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PABALTIJO KLAUSIMAS JUNGTINĖSE TAUTOSE
Turi pakankamai priemonių

įrodyti, kad sovietai meluoja
SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Sovietai jau yra pratę čia prakti

kuoti vadinamąją vidurnakčio politiką. Ir dabar, kai sesijos lai
kas eina prie pabaigos, o Asamblėjos komitetai dar ligi ausų apsi
krovę darbais, jie bando įnešti naują punktą į sesijos darbotvarkę. 

Praėjusį ketvirtadienį Genera
linės asamblėjos pagrindinis ko
mitetas, kuris pilnačiai reko
menduoja naujus darbotvarkės 
punktus, sovietiškąjį atmetė.
Bet tai dar* nereiškia, kad sovie
tai, išvaryti pro vienas duris, ne
siverš pro kitas. Jų atstovas Va- 
silij Kuznecov aiškiai pasakė, 
kad jis „apgailestauja“, jog tas 
siūlymas nepraėjo, ir kad jo de
legacija darys visas pastangas, 
kad tas klausimas vistiek JT bū
tų svarstomas.

Iš to išeitų, kad sovietai grei
čiausia dar bandys Generalinės 
asamblėjos pilnatyje, nes pilna
tis, kad ir neturi pagrindinio ko
miteto rekomendacijos, vistiek 
darbotvarkės punktą gali priim
ti.

Prieš lke doktriną
Kaip ten tikrovėj bus, tą punk 

tą priims ar ne, jau ne tiek svar
bu, bet štai kas svarbu — sovie
tai visais būdais stengiasi su
trukdyti, kad prezidento Eisen- Į 
howerio Vidurinių Rytų doktri
na nebūtų įgyvendinta. Sovietų 
įneštasis punktas pavadintas 
„JAV agresiniai veiksmai, gra
santieji taikai ir saugumui“.

JAV neprotestavo prieš šio 
punkto įrašymą, bet kadangi ki
tos valstybės balsavo prieš, tai 
galutinėje išvadoje nesurinkta 
reikalingos daugumos, kad tas 
punktas būtų buvęs rekomenduo 
tas įrašyti darbotvarkėn. Disku
sijų metu komitete savo nuomo
nę dėl to pareiškė visa eilė dele
gatų, o Italijos atstovas net pa
siūlė, kad sovietai savo punktą 
šitaip perredaguotų: „Sovietų 
Sąjungos skundas prieš JAV gy 
nimosi priemones“ ir pažadėjo 
rusui, kad tada ir jis, balsuosiąs 
už tokį. Vėliau ir daugiau dele
gatų siūlė iš rimtųjų Kuzneco- 
vui tokį perredagavimą padary
ti.

Vid. Rytus. Ir keista, kaip sakė 
dr7 Tsiang, kad nė viena iš Vid. 
Rytų valstybių, kurios būtų jau 
tiesioginiai paliestos, jei jas kas 
grasytų, nesikreipė -į JT, bet 
skundžiasi... Sovietų Sąjunga.

Konkrečiai sovietai kaltina 
JAV dėl to, kad JAV „atsisako“ 
uždrausti atominius ginklus ir 
kad jais apginkluoja savo dali
nius, stovinčius „svetimose teri
torijose“, kad plečia savo kari
nes bazes, kad ginkluoja Vokie
tiją ir t.t. Žinoma, daugiausia 
tai jiems skauda ta Eisenhowe- 
rio Vid. Rytų doktrina ir tas pa
reiškimas, kurį prezidentas Ei- 
senhoweris padarė sausio 5 d. 
kongrese. Dėl šito prezidento pa 
reiškimo čia tarp Kuznecovo ir 
JAV ambasadoriaus Lodge net 
diskusijų atsirado, o tuo pačiu 
ir Lietuvos bei kitų Pabaltijo 
valstybių vardas buvo suminėtas 
iš abiejų pusių.

Mini Lietuvą ir kitas

Ambasadorius Lodge, atsaky
damas į sovieto kaltinimus, pri
minė, kad sovietai tą prezidento 
Eisenhowerio pareiškimą vadi
na „kišimusi į Vid. Rytų suvere
ninių valstybių vidaus reikalus“
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Penkios britų kolonijos (apskritiniai) nori sudaryti Karibų federaciją. Jos yra, Jamaica, Trinidatas ir 
Tobago, Barbados, Wiudward salos ir Leevvard salos. Britą Hondūras ir Britą Guiana yra prieš federaciją.

Toliau savo kalboje Lodge vi
sais punktais atmušė Kuznecovo 
kaltinimus Amerikai, tardamas, 
jog Amerika nesibijo, kad tas 
klausimas Asamblėjoje būtų dis
kutuojamas ir kad ji turi pakan
kamai priemonių įrodyti, kaip 
sovietai meluoja. Jis dar pami
nėjo, kad JAV turi pakankamai 
surinkusi dokumentinės medžia
gos apie sovietų priespaudą jos 
pavergtosiose šalyse ir kad Ame 
rika nesivaržys panaudoti Jung
tinių Tautų forumą tai teisybei 
įrodyti.

Rusas „gina“

Tarp kitų atsakymų, Kuzne-

Izraelis ir toliau prašo

, Amerikos tikrų garantijų
WASHINGTONAS, vas. 19. — Prezidentas Eisenhoweris pla

nuoja nutraukti trumpas Georgia atostogas ir grįžti j Washingto- 
ną, nes pasunkėjo Vidurio Rytų padėtis, vakar pranešė United 
Press. , -

Politiniai stebėtojai galvoja, 
kad prezidentas Eisenhoweris 
galbūt planuoja kalbėti Vidurio 
Rytų krizės klausimu Jungtinėse 
Tautose.

Prezidentas Eisenhoweris nuo 
lat galvoja Izraelio ir Egipto 
klausimu ir dažnai kalbasi tele
fonu su valstybės sekretoriumi 
Dullęs.

z Sovietai kreipia dėmesį nuo 
savęs

Jei sovietų siūlomas punktas 
praeitų, tai jis būtų jau antrasis 
panašaus pobūdžio šios sesijos 
metu. Lygiai prieš du mėnesius 
tas pats pagrindinis komitetas 
savo posėdyje buvo patvirtinęs 
sovietų punktą, kuriame jie kal
tina JlAV už „kišimąsi į vidaus 
reikalus ir už subversyvinę ak
ciją“ prieš sovietų satelitinius 
kraštus.

Tas punktas dar tebestovi spe 
cialaus politinio komiteto dar
botvarkėje ir numatytas netru
kus svarstyti. Jį sovietai iškėlė 
kaip tik tada, kai visas pasaulis 
reiškė savo pasibaisėjimą rau
donosios armijos akcija Vengri
joje. Taigi, tada sovietai įnešė 
tą punktą, norėdami nukreipti 
dėmesį nuo savęs. Dabar, kai 
JAV kongresas rengiasi tvirtin
ti Eisenhowerio planą taikai ir 
saugumui išlaikyti Vid. Rytuose 
ir tuo pačiu pastoti ir užkirsti 
kelią komunistinei agresijai, so
vietai vėl bando leisti dūmus, ši
tą jų „strategiją“ čia jau nevie
nas delegatas viešai pastebėjo.

Kuznecovas, kaltindamas Ame 
riką grasymu pasaulio taikai ir 
saugumui, iškėlė penkis punk
tus, kurių keturi, kaip tvirtina 
tautinės Kinijos delegatas dr. 
Tsiang, priklauso nusiginklavi
mo komisijai, o penktasis liečia

Vasario Šešioliktoji

Waterbury, Conn.
WATERBURY, Corin., vas. 18. 

— (Telefoninis pranešimas). Va
kar Waterbury minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo su
kaktį. Minėjimas buvo šaunus ir 
iškilmingas. Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinkta daugiau kaip 
$1,600.

Connecticut senatorius Purtei i 
pasakė svarbią kalbą ir pasiūlė, 
kad JAV prezizdentas kiekvie
nais metais paskelbtų Lietuvos 
dieną Amerikoje. Minėjime taip 
pat dalyvavo du atstovų rūmų 
nariai ir kiti žymūs pkreigūnai.*

Connecticut valstybės guber
natorius Ribieoff paskelbė Lie
tuvių dieną Vasario 16 dienos 
proga.

Lietuvių vardu kaibėjo kun. 
Smilga ir Henrikas Blazas.

Derybos įstrigo
Jungtinių Amerikos Valstybių 

ir Izraelio derybos įstrigo ir Iz
raelio premjeras Ben-Gurion vis 
dar nori tartis su Washingtonu, 
kad Egiptas garantuotų Izraelio 
laivams laisvę Akabos įlankoje. 
Jeruzalės pranešimai sako, kad 
Ben - Gurion beveik vienas nori 
prailginti pasitarimus su Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis.

Atrodo, kad Izraelis yra la
biau nusistatęs sutikti Jungtinių 
Tautų sankcijas negu be jokių 
garantijų ištraukti savo karines 
jėgas iš Akabos įlankos ir Ga
zos ruožo. Izraelis garantijomis 
nori apsisaugoti nuo Egipto už
puolimų.

Izraelis sekmadienį atmetė 
paskiausią JAV bandymą, kad 
Izraelio karinės jėgos be tvirtų 
garantijų pasitrauktų iš Egipto. 
Prezidentas Eisenhoweris pareis 
kė, kad JAV nebesiruošia šiuo 
metu Izraeliui duoti kitų garan
tijų, kokias jau yra pasiūliusios.

Prezidentąs Eisenhoweris pa
sakė, kad Izraelio karinių jėgų 
pasitraukimas, pagal Amerikos 
planą, suteiktų Izraeliui saugu
mą.

Generolas Van Fleet sako,

kad Nasseris yra herojus
KAIRAS, Egiptas, vas. 18. — Gen. James A. Van Fleet, kuris 

kovojo prieš komunizmą Graikijoje ir Korėjoje, vakar pavadino 
„herojų“ Egipto prezidentą Nasserį.

Van Fleet, kuris 1953 m. pasi
traukė iš karinio gyvenimo, stai
ga atvyko į Kairo miestą ir pa
tiesė prieš Nasserį planą leisti 
amerikiečiams laisva iniciatyva 
pagelbėti kovoje prieš komunis
tinę grėsmę Vidurio Rytuose.

Po pasikalbėjimo su Egipto 
prezidentu Nasseriu, Van Fleet 
pareiškė:

„Mano knygoje Nasseris yra 
herojus. Jis savo žmones veda iš 
skurdo chaoso... Tai turėjo būti 
padaryta daug anksčiau. Nesirū
pinkite apie Egipto žengimą į ko
munizmą. Dėl komunizmo ten 
nėra ko sielvartauti“.

Gen. Van Fleet yra Los Ange
les didelės Ralph M. Parsona 
International Engineering Con- 
tracting kompahijos patarėjąs ir 
jis kalbėjosi „keliais didesniais 
industriniais projektais“ su Egip 
to prezidentu Nasseriu.

Van Fleet taip pat kalbėjo Ei- 
senhowerio Vidurio Rytų doktri
nos klausimu ir ją pavadino „di
deliu dalyku“, y

Moterą organizacijų
unijos kongresas

ROMA, vas. 18. — Šių metų 
rudenį Romoj įvyks Pasaulinės 
Katalikių Moterų organizacijų 
unijos kongresas. Unijai priklau 
so 60 organizacijų, turinčių 36

L.<.^ge^?.abre_Zie’:^x^?lkrO’ covas užsikabino ir dėl Lodge iš- miiionus narių. Kongrese daly- 
minėtų sovietų pavergtųjų kraš vaus visų rasių ir visų tautų at-vėje yra viskas atvirkščiai, nei 

sovietai sako.
— Prezidento Eisenhowerio 

politika yra antiagresinė, tai po
litika, kuri veda į taiką, kuri te
gali būti tęsiama su kitų palies
tų kraštų žinia ir sutikimu, kuri 
siekia užtikrinti tų kraštų ne
priklausomybę ir kurios tikslas 
yra sustiprinti budrumą prieš 
pašalinį kišimąsi į jų vidaus rei
kalus. Tai politika, kuri siekia 
sustiprinti tų kraštų ekonominę 
ir karinę padėtį ir jų pasiryžimą 
priešintis komunistinei subver- 
sijai. Tai politika, kuri siekia, 
kad Vid. Ryttų valstybėse būtų 
išvengta to, kas atsitiko Lietu
voje, Estijoje, Latvijoje, Čeko
slovakijoje, Lenkijoje, Vengri
joje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir 
Albanijoje, jau neminint š. Ko
rėjos, Š. Vietnamo ir Rytų Vo
kietijos. Ir, žinoma, dėl šito da
lyko štai Sovietų Sąjunga jos ne
mėgsta. —

tų. Jis Lietuvos, Latvijos ir sa
telitinių kraštų minėjimą Jung
tinėse Tautose pavadino „favo- 
ritiniu argumentu“. Bet, anot jo, 
Amerikai nepatinkąs faktas, jog 
tų šalių „liaudis“ atsižadėjo ka
pitalizmo. Ir jau toliau, Kuzne
covas, dėdamasis tų kraštų už
tarėju, klausė Lodge: „Ar tai 
pakankama priežastis jas įžeidi
nėti?“ O po to, jis giedojo seną 
sovietinę giesmelę, kaip tie kraš
tai laimingi, galėdami patys val
dytis ir ginti savo vyriausybę. 
Jis čia dar ir Vengriją pridėjo, 
girdi, ir tokioje Vengrijoje „žmo 
nės surado pakankamai drąsos 
apginti savo populiarios vyriau
sybės laimėjimus“. Bet, jei dėl 
Lietuvos ir kitų pavergtųjų po
sėdyje daugiau nidffas neužsimi
nė, tai dėl Vengrijos dar nesykį 
Kuznecovui teko išgirsti pasipik
tinimą, kad sovietai nepaiso JT 
rezoliucijų.

stovės. Bus studijuojama pagrin 
dinė tema: „Krikščioniškoji mo
ters asmenybė“, bendromis pa
stangomis jieškant priemonių su 
stiprinti tiesos, teisingumo ir tai 
kos apaštalavimą pasaulyje.

Gaires ateičiai
MADRIDAS, vas. 18. — Dve

jų ateinančių metų laikotarpyje 
Ispanijos Katalikų akcijos orga
nizacijos studijų tema pasirinko 
„Katalikų socialinės pareigos“. 
Ispanijos vyskupai neseniai šia 
tema paskelbė bendrą ganytojiš
ką laišką. Katalikų socialinės pa 
reigos sudarys pagrindą ir prak
tiškai Bažnyčios veiklai šiame 
krašte.

Sirija kaltina

sąmokslu Iraką
' DAMASKAS, Sirija, vas. 18. 
— Sirija vakar apkaltino Irakoz 

! vyriausybę, kad ji norinti jėga 
i nuversti Sirijos režimą.

Sirijos užsienio reikalų minis
terija notoje Irakui irgi kaltina 
premjero Nuri Saido vyriausybę, 
kad, girdi, ji „izoliuoja ir paraly
žuoja Irako žmones, surišdama 
Iraką su Bagdado paktu ir Bri
tanija“. Irakas protestuoja prieš 
Sirijos notą, kad ji kišasi į Irako 
vidaus reikalus.

