėjimo lankytojas:
— 0 jus, mano mielas, kas 

gi atvedė čia, į kalėjimą?
— Niekas kitas, mielas pone,

giausiai nuo to, kaip tos bendro 
vės verčiasi: ar kyla gamyba,

Bendrovei toliau veikiant, e-i apyvarta, pardavimas, kiek turi ( _ __ menas Kitas
sant pelno, ši vertė kils augs-, pelno, kiek moka padalo, ar sta- pinigu vertės mažėjimą pri- 
čiau vardinės vertės, turint nuo-'tosi naujų įmonių, dirbtuvių. Pa| laikyti, bet nesimato, kad būtų __Kaįp

— Aš pamiršau pakeisti moto 
ro numerį, parduodamas auto-

Mokykloje patarimas
Mažo miestelio aptiekorius su 

bankrutavo, bet biznio nemetė.
Šerifui suspendavus jo preky
bą, vaistininkas iškabino lange 
sekančio turinio skelbimą: “Mū 
sų durys užrakintos. Anksčiau 
pas mus teiktieji patarnavimai 

, dabar gaunami sekančiose vieto 
se: šaltas vanduo parko fonta
ne; bendroji informacija pas
policininką ant kampo; dolerio pirkite ir pardnoklM savo ne- 
susmulkinimas banke; degtukai kilnojamų turtų per mano įstaigą, 
viešbuty; tualetai namuose; žur Naudokitės mane teisingu pataraa 
nalai pa vartymui gydytojo ka- ',,mD
binete; autobusų tvarkaraštis

I Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
| bei valdymas. Paskolų parūplnimas. 

Pildome Ineome Taksus 
Visi; RCŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5910 So. Wcstcrn Avė.
ItEp. 7-0880 arba HEm. 4-7085

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

stolio — kris žemiau vardinės | čios bendrovės imasi tam tikros j norima visai pastoviais pinigais 
vertės. Šitoks vertės lyginimas politikos, deda pastangų teigia-1 °Peruotl- 
bus sunkiai įmanomas, tuo at- • mai veikti akcijų kursą. Aišku, 
veju, kai akcijos platinamos be 1 kad jokia bendrovė nenori, kad

WANTED: Experienced first- 
class stenographer for employ
ment, full-time with Catholic 
Church Extension Society. 1307 
So. Wabash Avė., Telephone: WE 

I bster 9-5338.___________

TEMPORARY

We pay the highest hourly 
rates for

Stenographer^
Typists
Dictaphone Operators
General Office Work
If you can work one day a 

week or more

apply

Manpower Ine.

1500 W SI-
or

1836 W. 95th St.
Akcijų kaina pareina nuo ūki moijilį 

nių ciklų. Jau pati krizės bei
depresijos baimė veikia ūkį. n .Puse ir visas gyvenimasjų akcijų kaina nuolat kristų, 

nes perdažnai ir perdidelio kur- 
praktikuoja įrašyti tik dalį už j so kritimo garsui pasklidus, tai 
akcijas gautos sumos kapitalo' gali blogai atsiliepti ir į bendro- 
sąskaiton, kitą dalį iš karto įra- į vių reikalus — jomis pasitikė- 
šydamos atsargos kapitalo, re-1 jimas gali smukti. Laikinas kai- 
zervų sąskaiton (surplus ac-j nos kritimas, ar svyravimas, 
count).

Rinkos vertė (market value) mo link, nieko nereiškia. nuolatinio kainų kritimo metu
yra ta, kuria galima gauti ak-i Yra ir kitų priežasčių, dėl ku- išmintingiau susilaikyti nuo ak
cijų rinkoje. Kaikurie akcinin-1 rių akcijų kaina gali būti vieno- cijų pirkimo, bent tiek ilgai, kol 
kai tik šia viena verte tesįdo-1 ar kitokia. Daug reiškia tas kritimas nesustoja. Aišku, 
mauja ir tesivadovauja. .paklausa ir pasiūla. Jei žmonės labai gerai akcijas pirkti tuo

Realinė, tikroji, vidinė vertė kurios bendrovės akcijų dau- metu, kada jų kaina yra že- 
(intrinsic value) yra apskaičiuo giau norės, tai jų kaina kils, miausia, bet kaina yra žemiau

stoty; žioplinę jimas kiekvienoj 
vietoj pagal jūsų skonį”. BUILDING & REMODEUNG

atžymėtos vardinės vertės. To
kiais atvejais bendrovės dažnai Šiuos reiškinius numatyti iš ank

sto labai sunku. Ūkinį negalavi- Kartą tūlas profesorius, iš 
mą numačius, iš anksto sunku plaukęs nedideliu motoriniu lai- 
pasakyti — ar tai pradžia de- Į veliu jūron, iš nuobodum0 ėmė 
presijos, ar tik šiaip sau trum-i kalbinti laivo vairuotoją, 
pas, nereikšmingas, greitai pra-> — Ar tamsta esi susipažinęs 

jeigu bendroji kryptis yra kili- einantis negalavimas. Didesnio! su astronomija? — klausė pro
fesorius.

— Ne, pone profesoriau, — 
trumpai atsakė jis.

— Bet geografiją tai jau pui
kiausiai, be abejonės moki?

— Ne, nieko apie tai nežinau. 
— Na, tai gal esi geras ži-

toji vertė, atsižvelgiant į įvai- ir atvirkščiai, jei jie kuriomis šia, nepaprastai sunku iš anks-! novas matematikos bei fizikos?

Vargšas

E. KURŠIUS
REAL ESTATE S ALKS 

REpublic 7-9400 
Kas per mano įstaigą pirtis 

ar parduos nekilnojamą tortą 
ekspertiškas ineome taksų pil-

Pilietis naktį eid- mas pro vie Į dymas vieniem metam nemoka- 
ną tamsesnį gatvės kampą štai-; niai.
ga išgirsta:

— Ponas, gal galėtumėt su
šelpti alkaną bedarbį? — ir liūd 
nu balsu dar prideda, — nieko 
netturiu šiam pasauly, išskyrus 
šį revolverį.

Neįvykdoma
Žiūrėkite, — taria dakta

ras pacientui, — jeigu jūs nori- j

LIET. APIIRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
1 M’Albrook 5-5(171
INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
(tins S. Asliland A ve., Ulilcago 36, III.

VIKTORAS SIMAITI?
General Contractor

Stato resldecclnius Ir komerciniu, 
namus, pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; Išrūpina statybos kre 
dltus Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba re*. tel. Bl 7-3340. Kreipti.

SIMAIČIAI
-vealt, - BuUders - Inauran.

2737 Weet 43rd Street

— Apie tokius mokslus man 
nė girdėti nieko neteko! — nu
stebęs atsakė jūrininkas.

— Tai labai blogas ir apgai-

rias galimybes ateity. Daugiau- akcijomis bodėsis, stengsis jų to pasakyti. Kas tokį nujautimą 
šiai, žinoma, žiūrima kiek vienai atsikratyti, tai jų kaina kris. turi .gali pasidaryti turtingu 
akcijai teks pajamų gyvaisiais Jeigu akcijų paklausa ir pa- per labai trumpą laiką, 
pinigais. Pagal tai investuotojas siūlą iš dalies pareina nuo to, Žinotina, kad kainų išnaudo- 
sprendžia, ar akcijas pirkti ap- rinkoje yra tam reikalui laisvų jima3 laiko atžvilgiu yra spe-i lėtinas dalykas! Galiu pasakyti, 
simoka, ar ne. Jis taip galvoja: pinigų ir nuo bendrovių vieno- kuliacija. Tie, kurie pinigų ma-i jog tamsta esi praradęs ketvir- 
akcij? kainuoja 50 dolerių. Nu- kio, ar kitokio stovio, tai kitos žiau turi .su spekuliaci ja turėtų j tą dalį viso savo gyvenimo! — 
matomas padalas 5 doleriai j priežastys dažnai esti grynai būti labai atsargūs. Geriau ir j išdidžiai pareiškė profesorius, 
metus. Padalinęs 50 iš 5 gauna psichologinio pobūdžio ir nieko, saugiau akcijas pirkti tikslu in-į Staiga ėmė laivan sunktis 
10, kaip ir kokį indeksinj skai- ’rba labai mažai turi bendro su vestuoti pinigus, o ne spekuliuo-l vanduo ir nebuvo medžiagos, 
čių pagal kurį jis vėliau spren- šiais grynai ūkiniais reiškiniais, ti, nes spekuliacija gali būti ir kuo galima būtų skylę užkišti, 
džia, ar akcijas pirkti apsimoka. Žinoma, kaikurios tų priežasčių nuostolinga. Tuomet jūrininkas kreipėsi

Geriausi pirkiniai šią savaitę: 
Naujas mūr. 2 po 5, centr. šild.

te būti sveikas, privalote valgy-; £''27' h,utul atskirai- *vie"°8
ti vaisių ir ypač su žievėmis, nes:,us- statytas kaip sau.
jose yra daug vitaminų. Kokius į $,S, tuoj galima Tžimti/11*1'’ Uk 

Mūr. 2 po 5, centr. šild., tuoj gali
ma užimti vieną butą, kaina tik
$23.000.