Irako princas Ilah

patenkintas lke

Buvusio komunisto žodis
LONDONAS, vas. 18. — Bu

vęs Anglijos komunistų dienraš
čio redaktorius Douglas Hyde, 
prieš kiek laiko priėmęs katalikų 
tikėjimą, neseniai lankėsi įvai
riuose Europos kraštuose.

Vertindamas Vengrijos prieš- 
komunistinę revoliuciją* Hyde 
pareiškė, kad sovietinė agresija 
Vengrijoje tarptautiniam komu
nizmui sudavė lemiamą smūgį, 
kuTį ypač pajuto Prancūzijos ir 
Italijos komunistai. Anglijoje tik 
59 procentai komunistų atnauji
no nario biletus 1957 m. Dani
joje komunistų skaičius sumažė
jo 25 procentais.

Žymusis rašytojas tačiau įspė
jo nepasiduoti pigiam optimiz
mui. Prisipažindami prie pralai
mėjimo, komunistai nori susilp
ninti prieškomunistinį pasiprie
šinimą ir sudaryti įspūdį, kad 
komunistinis pavojus esąs pra

ėjęs. Tuo pačiu metu jie užmas
kuotai stengiasi išlyginti patir
tus nuostolius ir atgauti praras
tas pozicijas.

Grįžo namo
LONDONAS, vas. 18. — So

vietų Sąjungos apsaugos minis- 
teris maršalas Žukov vakar grį
žo į Maskvą iš Indijos. Jis taip 
pat lankėsi ir Burmoje.

Baisus gaisras >
VVARRENTON, Mo., vas. ,18. 

— Senelių prieglaudoje vakar 
kilo gaisras. Mažiausia 71 asmuo 
žuvo gaisro metu. Senelių prie
glaudoje buvo 155 asmenys.

Senelių prieglaudos viršinin
kas Woodrow O’Sullivan pareiš
kė, kad jis nežino kokiu būdu ki
lo gaisras.

Tibetas virto
“mažąja Vengrija”

TAIPEI, vas. 18. — Naciona
listinė Kinija vakar pranešė, kad 
10,000 tibetiečių žuvo arba bu
vo paimti į nelaisvę priešraudo- 
nųjų revoliucijoje toli vakarinė
je Kinijoje.

Tibeto gyventojai kovoja prieš 
komunistinį režimą. Komunistai 
irgi turi didelių nuostolių.

Sukilimai prasidėjo Tibete ir 
Kinijos kaimyninėje Sikang pro
vincijoje 1956 m. kovo mėn., kai 
komunistų pareigūnai bandė pra 
vesti žemės reformos programą.

Europos bendros
rinkos klausimu

PARYŽIUS, vas. 19. — Euro
pos šešios valstybė® šiandien su
sirenka į Paryžių svarstyti ben
dros rinkos plano.

Prancūzijos, Belgijos, Vakarų 
Vakietijos, Olandijos, Italijos ir 
Luksemburgo užsienio reikalų 
ministeriai bandys įtraukti į ben 
drą turgaus planą Prancūzijos 
užjūrines teritorijas.

Arabą “keturi didieji”
posėdžiaus Kaire

AMMĄN, Jordanas, vas. 18. — 
Arabų „keturi didieji“ vasario 
26 d. susirinks į Kairo miestą. 
Saudi Arabijos kakalius Saud sa
vo pasikalbėjimus su prezidentu 
Eisenhoweriu praneš Egipto pre 
zidentui Nasseriui, Sirjįos prezi
dentui Shukri Kuvvatly ir Jorda
no karaliui Husseinui.

Mirė pianistas
LOS ANGELES, vas. 18. — 

Garsus pianistas Josef Hofmann, 
81 metų, mirė vasario 16 d. Los 
Angeles mieste, Cal. Jis ten gy
veno nuo 1930 metų.

Pora išvyko, kai
karalienė atvyko

LISABONAS, Portugalija, va
sario 18. — Kai tūkstančiai por
tugalų susirinko į Lisaboną pa
matyti Britanijos karalienės Elz
bietos ir jos vyro, Edinburgho 
kunigaikščio, Egipto ministeris 
Nassau Soliman El-Hakeen ir jo 
žmona išvyko į pietus.

Egipto ministeris ir jo žmona 
grįš šį ketvirtadienį į Lisaboną, 
kai karalienė Elzbieta ir jos vy
ras sugrįš į Londoną.

Amerikos planas
f /

Amerikos planas, pasiūlytas 
Dulles, sako, kad Jungtinės Ame 
rikos Valstybės garantuoja lais
vą pravažiavimą Akabos įlanko
je siunčiant ten Amerikos laivus.. LONDONAS, vas. 18*— Irako 
Izraelis bijo, kad Egiptas gali prįncas Abdul llah vakar atvy- 
praleisti Amerikos laivus Aka- ą,o j Londoną .Princas Abdul Ilah 
bos įlanka, o Izraelio sustabdy- patenkintas savo pasitarimais 

dėl Vidurio Rytų padėties su pre 
. 7 . zidentu Eisenhovvcriu ir kitais

Apsaugą stiprina Jungtinių Amerikos Valstybių
KAIRAS, Egiptas, vas. 18. — 1 pareigūnais.

Civilinės apsaugos darbininkai1 Irako princas Ilah pareiškė, 
stato rūsius Egipto sostinėje ap- kad jis Jungtinėse Amerikos 
saugoti žmones nuo užpuolimų iš Valstybėse svarstė „karines ir
oro.

Pagal naujas civilinės apsau
gos instrukcijas, visi didieji pa
statai turi turėti apsaugos rū
sius nuo puolimų iš oro.

Kalendorius
Vasario 19 d.: šv. Konradas; 

lietuviški: Šarūnas ir Sauge.
Saulė teka 6:43, leidžiasi 5:27. 

Oras
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien—snie
gas arba lietus.

technines problemas“.

Nelaimė krautuvėje
KAGOSHIMA, Japonija, vas. 

18. — Trylika asmenų šiandien 
sudegė krautuvėje, kurią gaisras 
sunaikino. Daugumas iš mirusių
jų yra moterys ir vaikai.

• Popiežius Pijus XII priva
čioje audiencijoje priėmė tauti
nės Kinijos užsienin reikalų mi- 
nisterį dr. Kutig Chao Yri. Tau 
tinė Kinija, palaiko diplomati
nius santykius su Šv. Sostu.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Senatorius Knowland (R., Cal.) vakar pareiškė, kad sena

tas priims prezidento Eisenhowerio prieškomunistinę Vidurio Rytų 
programą.

— Izraelio užsienio reikalų ministerė Mrs. Goldą Mrir pasakė, 
kad, Izraelis tuojau ištrauktų savo karines jėgas iš Akabos įlan
kos, jei Jungtinės Amerikos Valstybės garantuotų ir „apgintų vi
sų valstybių teises“ siųsti laivus į įlankų. •

— Jungtinėms Amerikos Valstybėms nepasisekė įtikinti Iz
raelį pasitraukti iš Akabos įlankos ir Gazos ruožo. I)ar kartą tuo 
reikalu tars žodį Jungtinės Tautos.

— Argentinos prezidentas Aramburu paskelbė planus, kuriais 
Argentina bus sudemokratinta. Numatyta nauja konstitucija.

— Buvusio Prancūzijos premjero Antoine Pinay’o nepriklau
soma partija nori uždrausti komunistų partiją Prancūzijoje.

l /
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Vasarinė sloga - bloga
Vasario mėnesį siautėjančią 

slogą vadiname vasarine sloga. 
Ir, kai kalbame apie vasarinę 
slogą, reikia suprasti, jog ome- 
nyje'ne tuos, kurie serga vasa
ros metu, bet vasario mėnesį.

Vasario mėnesis sveikatingu
mo atžvilgiu yra labai pavojin
gas. Vasario mėnesį visokių 
limpančių'ligų, visokių slogų bei 
visokių karštinių epidemijos pfa 
deda siausti. Ir todėl, kad šis 
mėnesis pasižymi visokiomis fe- 
bromis (karštinėmis), tad ir pa
vadino tą mėnesį “Februarius”.

Yra tokių karštinių, pvz. ti- 
fusas, skarlatina, rupai, tymai 
ir 1.1., kad žmogus, vieną sykį 
persirgęs daugiau jau savo gy
venime ta pačia liga nesirgs. 
Bet nuo slogų žmogaus kūne jo
kio imuniteto nėra. Slogomis 
persirgęs žmogus po kiek laiko 
ir vėl gali sirgti, jei nesisaugos.

Prieš tifusą, rauples, kokliu
šą ir net prieš cholerą yra skie
pai. Prieš tas ligas įskiepytas 
žmogus tomis ligomis jau ne
sirgs ir nuo tų ligų nemirs Dif
teritas jau nesmaugia va’kų A- 
merikoje ,ir baisusis kokliušas 
jų nekriokina. Ir rauplėtu vei
du pamatyti žmogų Amerikoje 
yra didelė retenybė. Medicinos 
mokslo ir išrastų skiepų dėka,

Neatsargūs žmonės, gavę slo
gas vasario mėnesį, jei nepasi- 
saugoja ir nesistengia sustiprė
ti, po slogų gauna įkyrų bron
chitą, skaudų ir pavojingą plau
čių uždegimą (pneumoniją), 
asthmos atakas, ar kitokias krū 
tinės ligas, įskaitant pleuritą ir 
džiovą. Todėl džiovininkai, ga
vę vasarines slogas, dažniausiai 
pavasarį ir miršta. Apsimoka 
saugotis slogų.

Kad nuo slogų skiepų nėra, 
tai jau žinome. Bet ką sakyti 
apie peniciliną, vartojamą slo
goms nugalėti? Žmonės, sune
galavę slogomis, tuojau bėga 
pas gydytoją ir reikalauja peni
cilino injekcijos. Tai baisi klai
da. Penicilinas slogos nepagy-

DfiL NAFTOS

Lok Angeles vandens ir elektios departamento inž. Cozzens (kairėj'“) 
ir Roekv Mountain Oil kompanijos Setas (’asper kalba senate- tyrinė
jimų komisijai, kodėl yra keliamos naftos kainos.

raštyje net neįmanoma. Ypačiai 
nepatogu, kad Lietuvos gydyto-

uropatologės nustatytas ir diag- 
nozas — “optikochiazmalinis ar
chinoditas galimai reumatinės jai visada manė ir tebemano, 

do; jis yra visiškai bevertis vais kilmės” (išrašau pažodžiui, kaip, kad Amerikoje medicinos moks- 
tas virusinėms infekcijoms nai- man parašė). Klausia, ar yra las yra žemesnio standarto, ne- 
kinti. Faktinai penicilinas dau- koki vaistai nuo šios ligos ir 'gu jų, kad Amerikos gydytojai 
geliui gali net pakenkti — gali kaip toji liga gydoma čia pas mažiau išmano, negu jie. kad 
iššaukti baisias alergines reak- mūs. Rašo dar, kad gerai vei-Į Amerikoje vaistai, laboratorijos 

kia adrenocorcotropinis hormo-! ir ligoninės yra daug prastes-
nas, jeigu liga yra reumatinės nės, negu jų..

cijas, todėl dabar gydytojai ir 
nenori be atodairos duoti ligo
niams penicilino.

Koki žmonės dažniausiai užsi
krečia slogomis, kaip slogų iš
vengti, ko verti yra antihista- 
minai slogoms gydyti, ką dary
ti susirgus slogomis ir kaip iš
vengti pavojingų komplikaci-

jau daug ligų išnyko. Dauguma SS^ybmiai klausimai,
jaunųjų daktarų, baigusių me
dicinos mokslą Amerikoje, tik 
knygose skaitė ar profesorių pa
skaitose girdėjo apie šiltinę, dif
teritą, rauples ir kitas limpan
čias ligas, bet savo akinus jų ne
matė. Tai štai, ką medicinos 
mokslas padarė: sušvelnino 
skausmus, palengvino kančias ir 
pailgino amžių. Ir vis dar jieš- 
koma naujesnių skiepų ir tobu
lesnių priemonių kitoms ligoms

apie kuriuos reikės pakalbėti ki
tą kartą.

1

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia O. V. — Gavau laišką 
iš Lietuvos, kuriame rašo, kąd 
mano pažįstamas guli Kauno kli 
nikoje. Serga uždegimu galvos 
smegenų plėvės toj vietoj, kurio
je regėjimo nervai sueina. Prieš 
metus jau viena akis aptemo, o

išnaikinti bei giltinei nugalėti, Į dabar ir antrosios akies maty 
kad žmonės jaunystėje nemirtų. Į mo laukas mažėja. Vienos ne- 

Ar yra išrasti skiepai nuo slo
gų? Deja, nėra ir gal dar ne
greit bus. Dauguma žmonių A- 
merikoje bent trejetą kartų per 
metus vis perserga slogomis. 
Yra ir tokių, kad savo gyveni
me yra 200 sykių ir net 300 sy
kių persirgę slogomis, ir dar te
bėra gyvi, nors jų sveikata — 
tai jau nepavydėtina. Reikia ži
noti, kad po kiekvieno persir- 
gimo sloga žmogaus sveikata ne 
stiprėja, bet vis nusilpsta. Slo
gų reikia suagotis ir vengti, 
nes tai ne tik žmogui kenksmin
ga, bet ir visuomenei nuostolin- 

- ga. •
Žmonės yra taip apsipratę su 

slogomis, Kad slogų neskaito rim 
ta liga. Taigi slogos gal žmo
gaus tučtuojau neužmuša, bet 
todėl paruošia dirvą kitoms J>a- 
vojingoms ligoms. Ypač senes
nio amžiaus žmogų, jeigu jo šir
dis yra silpnoka, tai net ir slo
ga su bronchine komplikacija 1 
gali užmušti.

Statjst'ka rodo, kad vasario 
mėnesis yra slogų ir karštinių 
mėnešis, o kovo mėnesis laiko
mas plaučių uždegimo mėnesiu.

1?

padeda

APMOKĖTI

i

Atsakjmas A. L., St. E. ir ki
tiems. — Tik profilaktinės me
dicinos klausimai “Draugo” skil 
tyse gvildenami, bet jokių rc- 
ceptų ligoms gydyti neteikiama.

TeL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU K

V’OYTOJAK IR CHIRURGAI 
(LIETUVIS GYDYTOJAS'

' 8925 W“st 59th Street
p gtst, t:SO—8:8* •••»-4

n Air n' ■ntji.rt*

St. Petersburg, Fla.
Kalbės <lr. D. Jasaitis ir 

adv. Zuris
St. Petersburg. Tampa ir ki-Į 

tų miestelių lietuviai prašomi da 
lyvauti Lietuvbs nepriklausomy 
bės minėjime, kuris įvyks sek-Į 
madienį, kovo 3 d., 2 vai. p. p. Į 
V. F. W. Hali, 4145 33rd Str. N.'
St. Petersburg, Fla.