Mūr. 5 kamli. ir taverna, centr.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct.. Cicero 50, M.
Statome naujas namus ii garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbu, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Aauldte DAnube 6-27*3 nuo • »«i 

ryto iki 7 vai. vakaro, 
rel. OLympic 2-6121 nuo e vai 

vakaro Iki 11 vai vakaro
vaisius jūs labiau mėgstate?

atsa-— Kokoso riešutus, 
ko pacientas. 1 šild.. garažas.

, Mūr. S butai ir maisto krautuvė, 
' laimi gera vieta, labai geros sąlygos.

PROGOS — OPPORTUNITIES ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W.43rd St., CL 4-2300
DELIKATESŲ KRAUTUVE — 

Pilna prekių. Į kainų įskaitoma visi 
fikėeriai ir įreniriniai. Prieinama

ar ne. Kuo šis indeksinis skai- I Sali virsti ir realiniais veiks-1 Toliau, akcijų kaina pareina profesorių, klausdamas, ar jisBIshop 7-6046. 
čius mažesnis tuo geriau, tuo niais ir iš tikrųjų atsiliepti į nuo ūkinio kitėjimo, pažangos moka plaukti. Profesorius pa- 
labiau apsimoka akcijas pirkti, bendrovių veikimą.

Vykstant konjuktūriniams Kokios , tos p9ichologl. 
svyravimams, atitinkamai svy- „j, prleža9ty8i kurios veikia ak. 
ruoja ir visos čia minėtos akci-

apskritai ir ypačiai nuo techni- sisakė plaukti nemokąs. Tuo-:

' cijų kursą? Gandai apie partijų , 
jų vertes. Jų visų svyravimo'ūkinę pclitiką Gandaį a krį. j 
kryptis, apskritai paėmus, ta pa tai Rinkiminiai rezuitatai. Liga, 
ti bet tarp savęs, atsižvelgiant; ar mirtia pagrindinių politikų.!
J tai ar kainos kyla, ar krinta p0,itįniai laimėjimai, ar pralai- 
santykiauja jvairiai, įvairioms mėjimai viduje, ar užsienyje. Ka 1 
vertėms žmonių teikiama ne ta riniaį ,aimėjįmai bci praiaimė. | 
pati pirmenybe. Gerbūvio metui jimai> Karo gaIimybė> Spaudo8, Į
akcijos vertinamos tokia tvar-; televizijos, radijo veikimas, 
ka: Rinkos, tikrąja (realine),
buhalterine, vardine. Depresijos pernai metais buvo trys
metu tokia: buhalterine, tikrą- žymesni akcijų kritikai ir du ki- 
ja, vardine, rinkos. limai, paveikti panašių priežas-

Akeijy kaina | čių: prezidento ligų bei pasvei-

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?'
evi. Manjuuų Kongregacija, a. a. Arklvys- 

kupv Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pss save kandidatus Į kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe;
Dievui leidžiant jie darbuosis Ir Lietuvoje:
;le veda mokyklas; redaguoja laikraščius 
įkalbta misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai 
iarbiioklIČH po Panelės švenčiausios vgliava 
stokite Į Tėvų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite novlcių vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis Ts1*ka siųskite žemiau osduotn 
adresu.

AB NORITE BŪTI BBOLUUS VENU0UMS?
Marijonų Krngregacija kviečia pas save kandidatus t brolius, kurie 

)tų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse 
bažnyčiose Ir kitur. laibai pageidaujami moką kokĮ amatą. Norintiems
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei tven 
’lauslal. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedė)' 
oažymėkite amžių, sveikatos stovĮ ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINABY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

LIETUVIŠKU STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Ineome taksų pildymas 
P LEONAS 

REAL ESTAIS 
2785 West 71a* Street 

Virt telefonai: MAlbrook 6-0016

MARQUETTE PARKE
kampinis, šviesių plytų — 10 bū

ti) po 3 k. Kaina lik 174,000.
H butai — 4 |K> 5 k. ir 4 po 4 k.

Tikrai puikus namas ir vieta. Di- 
Nupiginta,

Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atitekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (rpmodellng) darbus.

' MASTER BUILDFRS
General Pontracting Co.

(Bav. V. Sodeika Ir J. Skornbskaa) 
1600 8. 48TH CT., CICERO 50, ILL 
Tel. OLympic 2-7381; TO 3-423A

Akcijų kaina yra pinigų su
ma, kurią mokame, pirkdami

MEILE IR MIUONAI

Namų dekoratorius Jaurez, 
m., džiaugiasi su savo žmona, bu
vusia Sigrist, 17 m„ 20 milionų 
saviainke, Miami, Fl*. (INS/

kimų ir Suezo kanlo krizės. Tie,; 
kurie daugiau seka ūkinį gyveni 
mą, jame daugiau nusimano a- 
pie dažnai nepagrįstą žmonių 
reagavimą akcijas pirkti ar par 
duoti, tą išnaudoja spekuliaci-i 
niams tikslams, pelnui. Jie ne
sunkiai iš periodiškai skelbiamų 
balansų ir bendrovių veiklos ap
žvalgos patikrina, kurių bendro 
vių reikalai geri ir kurių blogi. 
Jeigu kurios bendrovės reikalai 
geri, o akcijų kaina krinta, tai 
reiškia gerą reikalą tokios hen-1 
drovės akcijas pirkti, o jei blo
gi, o akcijų kaina kyla — jas 
parduoti. į

Akcijų kursą gali paveikti vie 
noki ar kitoki valdžios naujai 
leidžiami įstatymai bei potvar
kiai, ūkinė politika. Mokesčių, 
muitų, bei palūkaninio nuošim
čio vienoks, ar kitoks veikimas 
atitinkamai veikia ir akcijų kai
nas. Vienokia, ar kitokia socia
linė politika irgi atsiliepia ak- 

31 cijų kainoms.
Dideli valdiniai užsakymai < 

teigiamai veikia tų įmonių akci- i

MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO
SEMESl'RO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, vasario 15 dieną,
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. ir ^-i.-sūk ksmbu J ' J norit greit parduoti.
23rd Place (šalia “Draugo”) 
kun. V, Ragdanavičius, MIC, 
skaito paskaitą tema:
Asmenybė įvairių pasaulėžiūrų 

šviesoje

becaute Kuunf livft ii thi» 
nmple: You eend U to 
CARE. That doller sende 
22 Ibs. of food overseas — 
helps feed thie little boy 
and his family for one 
whole month.

please
care...
frecavM 

fivrager hvrHl

SENO n TO CARE, N.Y.
or your locol CARI Office

Paskaitos piadžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių 
mokslų pažanga k’*ieč’ami da
lyvauti.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililll

Jsteikit Lietuvišku šventovę 
Savo Namuose !

Jut JOe norite, kad Dievas lalmln 
lų Jūsų namus, Išetatyklte Jo būvi 
mo ženklą savo namuose. Mums Dle 
vo gerumą geriausiai primins Jo my
limosios Motinėlės Marijos paveiks
las. Marijos Metais savo namuos. 
Įsteikite Marijos šventovę

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
Itin artima. Mūši, žemė gausi Mari
jos šventovėms, mūsų tautu pavestu 
Jos Nekalčiausios Širdies globai Tul- 
gi steigdami Marijos in»-tų Svt-nlovę 
-tavu namuose, padarykit*- jų kartu I 
Ir U KTU VISKĄ

fslgyklme Aušros Vartų Marijos 
paveikslą Ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Pulkų Aušros Vartų Marijos spal
votą paveikslą 1844x17*4 colių g:, 
lite Įsigyti šiam tikslui už $1.00. 