Kalbės dr. D. Jasaitis, kuris, 
būdamas Lietuvoje, pats matė, 
kaip bolševikai užėmė Lietuvą 
ir kaip jie elgėsi su lietuviais.
Kalbės buvęs Uhicagos miesto 
teisėjas adv. J. Zuris ir bus ki
tų gerų kalbėtojų. Iš Miami,
Fla., atvyks dainininkė Anita:

.• i *4.- » • xv, • Pirmad., antrad., ketv. ir penktad.Navickaite, kuri atliks meninę! nuo n vai. ryto iki i vai. p.p. ir nuo 
programos dalį.

Po programos bus skanių už
kandžių ir pasilinksminimų. Au
kos ir pelnas bus pasiųsta Ame- ,»vi- ofiso PRospect 0-22

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4235 VV. GSrd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Itizid. telef. t. ItoYcIilll. 1-OOI7
Valandos: 1-3 p. m., 0-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso ir buto OUympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1031 S. 19th Avė., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir U-8 vai. vak., j 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 13 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v 
Vak. pinu. antr., ketvnt 6-8:30 t 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7150 South \Vcstern Aienue
(ME1J1CAL BU1LDING)

I-

Ofiso tel. CLiffsIde 4-2896 
, Rezidencijos: LAfuyette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 471h Street 
(Kampas 47th Ir Hennitage)

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North AVacker Drlve 
(Civic Opera House, kam!!. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. Clntral 6-2294

5002 M est i«th Str.. Cicero 
Vai. kasdien . 6-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Re-zid. tel. HEmlock 4-7080

6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai ryto iki 3 vai. popiet

Office t<1. HE 7-1168 
Res. tel.- VVAlbrook 5-3705

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ln
rikos Lietuvių Tarybai tėvynės 
laisvinimo reikalams. Visus lie
tuvius prašome gausiai daly
vauti. Komitetas

DfiL ALŽYRO

Alžyro klausimu Jungtinėse Tnu- 
t<ec kalba italas Piccioni, Italijos 
delegacijos galva Jungtinėse Tauto-

kilmės. Daktare, ar yra čia to
kių vaistų ir kaip jie vadinami? 
Ar iš tikrųjų vaistų pagalba ga
lima padėti? Kreipiuosi į Jus, 
daktare, ir prašau jūsų patari
mo ir atsakymo. Tiesa, ligonis 
yra truputį daugiau kaip 40 me
tų. Dėkoju.

Atsakymas O. V> — Tamstos 
laiške aprašyto ligonio liga yra 
labai rimta. Tačiau, kol žmogus 
yra gyvas, prie atitinkamų gy-į 
venimo bei gydymo sąlygų sąži- Į 
ningoje kompetentingų specia 
listų gydytojų priežiūroje yra vilk 
čių bent sustabdyti patologinį 
ligos procesą. Minimieji vaistai 
Amerikoje yra 'gaminami ir jų 
pavadinimas yra toks pat. O 
Amerikos gydytojui yra nepa
togu patarti Lietuvos gydyto
jams, kaip tą ligą gydyti, ir laik 
'- =--------=' '-4--------------------------

Atsakymas P. J. — Saugu- 
siam žmogui, dar neturinčiam 
50 m. amžiaus, fizinį darbą dir
bančiam, reikia kasdien pamie
goti bent 8 valandas. O ypač 
žiemos metu svarbu žmogui tiek 
pamiegoti ir tinkamai pailsėti, 
kad išvengtų slogų ir nenusilp
nintų kūno atsparumo infekci
nėmis ligomis. Nemiga žmogų 
silpnina.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTA D. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠE6TAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:»O—9:30 v. r. « stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413

• ^DAKTARUI • LIGONINEI 
• NAMŲ SEIMININKUI

t

KRAUTUVININKUI * BANKUI
kai liga ar nelaimingas įvykis gydymo išlaidas iškelia 
aukščiausia ... ir nuolatinį uždarbį nutraukia

Stai planas, kuriuo mokama 
grynais pinigais. Pinigai gydy
mo išlaidoms dengti. Pinigai 
nuomai, maistui, skolai u# au
tomobili ir namus apmokėti. 
Pinigai, kurie nepaprastai rei
kalingi ypač tada, kai nelai
mingas įvykis ar liga neleidžia 
dirbti... kai nuolatinis uždarbis 
nutrauktas.

DVIGUBAS DRAUDIMAS 
JUMS IR (ŠEIMAI

Paremtas didžiausios pasaulyje 
ligos ir nelaimingų (vykių 
draudimo bendrovės finansi
niais ištekliais, Sis Mutual of 
Omaha planas duoda daug pla

tesnį draudimą, negu daugybė 
kitų grupinių ar individualių 
planų. Pavyzdžiui, juo ne tik 
liberaliai grynais pinigais mo
kama už ligoninės kambarį, 
operacijas, bei kitus ligoninės 
patarnavimus... bet juo moka
ma mėnesinė pašalpa, tiesiog 
Jums, ir šalia ligoninės išlaidų 
padengimo! Jei kada nors il
gesnį laiką Jau prisiėjo' pasirg
ti, galite lengvai suprasti, kaip 
svarini turėti tok) 'sugaišto lai
ko” draudimą. Jis reiškia pini
gus skoloms ir kitiems finansi- 

—niuni įsipareigojimam padeng
ti... ypač tokiam sunkiam lai
ke, kai formaliai skęstate są
skaitose.

GREITAS lš'IOKF.IIMAS 
PER VIETOK SKYRUS

Turėdama licensijas visose 48 
valstijose, Washlngton, D. C., 
Aliaskoj, Kanadoj, Puerto Ri
fo. Havajuos ir I’anamoH Ka
nalo Zonoj, Mutual of Omaha 
visoms pareikštoms pretenzi
jom gali duoti greitą eigy. Iš- 
tikrųjų net savo pačių tarpe 
turite draugišką mūsų bendro
vės atstovą.

MITTUAL OF OMAHA 
Į L. JANKAUSKAM

227 Nortli la Šalie !Stre»>1 
| Chicago 1, Illinois

NEI’ATINOfcKITK ISKIVSTI 
KUPONU

nebent Jei neturėtumėt.* kur pini
gų dėti...

Jei dirbate pragyvenimui... Jei Jū
sų gerbūvis priklauso nuo uždar
bio... tos mažOH pastangos reikalin
gos šiam kuponui užpildyti ir iš
siųsti, gali nepaprastai apsimokėti! 
Mutual of Omaha Uždarbio ir ligo
ninės draudimo planai pritaikinti 
darbininkui, tarnautojui ir profe
sionalui. Kiekvienais metais' tūks
tančiai tokių žmonių gauna, pini
gus... tūkstančiai tokių, kurie savo 
laiku nepatingėjo tokį kuponą iš
siųsti. Tad veikite tuojau!

PASITIKĖJIMAS

No kas kita, o tik pa
tenkinti nariai išaugi
no Mutual of Omaha J 
didžiausią ligos ir ne
laimingų įvykių drau
dimo bendrovę pasau
lyj".

Jei gyvenate Chicagoj 
ar priemiesčiuose

DAR ŠIANDIEN IŠSIŲS

KITE Š| KUPONĄ • ■ •
NES RYTOJ JAU GALI 

BŪTI PERVELU!

Oept 1 '

I

i Sutelkite man informacijų VELTUI apie tokį planą, kuriuo I 
I mokama grynais, kai aš esu ligoninėje. .. ir grynais, man Iš > 
• Jos Išėjus. Jokių įsipareigojimų iš mano jjuJės. į

Pavardė ................................................. ...J.................. Amžius ............
I Adresas ......................... ,.............................................. ..................... I
I Miestas ........................................................................................... į

| Telefonas ....

Mutual of Omaha
V. J. SKUTT, PRESIDENT

Mutual of Omaha kas savaitę Išmoka 
vidutini Akai' dauginu kaip >1,750,000 

tariama ligoniams.savo nar

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Gurfielf' Hiva
VAL: 1-4 ir e

ft- štadleniait nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
’šskvrus -ietvirtad. ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

gerkles ligos 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. U 7-9 vai. į 
vak. Šeštadieniais 10- . vai .Trečia I 
Beniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5076

- .1. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i

2484 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penui. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI , '
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdtan išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRoveblll 6-5603

l*ltos|M<ct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
\ 5700 So. AVood Street
1 Priėmimo vai. nuo 2—4 vai kasdien 
i ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
j Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10718 .South Mlchig&n Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Bevcrly Hills
i Vak: kasdien Inuo 6 v. v.'jkl 9 v. v’., 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vat. popiet.

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

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
4 -

Vai I iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 
šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenne

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu taiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. Z.'DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenne 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900 

Rezldcnda: GRovehlll <1-8161

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-375.1

DR. A. NARBUTAS
PIAUCIV IR VIDAUS LIGOS 

2745 Wcst 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal sųsitarlma

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 

LAJa.vette 3-1919.
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO..Al llt CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3- -7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—-5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
į Ofiso tel. Victorv 2-1 484. Resid. 2437 
\V. 62nd St., t«‘l. Republlc 7-8818.

Oftso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINĖS IK 

ORTOl’ElUNĖS LIGOS 
2745 VVest 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. 
šešt. nuo 2:O0—4:00. Trečiad. ir 

1 kitu laiku susitarus telefonu.

I<R. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Itezid. l’Rospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

i Tel. ofiso Vli’tory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių

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

i Tel. ofiso PR. i-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vai. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

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

I 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. Y Artis 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
luSSSJS, «55 S. Clifonu. Avė. .TA 7-7381

. ...... . ■ i. ...  ■ 'Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už-
Tei. ofiso VI 7-0000, rez. RE 7-6867 įdaryta), šeštad. 10 ryto Iki 3 v. p. p.

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California Avė 

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

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — NTevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 85th Street 
(kampas Halsted ir S5-ta gatvė) 

VAL 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Uskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel ofiso VA. 7-1787, rez. I’lt. 6-193(»

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 Ir G—8; trečiad., šeš- 
f»il ir sekmad. tik pagal sutartį.
Jei neatsilieps viršrninėtl telefonai,

šaukite Mlduay 3-0601

S*?
P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdus - Protrzistas

Tel. VVAlhrook 5-2670
Rea. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAI9AR)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medica) Center
6132 South Kedzie Avenue 

VAL 8—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel fcflso PR. "888. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:10 
Iki > vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Aparatut-Protezal, Med. ban- 
dažai. Hpce, pagaliui kojom 

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

Tel. l’Kospect 6-5081

Perskaitę “Draugą”, duokite
kitiems!

Skelbkitės “Drauge"

relefonas GRovehll’ 6-1
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
•MITUKO šKINTUP 

■.landos '• 1 ž tr 7 -• * » pag»
•neltnrtnin iše^yrue trečle tleniiį.

2422 W. Marųuette Road

DRAUGAS 

TUK LIT1HJANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 63r<l St., Chicago 29. Illinois, Tel. LUdlow 5-9500

Entered ae flecond-Clasa 
Un.de.

Matter March 81, 1916, at Chicago, Illinois
the Act of March 8, 1879

Men>her of the Cathollc Press Ann'n SUBSCRIPTION RATES
Pubhshed dally, czept Sundays, <8.00 per year outside of Chlaago

hv the 19.00 per year ln Chicago A Čiobro
1-tthuantan Cathollc Press Soclety $8.00 per year ln Canada

l'oreign 811.00 per yaar
PRKN)‘M KRATA • M'tams *4 metu * m*n i mln
Cklcagoi Ir Cicero) $9.00 R 00 $2 75 11.8$
Kl»ur JAV ir Kanadm 18.00 84.RO $2.60 $1.60
Užsienyje 1)1.00 $6.60 <8 ns $1.81

Red.Veita straipsniu, tnluo savo nuožiūra Nesunaudotų straipsnių nb 
tauro. )U‘‘h grąžina 1b- I* milo’n aueitarua Redakcija u» skelbimu tnet»
>on»oz»bA Ulr oi FU v-rv,, Union. nr'ųlnnA’iim ne rovus ev

1

Un.de


Autradk-uls, vasariu 19,1957

VYNO NEBĖRA... 4 i
Vasario 16 minėjimo proga YVashingtone pasakė kalbą Lie

tuvos pasiuntinybės patarėjas J. Rajeckas. Minėjimas buvo su
organizuotas Amerikos Lietuvių Draugijos Dupont Plaza viešbu
tyje. Kadangi kalba buvo ne tik rūpestingai, bet ir originaliai 
paruošta, norime su jos turiniu supažindinti mūsų dienraščio 
skaitytojus.

i
I

T»ll '.NIJ AUTIS IHiAl’CAS OIK’ACO. Il.l,INDIS

PATI SAVUS VALDOVE
Po ilgos vergijos išlikusios lietuvių tautos ryžtas ir komp- 

įeksas palankių išorinių sąlygų, tame tarpe ir prezidento VVilsono 
mestas tautų apsisprendimo obalsis, lietuvių ilgametį siekimą įgy
vendino. Anot Maironio:

“Laisva, pati savęs valdovė 
Tautų eilėn įstojo Lietuva”.

Stiprėjo ir brendo gleinusis nepriklausomybės žiedas. Die
vas laimino daug iškentėjusios tautos pastangas. Pažanga bu- 
joj, gerovė didėjo. Vienas tautas pasiviome, kitas spėjome ii' 
pralenkti. Nepriklausomybės kvotimai buvo išlaikyti.

Ištinka Antrojo Pasaulinio karo audra. Pabaltijo valstybės 
paskelbė savo neutralumą. Kolonijinei komunistų imperijai tai 
nebuvo pakeliui. Kremlių, sekdamas carienės Katrės II pavyz
džiu, sudaro sąmokslą, žinomą Molotovo ir Ribbentropo susita
riau. Ta sutartimi Lietuva paverčiama mainų objektu. Jos apnuogfnta Uutos^raged'ijl'.’EŪ 
žmonių valia ir iškilmingos sutartys išdidžių kaimynų sutrem- ropa tUri* sukurti laisvą ir tem
piamos ir Lietuva pavergiama. Didys XVIII amžiaus galo kri- singą žmogų laiavag tautas ir
mmalas pakartojamas XX amžiuje. suvienyti Europos valstybę -

Šiandien sovietai, reaguodami į prezidentp Eisenhowerio 
Artimųjų Rytų doktriną, kelia triukšmą apie tariamą kišimąsi 
į arabų vidaus reikalus. Tą patį plepėjo, akis pasauliui dumda
mas, Molotovas 1939 m. spalio mėn. Jis tvirtino, kad Pabaltijo 
valstybių susovietinimas esąs tik provokatorių pasakos. Gyve
nimas įrodė, kad tos kalbos nebuvo nesąmonė, ir didžiausiu pro
vokatoriumi pasirodė pats Molotovas.

EUROPA KLYSTA
KR. ST. ItZf.NA.S, Detroit. Mich.