Užsakymus kurtu su plnlguls siųskit,-:

"DRAUGAS”
4545 IV. 63 St., Chieago 29, III.
JIMMUUIIIlllllllllllllllilIlIlIlMIlIlIlIlIlII

Mūrinis — 2 po 6 k. Didelė patal
pa krautuvei ar ofisui. Pačiame liet. 
centre.

Brigliton l’ai-ke — Mūrinis su šll- 
tl.Miiu. Taverna ir likerių krautuvė 

: 2 butai: ti ir 3 k.
7 k. medinė rezidencija ant pla

taus sklypo. Rūsys Ir šildymas. 
I $ I 3.700.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

I.Afiiyelte 3-3881 LAfay.-tU- 3-»O27

SAVININKAS parduoda 2 butų 
niūr. namą su garažu. Arti 53th Ir 
Kockvvell. V iršuje ti k. su niodern. 
spintom ir tile virtuve Ir vonia. Apa
čioj ft k. Abiem butam uždari, insu- 
liuotl mieg. porčlai; viršutinis ap
šilti. Alyva karštu vand. apšildymas. 
Patogu Į baž., mokyk., krautuves, 
autobusą. Tuojau užimti.
susitarus. Kaina $26,900.
H-7687.

Apžiūrėti
Gitovntaill

CICEROJE — Tik pamanyk —,
$16,900. 5 kamb. rezidencija, 9
metų senumo. 2 kamb. rūsy. Apy-1 
linkėję 38th ir 57ih Avė. Įmokėti 
$5,000. SVOBODA, 0018 Cermak 
Ril. BIshop 2-2182.

JIE8KO PIRKTI

Tiesiog iš savininko pirksiu minui 
(’tiicagoje. Arti kat. bažnyČice. Pra
neši i adresu: DRAUGAS. Ad. 8820, 
4545 W. b3rd Str„ Chiogo 29, III.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIHUIIHIIIIII

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti. paa,skelbkite emulklų skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders <ien. Conlraetors 

Atlieka planavimo ir staty-
l>o» darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Narni) įkainavimas ir Įvairūs 
pHlarlmai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 

. p. p. Kitu laiku susitarus.
Tel. PRospect 8-2013 

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicagc 29, III.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

ŠILDYMAS
A. Stanttauaka* inatoliuoja vi

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

1540 S. 40th Court, Cicer,
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

M O V I M G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkrauatymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BIshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842

PAKELIAMI NAMAI 
Mes (dedame balkes, stulpus. I’n

taisome smunkančias grindis..........
J. * K. OON6TB. 00 

M K738



Antradienis, vasario 12, 1957 prr\TP*tTT<; nnArrAą r,TTTr<*r<o n t tv^tp

PADEBESIAIS BELAKSTANT
Nutikimai, mintys ir žodžiai kaikuriais 

mūsojo gyvenimo klausimais 
A. ERDVILAS, Cleveland, fOhio

‘‘Ir pragydo gaidužėlis, užgie- gi mums liūliuoti save faktais, 
dojo vištos vaikas”, dainavo a- kurie yra tik “faktai”? Jei mes 
nais jaunais laikais mūsų mie- šaukiame apie milioną lietuvių,
lasis Pulgis Andriušis. Pasirin
kome šį dvieilį įvadu ne atsitikti 
nai. Kas stebi mūsų politinės 
emigracijos gyvenimą, negali 
nepastebėti, jog daugelis mūsų 
mėgsta giedoti dažnai nebūtus 
dalykus. Tokių nerealių, pade- 
besinių minčių ir giesmelių gau
su mūsų laikraščiuose, ir tik 
'gaila, kad mūsų laikraščiai 
joms vietą užleidžia.

Savo mintį vystydami, nori
me visų pirmiausiai atsiriboti

kodėl Balfo seime tebuvo de
šimtys? Kodėl ALRKF seime 
tebuvo pora šimtų, ir tai nepil
nų? Kodėl mūsų laikraščių ti
ražai — tik ašaros? O todėl, 
kad mes turime milioną lietu
vių tik tuo atveju, jei skaitysi
me 900,000 nutautusių, kuriems 
lietuvybė yra tik dėmė ant jų 
gražaus amerikietiško rūbo, ir 
tuos tūkstančius lietuvių, kurie 
ilsisi Šv. Kazimiero kapinėse 
Chieagoje. Žinoma, galima žais
ti žodžiais ir filosofinėmis man-nuo dviejų milioninių minčių 

Vieną jų pažėrė Stasys Gaba- drybėmis, tačiau, gyvendami re- 
liauskas Kultūros kongrese, ra-ialiame amžiuje ir dirbdami re- 
gindamas steigti miliono dolerių liūs darbus, negalime lakstyti 
fondą. Tą mintį pasigavo ne I padangėmis, nes prarasime ir 
vienas mūsų veikėjų ir džiau-1 tuos kelis tūkstančius lietuvių, 
giasi, kaip nauju žaisliuku. Gi1 kuriems lietuvybė yra daugiau, 
“Tėviškės Žiburiuose” K. Baro-į negu tik gėdos dėmė. 
nas tą mintį jau nori ir įgyven
dinti visame lietuviškajame pa
saulyje. Neabejojame tų žmo- į

KALBA MCSŲ DRAUGAS

Kubos ambasajdoriu8 Portoundo 
Jungtinėse Tautose kalba Alžyro 
reikalu. (INS)

skiepijimu ar kitokiais būdais. 
Yra ligų, nuo kurių negalima 
arba labai sunku išgydyti jau 
susirgusį žmogų, bet užtai yra

Augštais šuoliais šuoliuoja nej P“*“™“!( medicinos priemonių 
tik mūsų "milionieriai”. Prieš ! ĄP^ugot. nuo susirgimo tomis

..........~. V 7-: (klek laiko j padebesius pašilei- *»"“* ? ‘lknu’ Eakmaa da‘
nių gera valia ir kilniais tros-, „šiUoias B Babrauskae lykaa’ ateities gydytojų ua-
kimais, tačiau negalime nepasi- ao lr rasyt0Jas K «aorausKas,
sakyti prieš tokį debesinį laks- kuris, išbaręs lietuviškąją vi-
, . * ,. . , suomenę viename savo pastatymą. Argi mes realiai galvoda- . , v’....................... . Hrųjų straipsnių jai kultūros me-dami galime gaišinti laiką neį
gyvendinamiems planams? Juk 
milionui dolerių surinkti mums 
reikia 100 fundatorių po 10,000 
dolerių arba 1,000 po 1,000 dol. 
Ak, lengva skaičiais operuoti j 
ant popieriaus, tačiau, kai pa- Į 
matai, jog žmonės gailisi dviejų 
dolerių bendruomeninio mokes
čio, kažkaip sunku patikėti, jog 
jie staiga pasikeis ir pradės 
švaistytis tūkstantinėmis.

Kitas milionas, nuo kurio no
rime atsipalaiduoti, yra ligi nuo 
bodumo mūsų kartojamas lie
tuvių Amerikoje milionas. Kam

cenato pavyzdžiu nurodo Lietu
vos pradžios mokyklos mokyto
ją, esą skyrusį spaudai 10 — 
20% savo algos. Neturime tuo 
klausimu duomenų, tačiau pri
siminę mokytojus Lietuvoje ir 
su kaikuriais jų pasikalbėję, 
susidarome įspūdį, jog B. Bab- 
rausko rašinyje bus įsivėlusi ko 
rektūros klaida. (Bent taip no
rime manyti, nes kažinkaip ne
įtikima, jog pradžios mokyklos

davinys ir bus daugiau rūpintis 
apsaugoti žmogų nuo įvairių li
gų, negu slaugyti bei gydyti jau 
apsirgusį žmogų.

Yra gydytojų, tvirtinančių, 
kad ateis laikas, kad išnyksian- 
čios visos epidemijos. Tačiau 
vargu bus su tuo galima sutikti. 
Epidemijos ateina nežinia iš kur 
ir dingsta vėl nežiniomis. Bak- 
terialogija (mokslas apie bak
terijas) moko, kad nekenksmin 
gosios bakterijos gali virsti 
kenksmingomis. Kiekviena diena 
gali mums atnešti naujų, visiš-

mokytojas įstengė Lietuvoje per kai nežinomų ligų, su kuriomis
mėnesį skirti 20 ar daugiau li
tų spaudai).

CIVILIZACIJA IR ŽMOGAUS SVEIKATA
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Šių dienų žmogaus gyvenimas šiandien, kado Siriją perėmė va 
gana gerokai nutolęs nuo pir- karų Europos gyvenimo formos 
mykščio žmogaus gyvenimo są- ir, aplamai, virto daugiau civi- 
lygų ir jo sveikatos būvio. Dau- lizuotu kraštu, gyventojų dan- 
gelis mokslininkų tvirtina, jog tys bematant pradėjo gesti”, 
toks pasikeitimas negali netu- O paklaustas profesorius, ar

bent pradžioje bus sunku kovo 
ti. Bet galima tikėtis, kad dabar 
siaučiančios ligos bus išnaikin
tos daug greičiau .negu pasi
rodys naujos”.

Iškilmingas šventės minėjimo, — Dar nępavėlavote, ponia 
aktas bus sekmadienį, vasario Slagabediene, šokite tiesiog į 
17 d., 1 vai. p, p. rumunų salė- dėžę!
je. Kalbės svečias iš Chicagos,
Alto narys adv. J. Skorubskas. 
Po paskaitos — meninė dalis. 
Minėjimo metu bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvės kovai 
remti. Kor.

Yra praeities, ateities ir am
žinybės žmonių. Daugumas žmo 
nių gyvena vienoje ar kitoje lai-į 
ko dalyje, ir tik mažas skaičius 
tepralaužia kelią iki amžinybės, 
kitaip sakant — nugali laiko 
blogybę. Pranašai žvelgia atei- 
tin, bet jie ją mato todėl, kad 
savo dvasioje perskrodžia lai-

Vokietis olimpiadoj
Olimpiadoje, bežiūrint krepši

nio rungtynių, kaimynas iš Ber- ką, kad yra amžinybėje ir iš ten 
teisia laiką dvasinėje plotmė-lyno ir sako:

— Mensche3 Kind! Lietuva je. 
ir šiandien tebėra Europos krep 
šinio meisteris!

Jis kalbėjo su savo bičiuliu 
vokiškai, aiškindamas šiam, 
kad Rusijos rinktinėje geriausi 
žaidėjai yra trys lietuviai, Aust 
rali jos — du lietuviai, o šį pen
ketuką tegalėtų įveikti tik ame
rikiečiai.

— O kurią vietą laimėtų vie
ni rusai? — paklausė jo bičiu
lis.

— Penkioliktąją, M e n sches 
Kind, penkioliktąją!

Nepavėlavo
Rytmetinė miesto šiukšlių — 

tuščių skardinių dėžučių skam
besio serenada išbudino “ponič- 
ką” Slagabedienę iš saldaus mie 
go. Metusi žvilgsnį į žadintuvą, 
susinervino dėl vienos valandos 
pramiegojimo. Pribėgusi prie 
lango sušuko:

— Ar pavėlavau šį rytą są
šlavoms ?

Miesto tarnautojas manda
giai atsakė: į

Windsor, Ont
Svečias iš Chicagos, viešnios 

iš Toronto
Nepriklausomybės šventės 

proga koncertas, dalyvaujant 
dainininkėms A. Ščepavičienei ir

rėti šiokios bei kitokios įtakos šių dienų mokslas negali rasti, Žemelytei, yra rengiamas va 
ir žmogaus sveikatingumui. To-’priemonių prieš tas “civilizaci- 
dėl 19 šimtmečio pabaigoj ir iš- jos ligas”, jis paaiškino va kaip: 
kilo labai daug klausimų, liečian “Didesniam mano atsakymo 
čių civilizacijos ir žmogaus svei aiškinimui tenka paminėti, ką
katos santykį gyvenimo sąlygų 
pasikeitimo išvadoje.

Prieš keletą metų į tai daug 
buvo spaudoj atsakymų. Tačiau 
vienas įdomiausias ir būdingiau 
sias už kitus, tai prof. His aiš
kinimas :

Girdi, “Mūsų civilizacija žmo
nių sveikatos atžvilgiu turi ge 
rų ir blogų pusių. Ligonių skai
čius palyginant su praeitimi, žy 
miai sumažėjo, tačiau, priešin
gai Jabai padaugėjo tokių, ku
rie nėra sveiki, nei ligonys. Me
dicinos mokslo pažanga davė 
ištisą eilę mokslinių metodų, ku 
rie leido pakelti vidutinį žmo

šių dienų gydytojas žino ir ką 
gali. Visų pirma, skirkime ką i 
žino, nuo to, ką gali. Šių dienų 
gydytojas žino žymiai daugiau, 
negu kad kitados žinojo. Diag
nostikos bei ligų pažinimo me
todai tiek patobulėjo, kad ligos 
rūšį šiandien gydytojas gali vi
sai lengvai nustatyti. Šių dienų 
jaunas gydytojas tuo atžvilgiu 
yra daug sumanesnis ir moky
tesnis už “seną“ gyvenantį 
prieš 50-60 metų. Bet tai dar 
nereiškia ,kad jis geriau gydo, 
daugiau gali. Tiesa, mokslas jau 
daug, ir gana gerų išrado gydy
do priemonių, ypač chirurgijos 

gaus amžių ligi 57-60 metų, kai srity, tačiau tenka konstatuoti, 
tuo tarpu prieš penkiasdešimts: kad vidaus ligų gydyme dar ne 
metų žmogaus vidutinis amžius pasiekta to, nes daug lengviau 
siekdavo 35-37 metų. sekas pažinti, negu surasti prie-

Tiesa, seniau žmonės nebuvo 
tiek išlepę, nepažinojo jokių 
nervų ligų, persišaldymo, jokios 
nuovargio ligos. Didelio miesto

monių jai išgydyti. Ir jei šių die 
nų gydytojai, išskyrus vieną ki
tą ligą, negydo geriau, kaip ki
tados, tai visdėlto jie sugebėjo

gyventojas tarnautojas, valdi- išvaduoti žmoniją nuo kaikurių 
ninkas, kenčia nuo perdaug su- epidemijų, pvz. raupų, ar tai
dėtingo maisto, nuo trūkumo “—--------- ■----- -— ---- - ‘
saulės ir oro, jo atsparumas ap- ĮKVĖPIMŲ KNYGA 
krečiamomis ligomis yra žymiai r
mažesnis, žodžiu, jis yra civili- Jurgių, GHaudim
žarijos auka. Civilizacijos kenk 
smingumo pavyzdžiu gali būti 
Beyroutho Sirijoj miestas. Se
niau čionai nebuvo jokio dantų 
gydytojo, tačiau gyventojai tu
rėjo stiprius sveikus dantis, nes 
jų maistas ir papročiai buvo na 
tūralūs ir biologiškai normalūs.

GUŽAUSKŲ Į
BEVERLY HILUS GftLINYCIA
Gerta umIom gėlės dėl vestuvių, banke
tą, In tdoflivlų ir kitą papuošimų.

2443 VVmt 63rd Street 
Tol. PTtospect 8-083S Ir I’K 8-0834.

Raidžių Pasėliai
Ši knyga, pasakodama kovos už 
spaudos laisvę žygius, yra įkvė
pimų knyga, paskatinanti mus 
tvirtai laikyti lietuvišką žodį. Ji 
yra puiki dovana jaunimui.

IJetuvIškos Knygos Klubo leidi
nys, 311 psl., Broniaus Murino vir
šelis, kaina $3.00.