Kiekvienas vargas ar sukrė- su vienoda galimybe subirėti ar
timas iššaukia proto jėgas ne- ba užlieti visą pasaulį. Mažiau-1 
gerovei pašalinti. Po pirmojo šia s netikslumas Vakarų bloke! 
karo Prancūzijos Briano siūlė gali atidaryti raudonajam Tro-j 
savanaudišką Europos suvieniji-' jos arkliui vartus į pasaulio he
mo mintį. Vokiečių filosofas E- gemoniją.
manuelis Kantas palankiai at- 5) JAV šiandieną yra didžioji i
siliepė apie reikalingumą Euro
pai būti suvienytai. Bandė kur
ti naują Europą ir militaristai: 
kaip Napoleonas, Hitleris ir kiti 
pavergdami kraštus smurtu ir 
jėga.

Šio pokario gyvenimo įvykiai 
rodo, kad taip toliau Europa 
gyventi negali, kad tautos ir

pasaulio valstybė, kurios ypač 
ekonominiai interesai ateityje 
galės daugiau skirtis nuo Eu
ropos palaidų ir silpnų ekonomi
niai valstybių politikos. Be to, 
JAV ^ra strateginiai saugesnės, 
turi griežtą pagal Monroe dok- 
friną kont’nentalinę apsigynimo 
prievolę ir tuo pačiu apsaugą.

žmonės geriau pasirenka mirtį t Pagal respublikonų ir dalinai de
negu gyvenimą. Tai liudija Pa
baltijo tautų išjuokti lavonai ir 
kapinynai, Rytų Vokietijos ir 
Lenkijos sukilimas ir Vengrijos

arba žūti.
Kokios priežastys to reikalauja?

SKRYBĖLIŲ PASISAVINIMAS
Praėjusią vasarą Kremlius veidmainingai piktinosi, kad Lon

done kažkokia^jų sportininkė buvusi įtarta pasisavinusi svetimas 
skrybėles: Suprask, komunistas nekiša piršto prie svetimo turto. 
Tuo tarpu mes savu kailiu patyrėme, kad Kremlius sugeba sve
timas skrybėles net su galvomis pasisavinti. Jie sugeba pasisa
vinti ištisas tautas su jų laisvėmis ir svetimas žemes su jų gė
rybėmis. Jis sugeba nusavinti lietuvio kišenę ar tai šiame kraš
te, ar suelgetintoje tėvynėje, ar Sibiro tremtyje, kai nelaimin
gieji šalpos siuntiniu prisimenami. Pasak istorikę V. Sruogienę: 
“Jie... nusavino ir mūsų istoriją taip, kaip nusavino nepriklau
somybę ir laisvę”.

PIRMOJI VENGRIJA
Jau daug metų, kai uždanga nusileido ant Lietuvos. Tvir

tinta. kad pavergtuose kraštuose laikas veikiąs komunistų nau*- 
dai. Vengrų sukilimas tą mitą sugriovė. Lietuvoje, kaip ir Veng
rijoje, vergijos skiepai neprigijo ir neprigyja. Pavergtas lietuvis, 
tiesiąs laisvėn surištas rankas, garsiai byloja, kad Lietuva yra 
pirmojji Vengrija. Lietuviai pirmieji iš pavergtųjų išdrįso masi
niai sukilti 1941 metų vasarą. Daugelis jūsų esate to laisvės žy
gio dalyviai bei liudininkai. Neseniai minėta to žygio 15 metų 
sukaktis. Po tariamo sovietų išlaisvinimo lietuvis kovojo prieš 
okupantą eilę metų nelygioje kovoje. Pagaliau lietuviai, liudinin
kų t\irtinimu, aktyviai prisidėjo prie pirmox sukilimo prieš pa
vergėjus pačioje Sibiro gilumoje, vergų stovykloje Vorkutoje 
1953 metų vasarą.

IR VĖL PAVASARIS EINA KARPATŲ KALNAIS
Deja, lietuvių tautos kraujo plebiscitai nesusilaukė savo lai

ku laisvajame pasaulyje tokio plataus atgarsio, kaip vengrų žy
gis, nors aukomis lietuvių sukilimai buvo dar nuostolingesni.

Nežiūrint to, mes džiaugėmės herojišku žygiu to‘krašto, su 
kuriuo mus kadaise rišo istorija. Jų žygis simbolizavo visų pa
vergtų tautų nuotaiką. Mes džiaugėmės, kad tas žygis sukrėtė 
bendro priešo pagrindus ir sumaišė jo planus. Mes džiaugėmės, 
kad jis sukrėtė ir laisvojo pasaulio sąžinę. Mes prisiminėme, kad 
jau kartą lietuvių istorijoje Karpatų kalnais einąs pavasaris pra
našingai laisve padvelkė ir Nemuno krantais. Mes ne tik džiau
gėmės, mes ir liūdėjome dėl vengrų žygio nesėkmės. Mes liūdė- 
jome, kad Jungtinėms Tautoms pritrūko drąsos agresorę Sovietų 
Sąjungą iš savo organizacijos išmesti, kaip kadaise tai drįso pa
daryti Tautų Sąjunga už Suomijos užpuolimą.

Vengrų žygiu pavergtųjų likipias der neišspręstas. Pergy- 
yenaiųe rimtą momentą. Laisvieji blokuojasi, skelbiama Eisen-' 
howerio doktrina, daug kalbama apie vieningumą, integraciją, 
federacijas ir glaudžių tarpvalstybinių ryšių svarbą. i

VIENYBES KLAUSIMU
O kaip lietuvių vienybės reikalas stovi ? Kudirka ragina, i 

kad vardan Lietuvos vienybė žydėtų. Maironis įspėja, kad “tvir- į 
ti mes, jei riš vienybė” ir ragina “petys į petį už tėvynę”. Nuo 
mažumos mums įkalta, kad vienas vyras — ne talka, kad vie- j 
nybėje galybė. Tą mokyklą išėję lietuviai vieningi ir tėvynėje,' 
ir Sibire. Tikėkime, kad laisvojo pasaulio lietuviai irgi neatsiliks, 
ir vienybę ne tik linksniuos, bet ir nuoširdžiai ją.praktikuos.

Istorija ir žmogaus prigimtis 
rodo, kad valstybių ar žmonių 
gyvenime vyrauja daugiau tiks
li sistema, negu filosofinis api
brėžimas, kad ir su ‘begaliniai 
daug besikeičiančių pagal laiką 
faktorių. '

Europos merdėjimo pradas 
slepiasi besisteminėje tarp vals 
tybių ekonominėje ir politinėje 
organizacijoje, besisteminėje 
charikaturinėje ideologijoje ir 
istoriniame šovinizme. Europos 
vakarų valstybės prie šių dienų 
galingos technikos ir tarpkonti- 
rientinės politinės ir ideologinės 
padėties užmiršo faktą:

1) Jos atskirai paėmus teri
toriniai yra per mažos ir ekono
miniai per neturtingos.

2) Kolonializmo protegavimas 
yra betikslis ateityje sunkiai 
bus išperkamas nusikaltimas.

3) Atbudusios Azijos tautos, 
kaip Kinija ir Indija su arti vie
nu bilionu gyventojų (arba

mokratų svajojamą programą 
ateityje būtų priimtinas JAV 
izoliacionizmas, jeigu ji pasiek
tų jau 300 milionų gyventojų. 
Tada esant palaidai Europai jos 
politinė ir ekonominė reikšmė 
sumažėtų, komunizmo maras 
būtų be kliūčių galimas ir Eu
ropos, o kiek vėliau viso pasau
lio žlugimas neišvengiamas.

6) Be daug kitų nepaminėtų 
priežasčių Europos sujungimo 
būtinumui pritarė 67% Vokie
tijos ir 58eri Prancūzijos gyven
tojų — apytikr? per laikraščius 
1951 statistika, pritaria Vatika
nas ir daugumas Vakarų Euro
pos mokslininkų ir politikų. Eu
ropos sujungimo reikalauja tech 
nikos mokslo pažanga, atomo 
eros ir naujo gręičio pradžia, 
nauja galima socialinė ir ekono
minė sistema ir naujas nejučio
mis besiformuojantis žmogus.

8. Eurojpos valstybių bendras 
kultūrin s ir civilizacinis cha
rakteris, artima mokslo progra
ma, panašus mentalitetinis žmo-

TIKRAS SMŪGIS

Prezidentas kertu ne, Įsiliiinį. bet sportinį smūgį golfo žaidime 
Tbciinasville, (la. (1XS)

stebėto “kiauliažmogio” tipo.
Žmonių dvasios kultas-tikėji- 

j mas turėtų jieškoti bendrą žmo 
gaus protui ir sielai sprendimą, 
kitokį negu Nietsches ateizmas, 
k'tokį, negu kad nusako II. G. 
VVellso ir Shaw bei Russellio fi
losofijos dėsniai, kuriais žmo
gus nori Dievo mirties.

Tikslumas padeda gyventi ir 
| yra pareiga ir grožis, kas būdin- 
i ga vokiečių tautai.

Tikėjimas ir idėjos yra kilnos 
nės ir daugiau negu partija, 
kaip žmogaus moralė yra aukš
čiau už mokslą ir grožį. Aristo- 

I telis, pajungęs idėjas partijai, 
apsivylė, nes suskaldė savo my- 

į limą valstybę. Krikščionybė tu
rėtų patraukti darbo žmones, 
bendradarbiauti su jais ir išalš-

(Nukelta į 4 psl.)

kusių į komunizmą darbininkų, Humaniškumas, kuris gal pir- 
kas jiems patinka ir ką jie ran-; mą kartą istorijoje buvo panau- 
da gero jame', ar patinka tokia dotas tarptautiniu įstatymu 
valstybės sistema, kurioje apie Į Niurnbergo byloje, turėtų būti 
30% viso krašto žmonių yra! ateities žmogaus auklėjimo ir 
privilegijuoti teise ir atlyginimu pedagogikos pagrindu, kuris da- 
ir yra komisarai-parazitai, kurie rytų žmogų gr^žų ir gerą, kaip 
gyvena iš darbo žmonių prakai- kad senoji Graikija definavo
to juos persekiodami, įtarinėda- 
mi ar tremdami vergijon.

Natūralu, kad pagal psicho- 
filosofą Freudą žmonės ir tuo, 
pačiu valstybės rieda naudingu-j 
mo ar pasitenkinimo kryptimi, 
bet siektina, kad žmogus nebūtų 
nei visuomenės, nei valstybės, 
našta. Valstybė ir visuomenė; 

na. f . be išimčių ar privilegijų sudaro
9. Suvienyta Europa turi pir- bendras sąlygas žmogaus gero-

mumą prieš Vidurio Europos Fe 
deraciją, kuri galėtų būti per 
slaviška ir prieš visus kitus 
kaip Baltų-Skandijos ar pana
šius junginius, kurie savo ruož
tu turi privalumą prieš visai at
skiras valstybes. Tai būtų pagal

38% viso pasaulio gyventojų) 1 Krilovo\pasakėčią palaidi žabai, 
yra auganti jėga, kuri gali būti kuriuos ir vaikas laužo, o suriš-
pavojinga tiek ideologiniai, tiek 
dėl skirtingų kontinentalinių in
teresų susmulkėjusiai Europai. 
Gal teisingai Washingtono ko
mentatorius M. S. Hayden išsi
reiškė. kad po šimto metų Bri
tanija bus pirmoji didžiosios In
dijos kolonija.

4) Teritoriniai išsiplėtusi So
vietų Sąjunga ir komunizmas 
su apie 900 milionų gyventojų 
yra didžioji grėsmė ir nelaimė 
likusiam laisvam pasauliui. Ta 
žiauri valdymo sistema nors ka

(kalos, kagatos andropos) ir. 
kuris nukryptų, anot Pakšto, pa

vei. Tam reikalinga darbo ir 
gyvenimo tikrumo, be pagrindo 
praturtėjimo ir. darbo atlygini
mo vieneto įstatymai, 

i Reikia manyti, išeinant iš 
įgimtos žmogaus savybės, jung 
.tis prieš didesnį, kad Suvienytos 
Europos vykdomoji ir įstatymų 
leidžiamoji — seimas, valdžia,

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. $ E R E N t $
4546 S. Wood St., Chlcago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

NUO UZSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

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

I ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nugali rantai aSUSti ir naktimis 
miegoti nes ju užsieenėjuaios žaiždoa 

i niežėjimą ir skau’ėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Joa gydymo 
ypaUoyea palengvina Jusu akaudijl- 
iną ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SŲS. Taipgi pašalina perš6jimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyštmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiOatančios suskilsios odos dedlr- 
vlnių, odoa išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. I-e
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 f, 
et., ir »3.5o.
Pirkite vaistinčseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
-’-.Ind. ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki- 
»v i r atsiųskite Mo- 
ney order Į

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St., Chicago 34, I1L '

tus į šluotą ir stipruolis neper- į labiau išsilygins balsavime, su
darydama atsveriamas grupes 
prieš didesnes tautas, negu kad

laužia.
Teigiami ir neigiami privalumai

Ne vien yra reikalinga būti 
Europai sujungtai, bet ji turi su 
kurti žmogui pranašesnę social- 
ideologįnę, civilizacinę ir kultū
rinę gerovę. Netikslu ir pavojin
ga Vakarams žiūrėti į bolševiz
mą be argumentų, kaipo į besis- 
teminį nuvertintą diktatūrinį re 
žimą. bet jį reikia nugalėti dva
siniai ir medžiaginiai.

riškai yra stipri, bet gal dar ( Krikščionybė^tikėjimas ir hu, 
dabar stovi ant smailios adatos.l manizmas turi paklausti palin-

dabar praktiškai "didieji” įvai
riomis paskolomis primetinėja 
silpnesnėms valstybėms savo e- 
konominę, politinę, kartais ir 
tautinę valią.

Dar prie teigiamų privalumų 
reiktų priskaityti muitų sienų 
atpuolimą, žmonės ir valstybės 
būtų turtingesnės, galėtu dides
nes laboratorijas ir mokslo bei 
tyrimo įstaigas pastatyti ir 
daug ką atskleisti iš gamtos ir 
duoti žmogui.

SPECIALUS
BARGĘNAS
INVERTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis 51 1.95

FF.I.IN A. RAUDONIS, VELI.IK BERTULIS. S«v.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Rooseyelt Road Telet. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta nekmadlentaia nuo II Iki 4:30.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

Aš tik

Iš kažkur atsiranda Algis ir Juliui tiesiai drožia:

— Taip, jis sumanus, net labai! — atsako kle- voti apie salę, lyg ten būtų kopūstų galvos,
bonas. ! gale prisiverčiau.