IJetuvIškoN literatfiroN ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių 
darbas.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"

4545 W. 63rd Street
CHICA0O 29, HJL.

sario 16 d. 7 vai. vakare vi
siems gerai žinomoje kroatų sa
lėje, esančioje 2520 Seminole St. 
Čia solo ir duetu visų mėgsta
mos solistės — viešnios iš Toron 
to — A. Ščepavičienė ir V. 2e- 
melytė dainuos lietuvių dainas 
ir ištraukas iš operų. Po kon
certo toje pačioje salėje bus šo
kiai ir veiks bufetas.

šeštadienį, vasario 16 d., nuo 
2 iki 2:30 vai. Windsoro CBE 
radijo stotis, banga 1550, pami
nėdama Lietuvos nepriklausomy 
bčs šventę, prie pranešimo a- 
pie šventę duos lietuviškos mu
zikos ir dainų. Paminėjimas 
bus pertransliuojamas Toronto 
CJBC radijo stoties banga 860. 
Prašoma pasiklausyti.

Pamaldos lietuviams bug va
sario 17 d. 12 vai. šv. mišias 
atnašaus kun. V. Rudzinskas.1 
Pamaldų metu giedos A. ščepa
vičienė ir V. Žemelytė. j

SO P H IK SARGUS! 

BADIO PROGRAMA !
Tft \VGER stoties — Banga 1390

PIRMADIENIO vak. nuo 1—8 v. 
NUO PTRMAB. TKT PENKTAD. 

R:4R Iki 9:30 vai. ryte 
SlCŠTAD. 3:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI), 8:30—0:80 v. r. M stnt.ios 
WOPA — tino ui.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

A. + A.
JUOZAS UKSAS

Gyveno 4512 S. Wewtern Avė.
Mirė vau 10 d.. 1957, 7:45 v. 

ryto, sulaukęs 5 1 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kal

tinėnų parapijos, Varsėdžių k.
Amerikoje, išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Pranciška (Zametriū- 
tė), duktė Marijona žalensky, 
žentas John, 3 anūkai, 3 pro- 
anūkai, švogerka Domicėlė 
Venšfcienė, brolio vaikai: An
tanas, Juozapas ir Stasys Uk
sai ir jų šeimos, giminaičiai, 
gyveną Pennsylvanijoje, kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai, Keistučio Pašalpos 
Klubui, Palain-lntos Lietuvos 
Draugystei ir šv. Vardo Drau
gijai.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Avė.

ljiidotuvčs Įvyks ketv., vas. 
14 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Švenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies 3ielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, //'li
tas, anūkai ir proanūkui.

laiidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-3572.

Berdiajev

Tėvo gerumas perkopia kal
nus, motinos meilė perbrenda 
jūras. Japonų patarlė

A. -J- A.
PRANAS IGNATLS

Gyveno - dirbo švento l’ranciš-
Kaus Seselių vienuolyne —
Mirė vasario 3 d., 1957. 7:00 

vai. ryte, sulaukęs 70 tu. amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 52 į'ctus. Tarnavo 
kariuomenėje p,r 1 dldyjj Ka
rų. Išdirbo prie Seselių vienuo
lyne 30 metų.

1‘aliko nuliūdime brolį Juo
zų, W. Va. ir jo dukterį Kiizu- 
beth. Pa.; brolio Jurgio duk
terį Dudėnienę ir jos šeimą, 
Elizabeth, Pa.; brolio Jurgio 
sūnų Juozą ir jo šeimą, Eliza
beth, Pa.; brolio Vinco dukterį 
Mrs. I’. Taczyk ir jos šeimą, 
Chicago, Iii. ir visas švento 
Pranciškaus vienuolyno seseles.

Kūnas buvo pašarvotas Venc- 
lovo koplyčioje, Garson Street, 
Pittsbu rgh.

Laidotuvės įvyko ketvirtadie
nyje, vasario 7 d , švento Kazi
miero bažnyčioje. 9 vai. Po gė- 
dulingų pamaldų už mirusio 
sielą, jo kūnas buvo nulydėtas 
į švento .Kazimiero kapines prie 
pat vienuolyno

Kviečiame visus pasimelsti 
už mirusio siela.

švento Pranciškaus Seserys.

ALB1N PAMPĖK
Gyvelio 151 W 4btli Place
Mirė vas. lo d., 1957, 4:30 v. 

popiet, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskr., Žagarės parapijos.
Amerikoje išgyveno 44 m.
I’asiliko dideliame nuliūdime 

pusseserė Mary Ourski, su šei
ma, pusbrolis I'iank Urban su 
šeima, pusseserės duktė Mollie 
Bakon, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Pčiklausė Fuller i’ark Atn. 
iJegion Post 1202.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks treč., vas. 
13 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta.; i Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: (.iminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tei YArds 7-1741

Mieliems prieteliams
KOTRYNAI ir JONUI PEČKAI6IAMS dėl jų motinos 
ir uošvės

A. f A.

JADVYGOS KOMARAITES VIRšILIEMĖS mirties,
nuoširdžią užuojautą reiškia

V. ir M. Bankauskai, J. ir J. Daunorai, E. ir C. Gedgaudai, 
D. ir P. Griganavičiai, L. ir J. Žvyniai.

KOTRINAI ir JONUI PEČKAIČIAMS, jų motinai 
A. | A.

JADVYGAI VIRŠILIENEI mirus,
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą.

Petras Steikūnas, Antano Steikūno šeima, 

Petro Indreikos šeima

vestuvių nuoteauteas lt 
augštos rūšies fotografijo» 

mūsų speclaiybi

Prccin Photo Studio
< Incorporated)

KDV ARDAS ’jlJ».

4058 Archei Avenue
T ei e tonas VIrginia 7-2484

Pranešame, kad 1957 m. vasario 10 d. rytą mirė
A. f a.

Jadvyga Viršilienč-Komaraitė 
Kūnas pašarvotas koplyčioje 11 St. ir Roosevelt, 

Gary, Ind.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 13 d., iš 

Šv. Kazimiero parapijos banyčios, Gary, Ind.

Nuliūdę: Dukterys ir žentai

U2 LIETUVOS 
LAISVI KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių voku $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
D k A U G A S
4545 WEST G3rd STR., 

Chicago 29, Illinois

JOHN F. EUDE3K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

’TVS MODERNIOS! KOPT vru
4605 07 South Hermitage Avenue 

rel TA 7-1741-2 ir LA 3-^5

4330 34 South California Avenue 
*«>fonas LA 3-0440 ir LA 3-9 b n

^MBTILAMPF UTENA TP MATr-

L1ODĖS1O VALANDOJ 
&akffr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. YVestera Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

■m

\NTHONY B. PETKIIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRavehili 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

I tj, Reikale Saukite
i mus.

Mes turime koplyčias’ 
visose Chicagos ir' 
Roselando dalyse iri 
tuojau patarnaujame i

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

3307
ANTANAS M. PHILLIPS

S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7 3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222X

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArrls 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpohlte 7-1213
2314 W 23rd PLACE Virinis 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. fiOth AVĖ. OLymplc 2-5245 ir T0wnhsU S-9687
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/ mus
X Susidarė tradicija, kad 

Vasario 16 d. minėjime nepri
klausomybės paskelbimo aktą 
perskaito visuomenei nusipel
nęs žmogus. Šiais metais tą at
liks Lietuvos nepriklausomy
bės kovų dalyvis, karo invali
das, savanoris kūlėjas Dobilas. 
Jis atstovaus tuos vyrus, ku
rie savo krauju pridėjo ant
spaudą prie nepriklausomybės 
paskelbimo akto. Jo dalyvavi
mas Vasario 16 d. minėjime 
Chicagoje gyvai primins tuos 
vyrus, kurie aukojo savo gyvy
bes ir kraują, kad Lietuva bū
tų laisva.

Dan Kuraitis, po didelių kelio
nių, sugrįžo vėl į Chicagą. Dan 
Kuraitis aplankė Kaliforniją ir 
kitas gražesnes ir šiltesnes Ame
rikos vietas, norėdamas švęsti Va
sario 16 d. Chicagoje.

CHICAGOS "ŽINIOS

X Gautingo sanatorijos lie- X Moterų Sąjungos 21 kuo- 
tuviams ligoniams paremti va-' pos susirinkimas Įvyko vasario 
sario 3 d. suruoštuose lietuvis-1 3 d. Į kuopą įstojo nauja narė 
kuose pietuose-skerstuvėse An-; R. Budvitienė. Kuopa nutarė 
neta restorane, kurio savininkė '< prisidėti prie kun. A. Linkaus
yra A. Trimakienė, buvo gauta pagerbimo ir banketo, kuris jtei buvo suteikta mediciniška 
83.50 dol. gryno pelno. Ši su-; įvyks balandžio 28 d. Šv. Kry- pagalba Šv. Kryžiaus ligoninė- 
ma buvo pasiųsta ligoniams( žiaus parapijos salėje. |Je-

Lietuvio laiškas
Chicago Sun-Times įsidėjo 

laišką T. Raštuėio. Laiške jisai 
protestuoja prieš planą visus 
piliečius apdėti 4 centų mokes
čiais nuo kiekvier.o pirkiniams 
išleidžiamo dolerio ir tuo būdu 
surinktas sumas skirti valsty
binėms mokykloms remti. T. 
Raštutis klausia, ar tada kata
likų šeimos, kurios išlaiko sa
vas mokyklas, turės papildo
mai mokėti dar už svetimų vai
kų auklėjimą valstybinėse mo
kyklose.

Nepalikit nerakintų durų
Sekmadienio rytą j vienus 

namus Chicagos pietinėje daly
je per nerakintas virtuvės du
ris įsibriovė piktadarys, įėjo j 
miegamąjį, kur buvo 19 m. 
mergaitė, ir grasindamas ją nu
žudyti nuskriaudė, atimdamas

Kalbės Nobelio laureatas
Indianos universiteto zoolo

gijos profesorius H. J. Muller, 
kuris 1946 metais buvo apdova
notas Nobelio premija, pakvies
tas kalbėti Northwestem uni-1 
versitete, Chicagoje. Jo paskai- Į 
ta bus vasario 19 d. Tema — i 
"Mokslas ir žmonija’’. Jis kai- Į 
bės Technologijos institute, 
esančiame ties Neves ir Sheri- Į 
dan.

Mirė vairuodamas mašiną i
John J. Stammer, 63 m. am

žiaus čikagietis, gavo širdies1 
ataką bevairuodamas automo
bilį kelyje nr. 72. Su savo žmo
na jisai mašina grižo aplankęs 
dukterį. Žmonai pasakė, kad 
pradėjo blogai jaustis. Sustojo 
mašinų parkinimo vietoje ir ne
teko jėgų. Buvo iššaukta grei-

VĖL REGI

Buvęs aklas 8 metus Mulligan, 
La Grange, III., po operacijos pra
regėjo. (INS)

GARSIAU BELSKIMES } LAISVŲ 
SĄŽINĘ

A. LUPONIS, Ottumvva, Iowa

Mirus sąjungos narei Petro-i Numeris išdavė Vagį
nelei Doveikienei, sąjungietės

Lyg smėlio maišiukais vaka
riečiai bando užkaišioti naudo- 
nojo tvano visais būdais grau
žiamas likusio laisvojo pasaulio 
sienas. Iš vidaus braškantis 
Kremliaus slibinas, jam mirti
nu išoriniu vakarų paspyrėjimu 
nerizikuodamas, vis prieš nau
jas intrygas pastato savo prin
cipuose suskystėjusius laisvojo 
pasaulio atstovus.

Kągi pastarieji parodė žūtbū
tinėje kovoje uždusę tarptauti
niams banditams iš paskos laks 
tydami vien tik... piliulėmis vė
žio graužiamą organizmą gydyti 
bandydami.

Virš trečdalio žmonijos pa
vergę raudonieji tironai suma
nė naują apgaulę. Chruščevas 
nusišypsojo. Bulganinas su Mo
lotovu šypsojosi. Vakarų vadų 
veidus viltingi šypsniai papuošė. 
Spauda ir radijas visais vamz
džiais ištriūbino, kad šypsenų 
gadynė išaušo. Ir įvyko lyg toje 
komiškoje operetėje — visi šyp 
sojosi...

Deja, klastingų šypsenų su
kurta dvasia greitai pastipo. 
Narsieji vengrai savoje žemė
je po rusų tankų vikšrais krau
juose paplūdo, fosforo bombose 
raudonųjų žmogėdrų buvo už- 
troškinti. Chruščevo prakeikta
sis Stalinas vėl jo paties į alto
rių sodinamas, kad milionams 
vergų bado ir tortūrų iškreip
tus šonkaulius vėl peršviestų. 
Jau 17 metų tą patį raudonąjį 
košmarą kenčia lietuviai, latviai, 
estai ir daugelis kitų išprievar
tautų tautų.

Taika yra brangus dalykas 
visų žmonių širdims, bet ne už 
'gėdingą pažeminimo kainą, ku
rią sumokėjus neišvengiamai vė 
liau ir galvas per kartuvių pro
tekciją tektų pridėti. Lietuvių, 
vengrų, lenkų, vokiečių krauju- 
je tironai neprigers. Prieš tan
kus reikia tankų, prieš lėktu
vus — lėktuvų, prieš nuo gal
vos iki kojų apsikausčiusį slibi
ną — aštraus kardo. Ne pro šalį 
pakartoti George Sokolskio da
bartinių politikų ėjimų palygini 
mą su meile, kuri yra poetiš
kiausias ir gražiausias jausmas 
žmogaus prigimtyje, bet jis ga
li būti ir pačiu biauriausiu pa
sišlykštėjimu, kada suplakamas 
su prostitucija. Viduriniųjų Ry
tų alyva dar tebekaitina JT 
šnekėtojų galvas, o Vengrijos 
tragedija, jei kruvinos žaizdos 
vis iš naujo neatsivertų, jau 
nebebūtų matoma iš po užuo
jautos vainikų.

Vasario 16-ji įpareigoja
Reikia dar daugiau su užsis

pyrimu belstis į laisvojo pasau- 
i lio atbukusią sąžinę. Ypatingai 
mūsų tautinių švenčių progo
mis priminkime dangaus keršto 
šaukiantį nekaltųjų kruvinimą 
bei perspėkime nukankintųjų 
vardu: “buvau kuo tu esi, tap
si koks aš esu”.

Artinasi 39-sios Lietuvos Ne-

tinėje spaudoje nuaidėti mūsų 
tautos tragedija nuogais fak
tais, įspėjančiais žodžiais lais
viesiems, sugretinant su vyks
tančiomis nevisai pasisekusios 
Chruščevo apgavystės kruvino
mis konvulsijomis. Medžiagos 
gausu mūsų lietuviškoje gero
sios valios spaudoje. Kalbai pa
taisyti nesunku rasti gerų prie- 
telių amerikiečių tarpe.

Nenuleiskime rankų, jei kar
tais ne kiekvieną mūsų praneši
mą atspausdintų. Ne visi ir šias 
eilutes rašančiojo laiškai Iowos 
dienraštyje “Dės Moines Regis- 
ter” dienos šviesą teišvydo. Tai
kaus sugyvenimo šalininkui ir 
vizitų su raudonaisiais krauge
riais daliniam autoriui bei rėmė 
jui mano mintys, žinoma, negali 
patikti, bet laisvos spaudos pri
vilegiją kiek atkakliau panaudo 
jant, jų negali nuslėpti nuo 
tūkstančių skaitytojų. Mūsų per 
gyventų ir gerai žinomų pareiš
kimų pasitvirtinimo ilgai laukti 
netenka. Tada, trumpai pakarto 
jus praeito laiško faktus, da
tą, bei priminus nematymą jo 
“Tamstų laikraščio skiltyse”, 
kad jame iškeltosios mintys pa
tiko ar ne, bet jos jau gyveni
me pasitvirtino — Valstybės De 
partamento pakviestasis rinki
mų stebėtojas vizitatorius Kud- 
riaveevas jau plačiai Izviesti- 
jose aprašė apie Amerikos dar
bininkų vergiją, — tuojau net 
koegzistentai atspausdina. Tokie 
atvejai rečiau tepasitaiko. Daž
niausiai laikraščiai tokius laiš
kus noriai talpina, kartais dėl 
vietos stokos sutrumpindami.