Besigrūzdami žmonės juos išskiria. Nubloškia 
ir Julių į šalę Čia kažkoks tipelis visai prie ausies:

— Ta naujoji Gimbutaitė kur kas geriau vaidi-į — Pasakysiu: gerai, kad susirgo ta Lina. Dabar
na už papurgalvę Liną! ' J Kiti rezultatai! Pasisekimas! — Jis timpteli Samanę

— Velniai!.— niršta Julius. — Bet ištversiu, už rankos ir nusiveda į požemį, į artistų kambarius. 
“Kiekvienas pralaimėjimas yra naujo laimėjimo pra- Julius linksi, sveikina, pasidžiaugia ir griebia
džia” — pasakė Nepoleonas. Užeisiu pasveikinti. nuo lentynos portfeliuką su grimu. Rūstus išspūdina

I ■
Kopia užscenin. Čia gi — pasaulio galas! Artis

tai plėšo barzdas, ūsus, svaido kepures, skareles, | 
skareles. Samanę supa visas būrys, kelia į viršų, šau-' 
kia, bučiuoja. “Bravo, bravo, Samane!”'— klykia

j salę. Čia. vikaras su tvarkdariais stumdo suolus. 
Aplink būrys žmonių, žino Julius, ko tie žalčiai kim
ba į skvernus.Trečią veiksmą ji pradeda. Sukaupus jėgas, pri

siverčia užmiršti, kad čia aplinkui žmonės. Įgauna
Be vienybės, laisvinimo darbe reikalingi ir draugai. Jų mums laisvės ir pajunta, kad žodis skamba, limpa, pasi-,jyg parnį&ę Išnyra vikaras atsagstyta sutana, dulki-1 kus, raudoną kaklo skarelę. Jų žvilgsniai sutinka ir 

netrūkstą, nors niekad nėra jų perdaug. Mes šia iškilminga pro- daro kažkoks ryšys tarp jos ir salės. Tekstas ateina nas> plaukuos# voratinkliai. Iškelia rankas, suploja, j supranta vienas kitą. Julius nuplaukia laiptais že- 
ga sostinėje laikome didele garbe bei malonumu prisiminti bent lengvai. Pamato ir kitą artistą, įspėja, atsiliepia. į BūryS prasiskleidžia, ir vikaras bučiuoja Samanę5 myn, nyra iš elektros apšvietimo rato ir dingsta tam- 
kaikuriuos tų draugų. Pirmon eilėn, mes norime pareikšti viešą (Taip jos giliai paslėptas talentas susiranda mažas" į kaktą „ sumoje. Lina dar stoviniuoja vėdinasi pamažu pe-
ir gilią padėką JAV prezidentui Eisenhoįveriui ir valstybės sek-, dureles, išsilieja ir pagauna žmones. , _ Na matai, _ džiugauja sodriu bosu _ g^rema šviesą, vėl sustoja, traukiasi į patvorį,
retoriui Dulles uz Lietuvos okupacijos nepripažinimą, jos pa-, Pasibaigus plojimo audros nušniokščia sale. Kai mane sveikinu. Tu ne tik išgelbėjai, bet ir pasise- Šaligatvis nuneša jos žingsnius į bankelį

Grūdasi lankan. Laiptuose pamato gAonus plau-

smerkimą ir lietuvių tautos siekimų įvairiais atvejais parėmimą. Į pirmieji suolai dar saikingi, tai gale klykia, šaukia. ki ’ laimėjaL Aš ,taip ir tikėjau, kad tu artistė.
Mes didžiai dėkingi Valstybės Sekretoriui ir už šio minėjimo pro 
ga paskelbtą šaunų pareiškimą.

VYNO NEBRRA... >
Lietuvių tauta yra didele dauguma krikščioniška. Todėl ne 

paskutinėje vietoje ir viltis šviesesniu Lietuvos rytojumi reikia 
pagrįsti Dievu.

Vienoje puotoje Galilėjaus Kanoje Dievo Motinai pagailo 
puotaujančių. Ji, priėjusi prie Kristaus, pasakė: “Sūnau, nėra 
vyno”. Ir vynas atsirado.

Niekas, o niekas turbūt nėra taip Dangaus Motiną pamilę, 
kaip mūsų lietuviai. “Marija, Marija" giesmė net jų antruoju 
himnu tapo. Anot Maironio:

“Taip jausti ir melstis tik vargšai tegali,
Kurių nuo senovės nelepintą šalį /
Beslėgė vargai ir vargai”. ■> .

Todėl neįmanoma yra, kad lietuvių tautos ir valstybės. Di
džiosios Dienos puotoje, kai pavergtojo lietuvio penu yra ne vy
nas, bet ašaros, maloningoji Aušros Vartų Motina savo sūnui ne
pratartų: "Sūnau, lietuviui laisvės pritrūko”. Tikėkime, kad To, 
kuris "Lietuvą apveizdi ir gina”, atsakymas įmanomas tik vienas. 
Jūs jį įspėjote. Dar kelsis Lietuva. Ir iš dabarties vergijos pa
liks tik Šiurpi praeities šmėkla.

12
Vachmistras sukruta ir neiškentęs kumšteli 

Juliui:
— Matai, tamstele, pila kaip iš gramatikos. Rei

kia džiaugtis, kad mūsų jaunimas sugeba taip greit 
išmokti.

— Jum dėl to patinka, kad čia policijos gyveni
mas! — sausai atsikerta Julius ir palinksta, spaus
damas kumščius.

Uždanga vėl prasiskleidžia, parodo visus artis
tus. Plojimai siaučia, plėšo salę, o prie durų šaukia 
tokiu balsu, kad, rodos, langai išbirs. Vėl traukiasi 
uždanga, ir vėl ir vėl. Julius rausta, lenkiasi, negir
di, kaip pro triukšmą išsiskiria Linkaus balsas. Mu
zikantai sušoka į estradą ir visom jėgom užgroja 
maršą. Kurtina salę. Plojimai, šauksmai. Uždanga 
paskutinį kartą užsiskleidžia. Užsidega šviesos. Pub
lika kelias^ Klebonas patempja apatinę lūpą, braukia 
apsiblaususį veidą ir taria vachmistrui:

— Pasisekė. Nemaniau. Ir gerai lošia!
— Jaunoji karta, .klebone, ateities gyvenimas, 

taip sakant. Džiugu! — sukruta vachmistras visu 
pilvu. — Ir energingas ir sumanus tamstos vikaras.

Ačiū, »<čiū už sutikimą. Tiktai drąsos daugiau! I BUHALTERIS triukšmingai žengia į raštinę ir 
. Jis sveikina visus, tapšnoja rankom per pečius,j tamsoje dundėdamas blaškosi. Lina įslenka tyli ir

o būrys limpa aplinkui. | sulinksta prie durų ant suolo.
Scenon įšoka vienmarškinis Algis. Į — Matai, matai, kas išėjo! — griaudžia šiurpus
— Ei, po šimts pypkių! — šūkteli jis ir skver-j metalinis balsas. — Mes nesugriovėm vakaro. Vi-

biasi prie Samanės. — Tu, sesele nerangioji, svietą karas laimėjo! Vikaras džiūgauja,o Julius verkia! 
apgaudinėji: gali vaidinti ir nevaidini! — Jis bu- .. .... , x ....
čiuoja ir klega Lula iiuri * tamBUm{l ir tylėjimu atsako į jo au-

— O dabar, vyručiai, baldus neškim laukan! Sce- ProįaiTiai8 gedėti muzika tolima, ritmingas
noje gros orkestras. Kas į salę? Reikia suolus su- bufnas' , Ka*a‘s, tnm‘tas šukteli. Sušlama sodai,.ir 
dėti! — vikaras sklaidosi, komanduoja, visus vadi- ^a ve nu au n£®n * •
na vardais, Samanei uždeda ranką ant peties ir ve- — Keista. Aš maniau, kad Samanė plyta, degta, 
da į požemį. grubi plyta, šluotraižis! Bet ji turi šilumos. Visai ne-

Laiptuose Julius, o už jo — klebonas. Seniai se- sitikėjau. Tas ją išgelbėjo. z
ka naujus vaidinimus. Klebono veidas tai blausias, — Ką tu, Samanė plyta? — atsišaukia anapus 
tai prasišiepia. stalo. Nupratęs, kad neverta apie ją kalbėti, numy-

— Pasisekė — vikaras nesitveria džiaugsmu ir kia: — Juokinga būtų!
sulaiko Samanę. — Pasisekė! _ . , . ... . ., . ,

— Gerai, labai gerai! — lyg nenorom šypteli ~ a p' ~ at®idūsta. Lina. — Laimėjo. Ji ma-
klebonai,. giria Samanę, neužmiršta ir kitų vaidintoją."0 *<>"*»«"« “»• »>“■ ne.,tikėjau!

Julius prilenda arčiau, ir Samanė jį pamato.
— Ačiū jum. Jūs teisybę sakėt, kad reikia gal- (Bus daugiau)

i
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Antradienis,- vasario 19, 1957

Apie kraujo spaudimą
Kas surado kraujo spaudimą?

J. M. VENCKUS, S. J., Uragvajus

Rev. dr. Stephen Hales 
(1677 — 1761)

Šiandien beveik negalima nė 
pietų, nė vakarienės pavalgyti, 
kad kas nekalbėtų ir nesiskųs
tų perdideliu kraujo spaudimu. 
Palyginti, kraujo spaudimas ne 
taip jau seniai yra surastas — 
tik 18 šimtmetyje. Pirmasis 
William Harvey 1628 metais 
paskelbė, kad kraujas eina iš 
širdies uždarytais kanalais ir 
kad vėl grįžta į širdį. Ir tik ta
da galima kalbėti apie kraujo 
spaudimą, jeigu eina kanalais, 
vamzdžiais.

Visiems yra įprastas vaizdas, 
kad pirma, ką gydytojas daro 
tyrinėdamas ligonį: ištraukia to 
kį paslaptingą aparatą, vynioja 
ant rankos vienas dalis, kitomis 
pučia, kitomis prie ausie prisi
dėjęs klauso, į kitas žiūri. Pir
masis, kuris atliko tokius ma
tavimus, nebuvo gydytojas ir 
nebuvo mokinęsis medicinos, tik 
buvo Anglikonų bažnyčios pas
torius Hales,

Išradėjo jaunystė
Mažai težinome apie Hales kū 

dikystę. Įstojo į Corpus Christi 
kolegiją Cambridge 19 metų ber 
niukas. Parodė didelį patrauki
mą prie gamtos mokslų: mėgo 
vaikščioti po laukus, po pievas, 
rinkdamas visokius augalus. Su
sirado progos dirbti laboratori
joje, pakartodamas žinomus Ro

nebevedė, nes nesitikėjo gauti į 
kitą tokį “angelą”. Klebonavo į 
visą savo gyvenimą Teddings-| 
tone (Middlesex). Visą savo Ii-' 
kusį laiką jis pavedė gamtos 
mokslams, kuriuos jis vadino 
“darling amusement”. Būdamas 
didelis blaivybės apaštalas, pa
rašė: “A Friendly Admonition 
to the Drinkers of Brandy and 
Other Distilled Spirituous Li- 
quors”, ir “ Gin Lane”, kuriuos 
visiems dalijo. Jo įtakoje parla
mentas pravedė įstatymus prieš 
alkoholizmą. Hales jautėsi labai 
laimingas dėl to didelio pasise
kimo.
Vyras, kuris išgėrė 180 svarų 

muilo

Hales įvedė į savo parapiją 
moterims bausmes, jeigu negy
veno dorai. Hales, bestudijuo- nustatė, kad tas spaudimas yra 
damas gamtą, neprarado religi-j penkis kartus didesnis, negu 

arklio kraujo spaudimas. Jeigu

rVTP’NP A STTę nr> A TV* * f’TTTr’ a r-o tt t ta’otc*

AUG&TYN IR AUGŠTYN

Augštvn palipusi senjorita rodo, kad gyventojų skaičius JAV pašuko iki 170 rnilioinj. (INS)

skirtumas pareina nuo lyčių 
skirtumų.

Jį nepatenkino metalinis vam
zdis, kuris jungė stiklo vamz
dį, jis norėjo ką nors lankstes- 
nio. Reikia atsiminti, kad jo lai
kais guminių žarnelių dar ne
buvo. Tai jis paėmė žąsies tra- 
cheą, kuri yra lanksti, tada ark
lio judėjimas jo stiklinio vamz
džio nebcpurtė.

Prie tos pačios progos Hales 
surado ir kitokių labai įdomių 
reiškinių. Jis apskaitė, kiek ark
lys turi kraujo. Pagal jo davi
nius arklys turi 5 galionus krau 
jo. Hales dar studijavo kraujo 
tekėjimo greitumą induose.

Sakėme, kad kraujas pakilo 
viename atsitikime tiek centi
metrų, kitame tiek stiklo vamz
delyje. Jeigu žinai vamzdelio 
diametrą, kraujo aukštį ir krau
jo lyginamąjį svorį (t. y. kiek 
kraujas yra sunkesnis už vande 
nį: pas vyrus: 1,057, pas mote

ris: 1,053, vanduo yra vienetas;, 
1.000), galima apskaičiuoti, 
kiek tas kraujo stulpelis sve
ria. Tą kraujo kolumną palaiky
ti, kraujo indas turi tokią pat 
jėgą išvystyti, kiek ta kraujo 
kolumna sveria. Jau ir turime 
kraujo spaudimą. Be to, Hales 
pirmą kartą panaudojo pasau
lyje stiklo vamzdį, kraujo spau
dimui matuoti, t. y. jis išrado 
vieną aparatą, kurį mes šiandie
ną vadiname manometru (graik. 
manos — praretintas, met- 
ron mastas, žodis daugiau nu
rodo šių dienų tiį, aparatų kons
trukcijos formą).

Dabar yra vartojami gyvojo 
sidabro manometrai. Sakoma, 
kad Poiseuille išrado gyvojo si
dabro manometrą 1828 m. Labai 
galimas dalykas, kad jau pats 
Hales vartojo gyvojo sidabro 
manometrus, matuojant augalų 
sulčių spaudimą, nes dažnai var

(Nukelta į 6 psl.)

nio pobūdžio, gamtoje matė Die 
vo "wonderful- fabric“, arba 
"plain signa|ures of the won- 
derful hand of the divine Arch- 
tect as mušt necesarily dispose 
and carry our thoughts to an 
act of adoration, the best and 
noblest employmenf and enter- 
naiment of the mind”. (Lancet 
I, 1308, 1927).

Hales turėjo atviras akis vi
siems gamtos reiškiniams: jam 
rūpėjo fermentacija arba rūgi
mas, žemės drebėjimas, vandens 
destiliacija iš jūros, maisto ap
saugojimas nuo sugedimo, kau- 

berto Boyle bandymus. Gerai Uo augimas, reflekso judėjimai,
susipažino su Nevvtono fizika ir 
astronomija. Vėliau pradėjo 
rinkti visokias iškasenas (fo- 
siles). Tam berniukui viskas rū
pėjo. Pvz. skrosdamas gyvulius,

kurie pagal jo — ir teisingai — 
yra nugaros smegenyse. Kaimie
tiška medicina mokino, kad, jei 
gu nori pašalinti iš inkstų ir pūs 
lės akmenis, reikia gerti ištirpin

norėjo sužinoti plaučių formą. tą muilą ir kalkių vandens. Ha- 
Jis išėmė šunies plaučius ir pri- les darė tyrimus ir įrodė, kad 
pildė juos per trachėją skystu tai negalimas daiktas. Pasako- 
švinu ir tuojau įdėjo juos į la- jama, kad tam tikras Sir Ro- 
bai šaltą vandenį, kad švinas bert Walpole išgėręs 180 svarų 
sušaltų ir sukietėtų>Paskui plau muil0 ir 1200 galionų kalkių van 
čių organinę medžiagą macera- dens ir vis tik po jo mirties bu
vo rūgštimis, ar šarmais, arba vo rasta pūslėje 3 didoki akme- 
nupūdė ir gavo išsišakojimus,
visą labirintą. Gavo iš protes
tantų teologijos daktaro laipsnį.
Vedė 1719 m. Po dviejų metų 
mirė jo žmona. Antrą kartą jau

Hales nebūtų taip giliai studi
javęs augalų apytaką, jis nebū
tų n’ė prie kraujo spaudimo pri
ėjęs. Ir iš tiesų, Hales yra dau
giau žinomas kaip botanikas, ne 
gu fiziologas, š. Amerikoje yra 
vienas augalas, kuris vadinasi 
Halesia ir tai yra padaryta mū
sų botaniko garbei.