Kitų skaitytojų atsiunčiami 
padrąsinimo laiškai, jų atviri 
laiškai leidėjui iškeltuoju klau
simu bei sukeliamos diskusijos 
įrodo to darbo prasmingumą.

Tad, tarpe kitų svarbių daly
kų šios Vasario 16-sios proga 
sustiprinkime veržimąsi ameri- 
koniškon spaudon, kaipo dalį 
kryžiuojamos Tėvynės išlaisvi
nimo kovos.

. . toji pagalba, bet ligonis jaudar ir $80. Užpuolikui išėjus buJyo mį 
mergaitė pradėjo šaukti ir tik'
tada pabudo brolis, miegojęs Pabrangs kūrenamos 
gretimame kambaryje. Mergai- dujos?

Viena iš bendrovių, kurių dė
ka Chicagoje gaunamos kūre
namos dujos, kreipėsi į Federa- 
linę Jėgos komisiją prašydama 
leidimo pakelti kainą kūrena
mųjų dujų, nes pabrangęs jų 
parūpinimas. Numatoma, kad 
nuo šios vasaros kūrenamųjų 
dujų kaina Chicagoje gali pa
brangti apie 2%.

Plėšikai atėmė $14,000
Du ginkluoti plėšikai iš 

Evanstono gyventojų Frank H. 
Peck ir jo žmonos atėmė bran
genybių už $14,000. Jie paėmė 
deimanto žiedus, brangius kai
linius ir kitas vertybes, surišę 
savininkus ir paguldę ant grin
dų. Plėšikai juos užpuolė kori
doriuje, kai jie grįžo iš paren
gimo: liepė pakelti rankas ir 
vesti į butą.

Andrew Cahill, 28 m. am-

Portugalijos vaizdai
Iki ketvirtadienio imtinai 

Chicagoje, Today teatre, esan
čiame Madison gatvėje ties 
Dearbom, rodomi turtingi, spal
voti Portugalijos vaizdai. Lisa
bona ir pajūris, netoli sostinės 
esanti prabangi vasarvietė, 
margaspalviai tautiniai drabu
žiai, portugalės daina, skambi 
muzika — filmą daro patrauk
lų. Šalia to — spalvotas filmas 
Atlantic City vasarvietės su 
gražuolių rinkimais. Taipgi pla
ti politikos, sporto, madų ir ki
tų naujienų apžvalga. Tokių 
trumpų tikrovės įvairumų pro
grama tęsiasi valandą laiko.

Mergaitės mirė nuo šalčio
Po ilgesnių tyrinėjimų medi

cinos specialistai paskelbė savo 
sprendimą dėl Grimes mergai
čių mirties priežasčių: jos mir
tinai sušalo. Jų kūnuose neras
ta sužalojimų, dėl kurių jos bū
tų mirusios. Per 17 dienų ti
riant laboratorijose nerasta 
nuodų žymių. Nėra žymių, kad 
mergaitės būtų doroviniu at
žvilgiu nuskriaustos. Gydytojai 
prie savo pranešimo pridėjo, 
kad tai žiauri žmogžudystė. 
Tardytojo klausiamas d-ras 
Hirsch pareiškė, jog nėra žy
mių, kad mergaitės būtų buvu
sios parblokštos stipriu smū
giu.

Nušovė plėšiką

uzprase sv. misiąs, taip pat pa- *• .... , ,. j.. . . h h i i žiaus, prisipažino vogęs drabu-lydejo j kapines. .. XT u \ .zius. Nebebuvo įmanoma jam 
išsisukti, kai vienas liudininkas 
pranešė policijai jo mašinos 
numerį, kurį jis įsitėmijo, kai 
pamatė įtartinose aplinkybėse 
vyrą kraunantį drabužius į sa
vo lengvą mašiną. Drabužiai 
buvo pavogti iš Andrew Foltz 
apartamento, esančio 736 Bit- 
tersvveet pi. Chicagoje. Jų ver
tė — $5,000. Vogtieji drabu
žiai buvo rasti vagies kamba
riuose.

per Balfo centrą. Pietuose da
lyvavo kun. P. Patlaba, M.
Kvedaras, Stankaitis, J. Sakas, 
kun. V. Bagdanavičius, Vitkai,
Grinkevičius, Salys, V. D. Tri-Į
makai, Domauskai, Tamašaus-į Susirinkiman, kuris buvo 
kas, Juškevičienė, Daugirdas, l skaitlingas, atsilankė dvasios 
Zemm su žmona, Pabarčiai, ši-| va<^as ^un- P- Lukošius ir davė 
maitis V., Krištopaičiai, Žemai- sąjungietėms vertingų patari-
čiai, Sudžius, Tumosai ir Klei
vai.

X Ed. Rudaitis, buvęs" Lie
tuvių Prekybos Namų—Furni- 
ture Center, Ine., buhalteris ir 
pardavėjas, yra naujos lietu-

mų.

X Užgavėnių baliuje, kuris 
bus kovo 2 d. 8 vai. vak. Key- 
mens klubo salėse, rengiasi da
lyvauti daug tautiečių ne tik 
iš Chicagos, bet ir iš apylinkių,

viškos baldų įmonės—Major nes daugelis nori jaukiai ir lie- 
Fumiture, Ine., krautuvės ve-j tuviškoje nuotaikoje praleisti
dejas, kuri randasi Bridge
porte, 3207 S. Halsted st. Da
bar Bridgeporte turėsime 3 lie
tuviškas baldų krautuves: J. 
Budriko, Ine., Furniture Cen
ter, Ine., ir Major Furniture, 
Ine.

X Tautinių šokių šventei 
rengti komitetas prašo visas 
lietuviškas organizacijas ir 
sambūrius 1957 m. birželio 30 
d. nerengti jokių minėjimų, nes 
tą dieną Chicagoje įvyksta pir
moji JAV ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventė. Komite
tas tiki, jog lietuviškosios or
ganizacijos gerai supranta rei
kalo svarbą ir 1957 m. birželio 
30 d. paskirs lietuvių tautinių 
šokių šventės demonstracijai.

X Sophie Barčus radijo pro
gramoje šį pirmadienį, vasario 
16 d., 7 vai. vakare girdėsime 
gražių naujų lietuviškų dainų, 
mūsų humoristo dr. S. Aliūno 
patarimus šeimininkėms ir vi
siems radijo klausytojams, be 
to pasivažinėsime gražiomis 
Nemuno pakrantėmis ir Jur
barką aplankysimi klausydami 
tėviškės vaizdus.

X Valerijonas Šimkus savo

paskutinį šeštadienio vakarą 
prieš Gavėnią, o taip pat iš
girsti rašytoją Antaną Gustai
tį iš Bostono su naujausia hu- 
moristika.

X Sibiro tremtyje mirė Jo
nas Dagelis, veiklus visuome
nininkas, politikas ir katalikiš
kų laikraščių Lietuvoje redak-

1,000 muzikos mokytojų
JAV Muzikos Mokytojų są

junga Congress viešbuty, Chi
cagoje, sušaukė savo suvažiavi
mą. Atidarymo posėdin susirin
ko apie 1,000 mokytojų. Buvo
diskutuojama kaip pagerinti t Sekmadienį šimtas jieškoto- 
muzikos mokymo metodus jau- atadžiai aPėjo tą apylinkę,

Jieškojimai nužudymo 
vietoje

nimui, tartasi apie eksperimen- 
torius ir bendradarbis. Kiekinę muziką, apie bažnytinės
anksčiau Lietuvoje mirė jo se
suo, operos solistė Dagelytė- 
Valatkienė. Jonas Dagelis į Si
birą buvo išvežtas pirmosios 
sovietų okupacijos metu didžių 
birželio mėn. trėmimų dieno
mis.

X Kun. B. Suginto Salezie
čiams remti 9 būrelio, kuris 
naujai įsteigtas, narių sąrašas: 
E. Janicak, K. Dalinkevičius, 
M. Šimkus, J. Vilimas, J. Kukš- 
ta, K. Dapkienė, J. Zologenienė, 
B. Janavičienė, V. Ribinskienė, 
B. Vosyliūtė, St. Rauckinas, M. 
Petrylienė, Gaidelis. St. Kuz- 
mickienė, P. Kukta, M. Petru- 
šonis, K. Bružas, 'P. Kurzi- 
kauskas, Br. Liutkienė, M. Sa
kalauskaitė.

X Julijona ir Stasys Griga- 
ravičiai, 6935 S. Maplevvood, ir

sodyboje, Willow Springs, yra, Agota ir Kazys Rimai, 5512 W. 
pasistatęs lietuviško stiliaus (55 st., atsiuntė T. Marijonams 
kryžių. To kryžiaus pašventini- ir Draugui nuoširdžius sveiki-
mas įvyksta vasario 16 d. 4 vai. 
p. p. Šventins kan. F. Kapočius, 
asistuojant kun. dr. A. Juškai.

X Anna Larrene Dobilas, 
gyv. 5211 So. Spaulding Avė., 
čia gimusi lietuvaitė ir labai 
gražiai kalbanti lietuviškai, ku
ri dirba Šv. Kryžiaus ligoninė
je, už nepaprastai mandagų bei 
nuoširdų patarnavimą yra la
bai mėgiama ligoninės pacijen- 
tų.

X šv. Tomo Akviniečio mi
nėjimas įvyksta Chicagoje ko
vo mėn. 17 d. Kun. dr. Celie-

nimus ryšium su persikėlimu į 
naujas patalpas.

X Sol. Danutė Stankaitytė, 
sol. J. Vaznelis, Dainavos an
samblis ir šv. Kryžiaus para
pijos choras giedos per iškil
mingas mišias vasario 17 d. 10 
vai. rytą, šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje, minint Vasario 
16 d. sukaktį.

X Lenkštis Juzefą įeina į 
9-to wardo Lietuvių demokra
tų klubo valdybą.

X šainauskienei Teklei yra
sius sutiko apie šį žymųjį šven- i laiškas iš Kaure. Atsiimti 
tąjį ir mokslininką skaityti pa- Į Drauge.
skaitą. Minėjimą ruošia stu-, XV. Mačiuliui yra laiškas iš 
dentai ateitininkai. 1 Lietuvos, siųstas iš Kauno. At-

X Dr. Z. Brinkis, sausio pa-Įsiirnti Drauge.
baigoje atvykęs iš Europos, ’ 
apsistojo Chicagoje. Jei sąly
gos leis, Chicagoje žada pasto
viai apsigyventi. Skelbkite,s “Drauge”!

muzikos standartus. Posėdžiai 
iš viso truks keturias dienas.
Bus diskutuojama muzikos te
orija, kompozicijos, muzikos 
dėstymas, muzikos dėstymo pa
žanga parapinėse mokyklose.

Atominė elektros jėgainė
Netoli Chicagos esančioje 

Argonne laboratorijoje šešta
dienį atidaryta atominė elekt
ros jėgainė, kur elektra bus ga
minama atominio reaktoriaus. 
Besiskaidantieji atomai užkai
tins vandenį ir iš to atsiran
dantis garas gamins elektrą.
Visa ši elektros jėgainė yra 
plieno gaubtuve, kuris nelei
džia išsprukti pavojingiems 
atominiams spinduliams. Į ato
minės jėgainės vidų neįeidami 
mokslininkai ją operuoja spe
cialiais įtaisais iš lauko pusės. I $50,000.

kur buvo rastos nužudytos 
Grimes mergaitės. Buvo rasta 
daugybė įvairių dalykėlių. La
biau įtartini buvo parodyti mo
tinai, tačiau nei vienas iš rastų 
dalykų neturėjo tikro ryšio su 
nužudytosioms. Visdėlto polici
jos laboratorijose jie tiriami. 
Jieškotojai buvo daugiausiai sa
vanoriai policininkai.

Dovanos universitetams
Camegie bendrovė New Yor- 

ke paskyrė stambias sumas pa
šalpų Chicagos universitetams: 
Northvvestem un-tui $250,000 
ir Chicagos universitetui $142,- 
500.

Sudegė baptistų šventovė
Chicagoje sekmadienį sudegė 

baptistų šventovė, šiaurinėje 
miesto dalyje. Nuostolių apie

x Pranešama, kad A.L.R.K. 
Federacijos Chicagos Apskri
ties susirinkimo šio mėnesio 13 
dieną nebus.

Persirengęs tarnautojas James 
McLain, 30 m. amžiaus, prisi
dengęs kauke, atėjo apiplėšti 
North Loop garažo, esančio 70 
W. Lake str., kur jis pats dir
bo. Plėšikas privertė tris tada 
ten buvusius tarnautojus su
gulti ant grindų. Kai plėšikas 
jau siekė pinigų iš kasos, atsi
skubino policija, kurią pašaukė 
vienas garažo tarnautojas. Po
licininkai įėję į vidų surėkė plė
šikui mesti ginklą, tačiau jisai 
sukėsi su revolveriu rankoje ir Į, 
buvo nušautas. Ka: nuo jo vei
do buvo nutraukta kaukė, ga
ražo darbininkai jį atpažino.
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NAUJAS
ANGLŲ - LIETUVIŲ 

KALBŲ ŽODYNAS

Pats geriausias ir vertingiau
sias tokios apimties mūsų turi
mų žodynų. Apie 20,000 žodžių, 
geri aptarimai, gera lietuvių 
kalba. Žodynas įrištas į kietus 
apdarus, 368 psl., kaina tik 
$4.00. Gaunamas —

TERRA 
3333 S. Halsted St

Chicago 8, UI.
0<xx><xx>(><xx>0<><xx)0000(>0000n

IŠVYKO NAMO

Karalius Saud atsisveikina su prez. EieeAhower išvykdamas na
mo. (INS)

KAS KĄ IR KUR
— Susivienijimo lietuvių Namų 

Savininkų, Bridgeport mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, va
sario 12 d., Chicagos Lietuvių au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ir na
rės kviečiami į susirinkimą.

A Kaulakis

Gėlės ir vaikai yra Dievo leis
ti žemėn mūsų malonumui ir 
džiaugsmui. J.. C. Smuts

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budseikoe kny 
gutėje

MARIJOS ŽPSIREIŽKIMŽI 

iILUVOJE
Kaina 40 centų

■a aalite gauti

‘O R A D G P

4545 W. 63 St., Chicago 29, 111.

priklausomybės paskelbimo su
kaktuvės. Ga Ine visi šeimos na
riai prie bendro stalo tesusi
rinks, bet neatleistina, jei ne vi
si skubėtų degančių tėvo namų 
gesinti kuo kas gali ir kaip su
geba. Atleiskite už mano vaiz
duotės bukumą suprasti, kaip 
toji baisiausia tragedija neįsten 
gia mūsų visų bendron kovon 
sujungti. Kas tada begalėtų?!

Demokratinės galybės neis 
ginklu naikinti tarptautinių gan 
gsterių, kol nebus pačios tiesio
giniai užpultos arba kol daugu
ma rinkėjų tokio žygio nerems. 
Dar toli gražu, kad galingiau
sio ir vienintelio raudonąjį tva
ną sulaikyti pajėgiančio krašto 
valdžios rinkėjų dauguma to no 
rėtų. Į šį informacinės kovos 
lauką privalome nukreipti sa
vo patyrimus, energiją ir suge
bėjimus, užuot vienas kitą tirps 
tančio dumblino sniego gniūžtė
mis drabstę. Čia yra prasmin
giausia dirva stiprinti antiko
munistines nuotaikas krašte, ku 
rias Vengrijos didvyrių šviežias 
kraujas gerokai įkaitino.

Vasario 16-sios proga vėl vi
suose JAV kampuose, kur nors 
vienas lietuvis gyvena, turi vie-

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

IJetnvfų tautos tanrtauskM asmeny
be* Arklvy.sk. Jurgio Mnl ulaii'lo-

Matulevičlaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. Viražai: Mintys, pastabos, paal- 

ryžlmal. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
lžganymul.

II. LaUkai. Tai (vairiems asme
nims rąžytų lalžkų Ištraukos, gyve 
nlmlžkos lfimlntles perlai, ISretkft-. 
patarimų, paraginimų Ir paalAklpi- 
mų formoje.

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

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir Jrlžta J kietus vlrftcllus. Kaina 
>2.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A 8”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III

k

Arklvy.sk