Kraujo spaudimo suradimas 
Kodėl Hales susirūpino krau

jo spaudimu? Jo laikais buvo 
manyta, kad raumenų susitrau-Į 
kimas ir išsitęsimas pareina nuo! 
kraujo, nuo jo judėjimo, tekė
jimo ir spaudimo. Hales pareiš
kė, kad tai nepriimtina prielai
da. Jis paskelbė savo tyrinėji
mus apie kraujo spaudimą vei
kale “Haemostatics”, 1733 me
tais. Šitas veikalas su kitu jo 
veikalu “Vegetai Statics” yra 
laikomi klasiški ir vieni iš svar
biausių to šimtmečio moksliškų 
darbų. Už šituos darbus Hales 
pateko 1753 metais į Prancūzų 
akademiją.

Pirmuosius bandymus jis pa- rio prijungė kitą metalinį vamz- 
darė su šunimis 1708 m. Jis dį, tarpininką, ir prie jo prijun- 
panaudojo savo bandymams 20 gė ilgą stiklinį vamzdį, 4 mm 
šunų, 3 arklius, 1 avį ir 1 stir-i diametro. Hales pamatė, kad 
ną. Hales smulkiau aprašo savo kraujas pakilo 251,46 cm. aukš- 
bandymus su arkliais. Jis pa-Į tyn. Su kitu arkliu gavo kiek 
guldė arklį, prapjovė kairiąją j kitokius duomenis: kraujas pa-
šlaunies arteriją (A. femora- 
lis), maždaug 8 cm. nuo pilvo, 
įkišo metalinį vamzdį, prie ku-

kilo 294,64 cm. Kadangi pirma
me atsitikime buvo arklys, ant
rame kumelė, tai manė, kad tas
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granesavings YRS’N

2555 VVEST 47th STREET LAfayette 3-1088
B. K. Pietk|ewicz, prez.; E. R. Itietkiewlcz, sekr Ir advokate*

Mokami- aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodam^ ir perkame 
valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydand sąskaita šiandien. Apdrausta iki $10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad nuo d Iki 8 vai vakaro 
mtr ir petį# 9 Iki 5: treč uždaryta, o šešt nuo u iki vidurdienio
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Europa klysta

(Atkelta iš 3 pusi.)
kinti Markso klaidingumą. Dar
bo užtikrinimo klaus’mas bando 
mas bent dalimi spręsti detalės 
tobulėjimo teorija, kada. gamy
bos cirkuliacija vartotojui duo
da vis tobulesnį daiktą dar ne
baigus sunaudoti seną ir tuo 
pačiu aprūpina darbu.

Šovinizmas yra žmogaus yda 
ir Europos Valstybių liga, gi to
lerancija žmogaus tobulumas ir 
būtinybė. Voltairas sako: “Nors 
aš labiausiai neapkenčiau prie
šingai galvojančio žmogaus, bet 
iki paskutinio kovosiu, kad jis 
galėtų savo nuomonę pareikšti.

Durim gairės

nys.
1741 m. Hales išrado venti

liatorių, kuris kareivinėse, kalė-1 
jimuose ir laivuose atradęs ge-Į 
rą priėmimą.

Hales botanikas I
Visiems buvo gili paslaptis, 

kaip medžio sultys ir sunkos ky 
la ir vaikščioja po augalą: šak
nis, stiebus, šakas ir lapus. Jis 
studijavo vandens garavimą per 
lapus, ir vandens absorbciją per 
šaknis. Jam labai rūpėjo sužino
ti augalų sulčių kiekį, kaip ky
la viršum ir kokiu spaudimu ir

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir nuto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Kalbos tiek reikšmingos, kiek 1 PRISTATOM
.jas galima įgyvendinti. Apjung
tos Europos klausimą nagrinėti 
ir įgyvendinti gal turėtų visi, 
pradedant akademiniu jaunimu, 
vadavimo veiksniais ir baigiant 
kultūrinėmis ir religinėmis or
ganizacijomis.

Sąlygos geros, nes JAV yra 
visų Europos tautų reprezentan 
tai. daug akademikų ir kitų in
telektualų ir darbo žmonių, ku
rių uždavihys būtų sukurti pra
našesnę ekonominę sistemą, su
kurti jėgą ir saugumą, išlaisvinti 
ir suvienyti Europos tautas.

Iki šio laiko visos kalbos ir 
darbai buvo tik tupčiojimai vie
toje, kurios buvo paremtos pri- 
leidimu ar atsitiktinumais, negu 
gyvenimo tikrove.

Ta pati saulė prieš Kristų te
kėjo, ta pati ir dabar tebeteka, 
bet pažengęs žmogus, kartu su 
fizikos-technikos išradimais jieš 
ko bendrų interesų ir naujų for
mų, kad išvengtų besikartojan
čių valstybių tragedijų, savižu
dybių ir apsiginti save ne išmal
da, o savo jėgomis.

STATYBAI 
IR NAMŲ

PATAISYMUI 
Visokių Rūšių 
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą Ir Prekių Pristatymą 

Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo:
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

cnk::

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti
Standard FeM 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 1/4^ visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytoją 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 I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesi.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTI N MACKIEWICH, President 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vlee-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.

Standard Federal Savings
iii

-

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO *

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramenlofs

PHONE: Vlrginia 7-1141

1957 BUICKAS
z Tik

£2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022 

MtmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiimiiHe

PERKRAUSTYMAI — MOVING
rtgue sąžiningas darbas. Visi apuraudlmal. U artimu •» 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
MIK 8 UTDAMCą VE 'Tnf’AGO HJ

Telefonas — FRontler #-1882
■iimmmiiiim..., <i <in nu „„iimimainti*.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčią ilgą patyrimą. 
STASYS FABIJONAS 

2146 So. H.yne Avė., Telel. Vlrginia 7-7097

t

uaiiS GRm SKAS
J. G. TELEVISION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti Ir spalvoti, automatiški. valdomi nuo tolo. 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, HI-FI. baterijlnial. RA- 
ru.JAI; vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarlnial.

ATIDARA IR HEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

BARIAI LIHIIVH lAlll' IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

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

n

i
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Antradienis, vasario 19,1957__________  ,___________________

Atpigintas knygų išpardavimas
Draugui persikeliant Į naujas patalpas

Šiomis dienomis “Draugus’’ keliasi j naujas patalpas 4545 West 63rd 
Street.

Persikėlimo proga “Draugas” skelbia platų knygų išpardavimą. Vi
sos žemiau išvardintos knygos yni nujngintos 25% ir daugiau. Šis išpar
davimus yra daromas tam, kad palengvintų sandėlių perkėlimų į naujas 
patalpas. Išpardavimo iiupiginimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
5 dienos, tik (letaliniam pardavimui užsakant tiesite iš administracijos 
ir kartu su užsakymu prisiiuiėiant pinigus.

Buvo Dabar
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vilai-
nis. Nemuno leidinys. 1953 m. 366 pusi.................................... $2.00. .$1.50
ANDERSENO PASAKOS 1 daus, J. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 1952 met. Cbicagoje 212 p...................$2.00. .$1.50
ANDERSENO PASAKOS II dalis. 204 pusi........................... $2.00..$1.60
ANGELAI, Frederick von Lama, 1950, Cliicagc, III. 56 pus

lapių ............................................................................................... $0.50. .$0.35
ANNA K ARENI N A 1 ir II tomas. Aleks. Tolstojus. Vertė '

Pr. Povilaitis. 1954 m. 440 pusi. . ........................................$4.00. .$3.00
ANNA KARENINA 11! ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 3X4 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 jnisl. Kietais virše
liais ................................................................................................ $2.50. .$1.85

AUKSINK RĖJA, AnattJijus Kairys. Poezija. Nemuno leidi
nys. 1954 met. 86 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 musų žmonių pasakoti. Stilizavo
J. Švaistas, spaudė Draugas, Cbicago, 1952, 224 psl. .. $2.50..$1.85 

AUŠROS VARTAI, kun. J. Prunskis, 1949, Chicago, 111., 40 p. $0.30. .$0.20
BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

Siiuanas 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 ŽEME, II sąsiuvinys, A. Vilainis, 1950, Cicero,

IIU 53-96 p.................................................................................... $0.50..$0.35
DEVYNIOS BALADES, Kazys Bradūiias. Poezija. L. Knygos

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

DIDVYRIŲ. ŽEME. 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, Rcena 1953 m. Didelio for
mato 518 pusi. Minkštais virš................................................. $5.00..$3.50

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

GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi.................................... $2.00. .$1.50
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Cbicago,

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių rin-
11L $48 pusi....................................................................................$2.00..$1.50

ŠYVOJI ,DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, I to
mas,! kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 464 
puslapiai ............................ .......................... $5.00. .$3A0

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IT to
mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. ,T. Vait- 

,kevi<?ius, MIC, TT. Marijonai, 543 p....................................  $5.00. .$3.50
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, III to

mas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. Dr. 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.,
Chicago, III. III leidimas, 113 p, .........................................$1.50. .$1.10

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. Pautienaus pieštu 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-
vįčius. I-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 pusk .. $3.00. .$2.25

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

KAIMIEČIAI — Pavasaris. TTI 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

KELIONES (SPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi.
425 paveikslai, laibai gražini išleista knyga ................... $3.00. .$2.25

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

KELIONE, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1950, Cbicago, p. 128 .. $1.25..$0.90

KETURI ANGELAI, kun. J. F. Jonaitis. Dalyvavusio Didž.
Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 p.................................... $0.35. .$0.25

KIšMUČlO VARDINES, Stasys Džiugas. Iliustr. VI. Stanči- 
t aitė-Ahramaitienė. 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 SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. I dalis. 324
pusi. Nemuno leidinys 1955 met.............................................$.3.00..$2.25

KRAŽIŲ SKERDYNES, .Jonas Marcinkevičius. 11 dalis. .320
pusi. Nemuno leidinys 1955 met.............................................  $3.00. .$2.25

KUDIRKOS RAŠTAI. Spaudai |»a ruošė Simas Miglinas.
Tremties leidinys. 1953 m. 488 pusi. Kietais virš...........$5.00. .$3.50

LAIPTAI J TOLUMAS, Liudas Zeikus. Romanas. 1954 met.
342 pusi.............................................................................................$2.50. .$1.85

LENKTYNES SU ŠĖTONU, Vladas Kalnujus, Atsiminimai 
iš II-jo Pasaulinio karo pabaigos. Atsiminimai yra ,wra- 
Syti labai gyvai ir skaitomi, kaip įdomus romanas. L*
Knjgos Klubo leidinys. 292 p.......... ......................................$.3.00. .$2.25

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida, sudarė dr. J. Balys,
Liet. Knvgos Klube leid., 230 p............................................. $2.50. .$1.85

LIETUVIŲ ČH1CAOOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidinys.
Redagavo A. Vilainis Šadlauskas, 244 pusi...................... $3.50. .$2.65

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOGIJA, sudafė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 yioetų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1952 m. L. >
Knygos Klubas, Cbicago, UI. 832 pusi............................... $6.00. .$4.50

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Remei
ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusiems.
Tremties leidinys, 1954 met,. 114 pusi. Kieti drobiniai
vir&eliai, paauksuotos raidės ................................—............ $2.00..$1.60

DTENRASTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

LIKIMO ŽAISMAS, Hennkas Lukoševičius. Romanas. Liet.
Knygos Klubo leidinys. 1953 met. 232 p. ........................$2.80. .$1.85

LITHUANIA AND VVORLD WAR II, prof. K. Pakštas .. $1.00..$0.75
LITIIUANIAN SELF-TAUGIIT, by M. Variakoąytė-Iukeuie-

nė, išleido E. Marlborough, Londone, 146 psl. $1.25. .$0.90
LITIIUANIAN D1CT1ONARY, redagavo Rev. H. H. Pew- 

tress ir Rev. T. Gėrikas, dvi dalys, Angliškai-Lietuviškal 
ir Liet. Angliškai, išleido K. Marlborough, tandone,
333 pusi............................. . ............................................................... $4.50..$3.40

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 1919,
kun. J. F. Jonaitis, 1920, “Darbininkas”, 64 puslapių $0.40. .$0.30

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Dainora
Daunoraitė. Londonas, 1954 met. 154 pusi........................$1.50..$1.10

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

MARUOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE, Juozas Budzeika,
MIC, MHi-ianapolis 1953 m. 46 pusi.......................... ...............$0.40. .$0.30

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupas Vincentas 
Rrizgvs. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. L.
Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusi. Viršelis ir ap
lankas Jone. Pilipausko............................................................... $1.50. .$1.10

MARUOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fatimoje 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., (Chicago, III., 244 pusi............................................. $2.00..$1.50

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, 111., su žemėlapiais,
237 pusi..............................................................................................$2.50.. $1.85

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

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ, F. M. Dostojevskis. Vertė 
J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. Išlei
do Nemunas 1953 m. antrą leidimą. 1-inas tomas 302 -p. $3.00. .$2.25
II- ras tomas ‘256 pusi...............................................................». $2.50..$1.85
III- čias tomas 300 pusi........................................................ .. $3.00..$2.25

ORĄ PRO NOB18, Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas
romanas. 1953 metų. L Knygos Klubo leidinys. 448 psl. $4.00.. $3.00

OUTLINE H1STORY OF LITHUANIAN L1TERATURE by
A. Vaičiulaitis, 1942, Chicago, p. 54 ................................. $0.50. .$0.35

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MANTAS).
M. Springbom. Rcnianas iš didžiojo Prašų sukilimo- prieš 
kryžiuočius. Nemuno leidinys (Ant.ras leidimas). 1953 
met. 198 pusi...................,......................... ..................................... $2.00..$1.50 1

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 leidinys. 1954 m. 176 p. ..,.........$2.50..$1.85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. Nemuno 
leidinys. 1955 m. I tomas 266 p............................................. $2.50. .$1.85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, F. M. Dostojevs
kis. II temas. Nemuno leidinys. 1955 m. 290 p...............$2.50. .$1.85

PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS, Bernardo Braz
džionio rinktinė poezija. Lux leidinys. 1949, 448 pusi.
Kietais virš....................................................................................... $2.00. .$1.50

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 Josepht- 
ne J. Dauzvardis. Cover by John Phillips. Lith. Cath.
Press. 1955, 120 pages .....................................\.................. .$2.00.. $1.50

POPIEŽIAUS UELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. 216
pusi. Išleido L Ę.n. Klubas, 1953 m. $2.00. .$1.50

RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą. Romanas iš knygne
šių laikų. L Knygos Klubo leidinys. 1955 met.'311 pusi. $3.00.

SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. 
Morkūnas 1953 m. 64 p. .

.$2.25
Eilėraščiai. Išleido M. 
............................................ $1.00.. $0.75

SAULES 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 .laiminio literatūros premiją 1953 met. L. Knygos 
KJubos leidinys. Iliustr. 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, išycrtė 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

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

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

THE BOOK OF OCR PILGRIMAGB) by Adam Mickewiez, 
translated by J. K Tautmvla, printed in Chicago, 1950.
63 pages............................................................................................. $1.00. .$0.75

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stories translated from tbe Lithuanian language)
1951, Cbicago, p. 96......................................................;.............$1.00. .$0.75

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

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

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

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo” op.
219 pusi...............................................................................................$2.25. .$1.65

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Aliūnas.
Jumoristika. Nemuno leidinys. 1954 m. 64 p....................... $1.00. .$0.75

VARGDIENIAI, Victor liūgo, Vertė Pranas Povilaitis. Ant
rasis leidimas. Nemuno* leidinys I tomas, 1955 m. 390 pus. $3.50..$2.65

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grincevičius, neįti
kėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m.
132 pusi........................................................ ................................. $1.60..$1.10

WHO IS WORSE STALIN Olt HlTLERt, T. Angelaitis,
1960, 48 p............................................................................................$0.75. .$0.65

ŽEMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Pelri-
• kas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos knygnešių

romanas. 184 p. Australijos Lietuvio leidinys. 1954 m... $2.00. .$1.50

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE,
Kun. Vyt. J. Bagdanavičius, L. Knygos Klubo leidiny^.
1956 m. 406 pusi............................................................................ $3.50.

Užsakymus ir pinigus siųskite:
DRAUGAS

4545 West 63rd Street

Chicago 29, IU.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukoje' 
sekantieji: i

Geraitauskas J.........  $11.00
Meškauskas Petras Dr. 10.00 
Jusevičienė Ona .. . 10.00
Rimkus Kasper..........  5.00
Ančerys Mykolas .... 5.00
Slabis Juozas ............... 5.00
Krasauskas Mečys .... 2.00 
Martišauskas Stasys . . 2.00 
Viskantienė Genovaitė 2.00
Obelienius M.................. 2.00
Urbonas W.................. 2.00
Atkočiūnas Vincas .... 2.00
Plečkaitis Jorfas .......... 2.00
Čepaitis Ona .............. 2.00
Balčiūnas Vincas.......... 2.00
Savickas Leonas.......... 2.00
Tijūnėlis Juozas 2.00
Končius A..................... 2.00
Bružas Marcelę .......... • 2.00
Antanavičius Bronius . . 2.00
Tarutis Zigmas .......... 2.00
Vienažindis Vladas . . 2.00
Tarvydas A.................. 2.00
Čepukas Jonas ................ 2.00
Beiner Emma.............. 2.00
Minelga Antanas .... 2.001

1 Baranauskas Jurgis . . 2.00
Čižikas Stasys .......... 2.00
Bulkaitis Viktoras .... 2.00
Poskus August.......... 2.00
Adomaitis Antanas .... 2.00 
Vaitkevičius A. Mrs. . . 2.00
Gustaitis Pranas .............2.00
Griškevičius Juozas . . 2.00
Pocius P. Clem............. 2.00
Rydelienė Stefanija . . 2.00 !
šermukšnis Jonas .... 2.00 
Žemaitis Juozas .......... 2.00

' Čepaitis Juozas .......... 2.00
Grybinas Zigmas .... 1.00
Dubickas Jonas.......... 1.00
Kimutis Matas .......... 1.00
Masilionis Povilas .... 1.00

Salučka Juozas..........  1.00
Kasulaitis John G. . . 1.00
Pušinskas Antanas . . 1.00
Acas Vincas.............. 1.00
ldzelis Antanas........ .. 1.00
Kaunas Antanas .... 1.00
Daučiūnas Juzė .......... 1.00
Jeselskienė Ona .......... 1.00
Srubas Jonas.............. 1.00
Valaitis O. J................. 1.00
Kun. J. Gerulis..........  1.00
Dielininkaitis Vincas . . 1.00 
Baškauskas Juozas . 1.00
Mickevičius Alfonsas . . 1.00 
Augustaitis Joseph Mr. 1.00 
Varaneckas Jadvyga . . 1.00 
Bubnys Jurgis .f. ... 1.00
Branauskas Stasys .... 1.00
Kundrotas K.....................1.00
Rev. Vaclovas Suminąs 1.00 
Meškuolis Antanas . . 1.00
Vaičėnas Vladas .......... 1.00
Slapkauskas Leo..........  1.00
Eringis Petras .......... 1.00
Vaitkus Vaclovas .... 1.00 
Česonienė Aleksandra 1.00
Beinarauskas Vyt.......... 1.00
Jasinskas Vladas .... 1.00
Deras Jonas.................. 1.00
Milušauskas Matas .... 1.00 
Matijošaitis Antanas . . 1.00
Čenkus Jonas .............. 1.00
Jucenas Bronė..........  1.00
Bareika Jonas.................1.00
Brazas Kostas................ 1.00
Kebleris Jonas .......... 1.00
Churas P. Mrs............. 1.00
Gudžiūnas Paulius .... 1.00 
Žukauskas Petras .... 1.00 
Zaniauskas Bronius . . 1.00
Ručas Antanas .......... 1.00
Bagdanavičius Zenonas 1.00 
Balaišis Kazys 1.00
Grybauskas Juozas . 1.00

Garankštis Jonus .... 1.00
Brokas Vincas .......... 1.00
Arlauskas Viktoras . 1.00
Žitkus Antanas ........ 1.00
Bitnevičius L................. 1.00
Antikauskas Ona ... 1.00
Mikalojūnas Antanas . . 1.00
Kriaučiūnas J.............. 1.00
Marei jonas A.................... 1.00
Sluzys Jurgis .............. 1.00
Kūkalis Bronius .......... 1.00
Dubauskas F................... 1.00
Šimkūnas Alex..........  1.00
Mačiulienė Vanda .... 1.00
Skaranavicius Izidorius 1.00

$6,000,000 vengrams
Raudonasis Kryžius JAV-sc 

jau baigia surinkti šešis milio- 
nus dolerių pagalbai vengrams. 
Tai vis aukos pavienių aukoto
jų. Atsiranda ypač dosnių au
kotojų. Kai John Richardson, 
prekiaująs Šerais New Yorkc. 
sužinojo apie vengiu sukilimo 
sunkumus, tuojau pasirūpino nu 
pirkti teramicino už $15,000 ir 
nusiųsti vengrams.

Kinijos misijų žurnalas
Maryknoll vienuolis Morgan 

J. Vittengl išvyksta j Hong Kon 
gą, kur redaguos Kinijos misijų 
žurnalą, pavadintą “China Mis- 
sion Bulletin”.

Šieno sriuba
Oslo mieste, Norvegijos sos

tinėje, vienas gydytojas pasitie
kia sriubą iš paprasčiausios žo
lės. Pirmą žolę labai sausai iš
džiovina. paskui smulkiai sutri
na ir iš tokių miltelių išsiverda 
sriubą. Tvirtinama, kad tokia 
sriuba esanti labai skani. Tai 
patvirtina specialistai maisto ži 
novai.

MOVIMO

“ 15 TOLI IR ARTI
NAUJI OUUU TtfOKAI~ NAUJAUSI K/fAUSTrm (HANK/A!

Udį Merų AKIY/UNIAS^PISUS IKSAilNINGAS MTARNAV/NAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69St. CHICAGO 36, ILL Tel. UAlbmok 5-9209

r

.$2.6T>

NAUJI I95T M. MODELI A
• Televizljoa
• Radijai: Importuoti Ir vietiniai

AM/FM, neftiojami ir klt
• Fonografe’ • Hl-rtidellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi maAinė-

lfis, plaukų džiovint* -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, i. cmasterial, 
automatiškos keptuvą, ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Ratomos maSinSISs
• Elekt. laikrodžiai ir Jvairfls kito

kie daiktai.
Piginusiai pirkaite Ir gerlaunlų pa- 

tarnavimo gausite Inž. A. Semlnn 
įmonėje.

lAi-Dflinfl
OTCLtvision
(sales - Service)

Hav. Inž. A. SEMSNAb 
8831 R. Ralsted — CMffafcle 4-ftlHM
Atdara: kasdien 9—«, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9
£3

Atliekame didelius !r msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Pradėkit laupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVLNGS ANO LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

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

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
Įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms nanjoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 doL, nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS
(Lith. Book Club) ..

4545 W. 63 St., Chicago 29, III. (Z

RADIO PROGRAMA
N

ulei Radio Proffratna I* Motis. 
WBMS. in»A kll. sekmadienlaia 12- 
(2:80 ral. per pietus: liet. mustka 
dainos, Ir MagdutR* Pasaka. Blsalo 
reikalais kreiptis I Hteponą Minką 
Raltlc Florlats. ORilų ir Dovanų K ra« 
turą. 502 K. Broaderay 8o. Uostot 
!7 MSJM V'«| Ro R-A4SS -Ten oa 
-iiineiM tailr .Draums“

Vestuvių nuotraukos Jr 
eugštos rulies fotografijos 

mūšy tpoeiolybi

Prccin Photo Studio
Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, aav.

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-H FONOGRAFAI • VOKI AKI RADUAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANK’S TV & RADIO. INC
8240 So. Heleied Si. CAIumei 5-7252

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustom Taupymo Ir Skolinimo Rondrovėa* yra 
saugu Ir pelninga.

IJnlveraal Rasinga and Lnan Asaoclatton užtikrina aaagv 
<na Ir graie pelną.

Raugnmg užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra lk» 
$1(1,(100.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o painų — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmanlžkal ar per lalžkns. Rus gre» 
♦ss ir draugiškas patarnavimas

'tėl paskalų, Ir visais finansiniais reikalais kretpkitta

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

iHOO S. Halsted Street, Chicago 8, Illnots
J.

t
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ŠMEIŽIKŲ IR PARSIDAVĖLIŲ RYŠIAI
MCSV BENDRADARBIS El'ROPOJF.

Bolševikai rūpinasi sustiprin- Jei jau ūžti, tai ūžti už kronprin 
ti sovietams parsidavusių auto-icą Lozoraitį!” ♦
rių ryšius su Amerikos lietuvių 
komunistiniais rašytojais ir 
Kremliaus viešpačių garbinto
jais. Jau anksčiau daug buvo 
skelbta okup. Lietuvos bolševiki
nėję spaudoje ir per radiją apie,, . ...... , ,
Rojų Muarų, oS. m. "Pergalės" !b,nt??al„tollau Pasteb','?“?• 
žurnalo Nr. 1 plačiau aliymi- dl', bolSev,k'"ė revoliucija ne
inąs okupantų garbintojas Leo-,^ “į3*1,“ ^represijos prie
naa Prūseika n,OnlU- Tokni kaip Be

nediktas Arnoldas Washingtono

Taip maždaug, "bendrais bruo 
žais” imant, atrodo “naujoji at
eivi ja” Kremliaus garbintojams. 
Išdergę kitus, kaip tik bolševi
kai tegali dergti, Kremliaus gar

nuraminimui reikia pasakyti, 
kad yra kitokių druskų, kurios 
valgį pagardina ir nekelia krau
jo spaudimo: pyz. £o-Salt (J. 
A. V.), Zalima irgi S. Amerikos 
produktas. Uragvajuje yra vie
tos produktas, vadinamas Sin- 
sodiol, kurio pats vardas rodo, 
kad neturi sodijo.

3. Vengti šalčio. Kurio lėšos 
pavelija, gali vykti žiemai j šil
tesnį kraštą, o jeigu negali, tai 
tegul vengia šalčio namie. Ne

Kraujo spaudimas

(Atkelta iš 4 pusi.)
toja išsireiškimą mereury Rau
ge, bet kada kalba apie bandy
mus su arkliais, aiškiai kalba 
apie stiklo vamzdį. Tačiau 
mums svarbu ne konstrukcija, 
bet svarbu, kas turėjo pirmąją 
idėją, kuri vedė* tiesiai prie vie
nos ar kitos aparato konstruk
cijos.

Hales pastebėjo, kad artinan- j tik' reikia vengti šalto ore, bet 
tis prie kapiliarų, kraujo sparu-

Tie, kurie turi hipertenaiją ( 
ar didelį kraujo spaudimą, gali i 
nenusigąsti, gali ilgai gyventi, f« 
Paprastai moterys iki maždaug 
45 metų turi mažesnį kraujo 
spaudimą, negu vyrai, bet po 
45 metų didesnį. Paprastai mo
terys ir su aukštesniu graujo 
spaudimu atlieka ir didelius sa
vo namų darbus ir daug ilgiau 
gyvena, negu vyrai.

Užbaiga
Šv. Paulio katedroje, Londo-

CLASSIFIED AND “HELP HANIEl) ADS
»KAL ESTATE

Pirkdami autaupyslte 
ir pat duodami uždirb
ėto per Alą įstaigą 
AL BUDRECKAS

R E A L T Y
4081 Archer Avė.
(prie California g.)
LAfayette 3-8384

~HELP WANTED — MOTERYS

Reikalingą moteris prižiūrėti se
nyvo Mllll. Illolt'l'į. 1>hi-Im> miltinio* 
paimi susitarimą. 1523 E. Francisoo 
Avė.

BUILDING & REMODEL1NG

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. JU-

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor 

State rnzldi-ORlnlue Ir komerciniu*

Okup. Lietuvoj^ išleisti jo 
“Atsiminimai ir dabartis”. Ta
riamai “atkritusiems nuo gim
tojo kamieno” prikišama daug

laikais. Lietuvoj taip pat bu
vo — ir jų buvo nemažai’’... Pri 
pažįstama, jog okup. Lituvoje 
žinoma, “kiek daug žalos pada

tokių dalykų, kurių tie niekad rė vieno asmens (Stalino) gar- 
net nė nesapnavo. Piktinamasi, binimo kultas ir civilių laisvių 
kad lyg'nami Krėvė - Mickevi- slopinimas, kiek daug žalos pa
čius, L. Dovydėnas arba A. Gar 
mus su žinomaisiais generolais 
ir “gauruotais kleaikalais”. Ci-

darė medžiojimai liaudies prie
šų tarpe tų žmonių, kurie nebu
vo liaudies priešai”.. Amerikie-

dimas mažėja, ir padarė labai 
teisingą išvadą, kad raumenų 
susitraukimas nepareina nuo 
kraujo spaudimo, kas buvo ma
noma jo laikais. Mums šitokia 
išvada yra per maža. Mums 
šiendien kraujo spaudimas turi 
daug didesnę reikšmę.

Nuo ko pamina kraujo 
spaudikias?

1. Nuo širdies spaudimo^ pla-

ir Salto vandens. Saitų duSų. Sali“’ ,V,‘enaa kapaS ““ Para' i
tia sutraukia kraujo Indus, to-! 5? Monumentum Requ.ru, ,
dėl kraujo spaudimas turi padi-' ®rcuma>,,<;e. • ka“ ,re,Sk,a:

• šitam kapui jieškai paminklo, ! 
žiūrėk aplink, šitame kape gu* ! 

4. Vengti alkaloidų, Alkaloidų' Ii Sir Christopher Wren (1632
rasi kavoje, žinoma, tikroje ka- ; _ 1723), kuris taip kitų žymių 
voje, iš pupelių. Daug žmonių! pastatų, suplanavo ir pastatė ir 
geria kavą, kuri nėra iš pupelių, šv. Pauliaus katedrą, kuri pri- 
arba mažai teturi tikros kavos, glaudė to genijaus, to labai žy-
tik dėl malonaus kvapo. Arba-

. ta turi alkaloidų. “Mate”, vadi
namoji jėzuitų arbata, tai yratuojami- L. Dovydėno kaikurief čiai lietuviai skatinami “nepra- ______________ r______ , r_

pasisakymai “Vienybėje”, J. smegti Brazdžionio ir Bradūno kimo, tai yra tok pumpos, kuri tam tikros rūšies arbata, kuri
Švaisto — “Naujienose”, K. Sta 
šio u- St. Tamulaičio — “Drau
ge”. Be to telpa Igno Šlapelio, 
Vaclovo Biržiškos, B. Babraus- 
ko ir kitų pasisakymai, taip vis
ką pagal bolševikinę koncepciją 
suverčiant j vieną puodą: “kaip 
matote, tai ir šventajame rožan 
ėių bei škaplierių fronte ne vis
kas taip stipru ir didinga, kaip 
maliavoja Prunskis, Balkūnas ir 
kiti konfratrai. Gaidžių ašaro

klajokliškame misticizme ar re- varo kraują, 
akcinių politikierių plynių ply- 
nioj užkeiktoj, kur terliojasi vil
kiniai, lozoraitiniai ir jiems pa
našūs gaivalai”...

įvertindamas L. Prūseikos 
minimąją bolševikinę “Publicis
tikos knygą”, Kremliaus garbin 
tojas, bolševikin'ų rašytojų po
litiškas J. Šimkus toliau “Per* 
galėję” pastebi, kad jo straips-

se ir veršelių skausmuose girnų- "'T' e3Į>s .''«etuvi4kasis aspek
si -bendruomenė- irgi yA nema-|Jas • . Ameriką

. ,, , _ lietuvių politinį gyvenimą. lū
žesnis blefas, negu jų portuga- d “lozoraitinkikus”
liškoji Fatima ir mėginimas pa-!dergęs 1 ą’. lozoralUni*Kus 

ir pan. ,apie lietuvius reakciniusodinti arkivysk. Matulevičių 
prie šventųjų sosto”...

Girdi, "grigaitininkai ir kelei- 
vininkai ne tik nekovoja prieš 
klerikalizmą, bet pila vandenį 
ant klerikalų malūno. Jie išsiri
nkdavę bendram fronte su kle
rikalais 'vardan tos Lietuvos’,

kus” Šimkus atsiliepia, kad jie 
"visokiom progom kelia triukš
mą Amerikoje, visur kaišioja sa 
vo memorandumus”, kurios va
dina “memorandumų kepimo 
gumbalige”, džiaugiasi rieteno
mis lietuvių tarpe, kai “viešai

Dainai jie net klerikalus pr.len visos Publiko3.
kia kaip specai plūsti Tarybų Sąi ™vl™™k,n,a^ J. Šimkaus fo.
, „ I dziais tariant, besivadiną sočiajungą ...

“Susitelkę tautininkų organi
zacijoje, jie (dypukai) pagimdė 
visokių susigrupavimų atgimį-i 
mo, rezistencijos ir kitokiais var

listais ir leidžią ‘Naujienų’ dien
raštį visą savo veido šlykštumą 
parodė Lietuvoje atsikūrus tary
binei santvarkai, ypač hitlerinei

aų laukia rraltaa Ir teisingas oatar namus pasiūlo sklypus; rekomen 
navlniaa duoja planus, lArūplna statybos kre

ditus Skambinti vak.: VI 7-419* 
arba rez tel BI 1 -8340. Kreipti*NORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2606 W. ftStb St. Tel. Pruspeot 8-S4&4 A I M A I C I A I 

-Ūsait, - Bulldera - Ineuraa*
27S7 VVitrt 4Srd Street

maus architekto mirtingąsias 
liekanas. Tas parašas reiškia, 
kad didžiausias paminklas šitam 
kapui yra šita katedra, tik žiū
rėk į ją.

Baigdamas kalbėti apie Ste 
poną Hales, apie šitą genialų, 
simpatišką, kuklų ir nusižemi-

yra labai plačiai praplitusi Pie-
2. Nuo kraujo kiekio, į tų Amerikoje, ir kurią lietuviai
3. Nuo indų — arterijų elas- a^ai mėgsta čiulpti, Coca Cola 

tiškumo, (arteriosklerozė), i w Pepei Cola turi alkaloidų, bet
4. Nuo nervų’ (vasomotorų, !speJU- kad jose alkaloidų kie- nusį mokslininką, giliai tikintį !

vasokonstruktorų), ikis yra labai mažas- Vietoje j į Dievą žmogų, primenu žo-l
5. Nuo periferinės resistenci- tlkros kavos ir arbatos, ge- džius: Si monumentum reųuiris,

jos, pvz. nuo nutukimo, ra vartoti visokių sulčių iš cireumspice” pažvelk į tą mano-
6. Nuo inkstų, kur kraujas! vaisil*' Kiekviena šeimininkė gą- 

košiasi. Jei koštuvas prastai vei' uo&ū, iš vaisių įvairių gė
metrą, kurį gydytojas taiko 
prie savo pacientų rankos, kad

dais. Tūlos jų grupės, drsugijosį Vokietijai užpuolus Tarybų Są- 
jau pakratė kojas, bet jie, nely-Jun^
ginant somnanbulistai, skere- Panašiais terminais Krem- 
čioja ir ‘žygiuoja’ ant smetoni
nės trapecijos... Tautininkų sro
vė... savo dievaičiu, savo keliavę j knyga ir kitus lietuvių veikėjus,Į rime,

kia, kraujas susitvenks.
Taigi matome, jeigu kraujo 

spaudimas nėra tvarkoje, gydy
tojas turi apie daug dalykų mąs 
tyti, ir daug daugiau, negu mes 
čia paminėjome. Dar yra ir ki
tokių priežasčių. Kraujo spau
dimas gali ne tik pakilti, bet ir 
sumažėti, pvz. kurie turi kro- 
nišką infekciją.
Kaip galima, kraujo spaudimą 

sumažinti?
Nesigilinsime į tas priemones, 

kurias gydytojas gali pasiūlyti,
1 atsižvelgiant į kiekvieno ligonio 
padėtį. Bet vis tik yra dalykų, 
kuriuos pati žmogaus fiziologija 
pamokina.

1. Linksma nuotaika, maloni 
savijauta, pasitenkinimas, rami 
sąžinė,

2. Tvarkingas gyvenimas. Me
dikai kalba apie sveiko gyveni-

liaus agentas J. Šimkus apibū-Įmo filosofiją.
dina ryšium su L. Prūseikos 3. Atsargumas valgyme irgė-

rimų pagaminti. Vietoje tikros 
kavos galima šokoladą gerti.
Specialistai tvirtina, kad tai ne
kenkia. Reikia perspėti, kad sul
tys savaime nekenkia, bet gali 
pakenkti kaip skystimas. Su sul 
timis neįvesti daug skystimo į 
kraujo indus, tai vartoti sultis 
daugiau kęncentruotas.

Išnuomuojami du kambariai su
5. Ką manyti apie pieną?! baldais antrame aukšte. Pageidau

Šiaipjau pienas yra labai geras! Jama pensininkai arba vedusių po- 
ir sveikas gėrimas. Gydytojai1 Prie ^to ne
paprastai pataria tiems, kurių
kraujo spaudimas augštas var- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||||||||||in 
toti mažiau pieno. Suprantama, 
pienas yra skystimas, ir be to 
turi valgomos druskos.

6. Daugelis žmonių mano, kad 
kraujo spaudimas didėja nuo 
mėsos. Mėsa savaime kraujo 
spaudimo nedidina ir gali ją vai 
gyti ir tas, kurio kraujo spau
dimas yra padidėjęs, tik reikia 
vengti natrio druskos ir naudo
ti Co-Salt.

N»jud. turtą pirkiman-pardavlman 
bei valdymas. Paskolų parūpini man.

Pildome 1 neonu- Takelis 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

^Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 So. \Vesti-rn Avė.
REp. 7-ftKHli arba HEra. 4-70S.V

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir samad.)

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, I1L
Šutome naujus namus Ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27*11 nno • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
OI. OLyniplc 1-6121 nno A vaL 

.ėfcąr*. ibi 11 vai vakaro

- — įįįm: r- 7

LIETUVIŲ STATYBOS 
| . BENDROVE 

MORAS

PIRKITE ir parduokite savo ne-sužinotų jo kraujo spaudimų, ir ■ Uhu(jm,“Jį, man0
kuris vartojamas prie pasaulio Naudokitės mano teisingu pataisa 
mašinų, kur dirbama su garai3, rimu
su dujomis, su oru, visa tai ir 
dar daugiau sugalvojo, surado 
Rev. dr. Stephen Hales.

F. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Hulldt-rs (i«-ii. t'ontrat'toib
į Atlieka planavimo ir ntaty- 
5 bon darbUH gydytoji; ofinų, gy

venamųjų ir vieSųjų pastatų.
Į Namų įkainavimas ir (vairūs

paturimai nemokamai 
i Kreiptia šiuo adresų:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo S vai. ryto iki 6 

į vai. p. p. Kitu laiku susitarus
Tel. PRospect 8-2018 

6800 SO CAMPBELL AVĖ.
Chicagi 29, III.

♦i

IIIIIIIĮĮIIIIIIIIIĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Detroito Lietuviams!

W. Lafayette 
Avė., Detroit. Telef. VI 3-2219.

LIET. APDBAVCOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite paa mus.

JONAS KIRVAITIS 
\V Al brotik 5-66 71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
(UOS S. Ashland Avė., CTiicagn 36, III.

I

NAUJI LIEIUA'ISKI 
REKORDAI w

> PO $1.50 VIENAS

laimutė ir Palvia. Solo ir Polka su 
daina.

Vežė mane iš' Namų ir Klumpės. 
Budriūno kvartetas.

Šauksmas ir Alutis. Budriūno- 
kvartetas.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
P LEONAS 

REAL K8TATB 
2785 West 71st Street 

V M telefonai: WAlhrook &-6015

MARQUETTE PARKE

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus. 4

1546 S. 49th Court Ciceis
Tel. OLyanpic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

džiu pasirinko Lozoraitį. Nese-! o ypačiai pabėgėlius, kovojan- 
niai ši kompanija, kurioje yra ir čiUs prieš okupantų prievarta 
turtingų elementų, suorganiza- primestąjį Lietuvai režimą. At- 
vo VVashingtone saviškių sąskry ,eityje Šimkus pažada su JAV 
dį. prie kurio prikabino ir būrį; “pažangiaisiais lietuviais” dat 
menininkų. Žiūrkite, geri žmo-; daugiau sustiprinti santykius...
nės, kaip mes keliame lietuvis-- _________
ką kultūrą!

Kokia nauda iš tų kermošių?
Naudos iš tokių kermošių tur 

tik Lozoraičio kompanija, kuri 
gali pademonstruoti ne tik savo

Atsivertė 27 anglikonų 
bažnyčios dvasininkai

Per metus laiko 
kulinarini, bet ir savo politinį i956 m spaiio mėnJ Anglijoje

A M Y T Ė S 
SORIS1 VISUR 

YRA

Kampinis, ftvietiiu Plytų — 10 bu
tų po 3 k. Kaina ilk $74,000.

i . - j ■ r. . 8 butai — 4 po 5 k. ir 4 po 4 k.Gyvenimo Aidu ir 0, Dalele. Bud- , Tikrai pulkus namas Ir vieta. Di-
4. NepersKUrbti, *
5. Nesibičiuliauti perdaug su 

alkoholiu, bet iš kitos pusės rei
kia pasakyti, kad bandymai su 
kraujo spaudimu nereikalauja,
kad kiekvienas turi būti absti- ,vlunK “žinome, kad Mamy- 
nentu. Anksčiau minėti patari- tė« sūris yra, bet nežinome kur ir 
mai tinka kiekvienam, ir tam,, koks yra-”
kuris neturi didelio kraujo spau ! Bereikalo skundžiatės — Visur yra. 
dimo, bet gali turėti; bet kuris - J*1’ kllri n«rs lietuviška ar kita 
j u turi kiek pakilusį kraujo krautuvf‘ Mamytės sūria dar neturi,

■ j- i i , kausite paštu tiesiog į namus,(baigiant spaudimą, jis tun būti atsarges- n,.skit4, savo ir įdf.kit<1
nis negu kiti. Kraujo spaudimas ar mon. ord.

Prn-
t'ekį

ėdrumą... Antra vertus, tauti- į į katalikų tikybą priimti 27 pro būtinai pakils, jeigu: t Vž $5.00 gausite 4 didesnius ali
ninkai gal turi ir kitokių moty- testantų dvasininkai. Tai bus L Vartos daug-skystimo. Juoj rius, už $io.on gausite u sūrius, už 
vų. Ar ne geriau, kad jie pra- ,naups angl'konų dvasininkų at 'didesnis kiekis skystimo kraujoI $15.00 gausite 15 sūrių.
švilps kelioliką tūkstančių dole-, s;vertįmo rekordas šiame šimt- 
rįų su amerikoniškais politikie-1 metyje.
riais, užuot atidavę tuos tūks-_____________ __________ •
tančius savo konkurentams iš i
Šimučio — Grigaičio — Matulio j(|> <Įjp|| |)r<ll|£d'
nio — Devenienės kompanijos! I **

M.m cash lare on a tram m New tngland
lac’ ; J 7$ oi having oriough money oHared to 

up diHcrence w:lh fhree 3< postage ętamps
Conductor accopfod stamp« and gnve 
(bange everylbing all squur<

induose, tuo didesnis bus spau
dimas į indu sienelių. Tai yra 
logiška išvada.

2. Juo didesnis spaudimas, 
tuo mažiau vartoti papras
tos dniskos. Ji turi natriumą ar 
ba sodiumą, kuris pakelia krau
jo spaudimą: Bet nesūdyti vai-

Lietuviškos krautuvės, kurios dar 
nepasiekė mūsų atstovas, užsakykite 
tiesiog iš fabriko. Rašykite, kad dėl 

i prekybos.
Turite noi-o ir laiko savo apylin

kėje Mamytės sūrį platini,, būsit mū
sų atstovas ir nesunkiai kas savaitę 
per 2—3 valandas laisvu laiku galite 
uždirbti $15—30 ag daugiau,

glai labai negardūs. Tų žmonių laukiame ir esame pasiruošę Ma
mytės sūrį išgerinti kaip vartotojai

riūno kvartetas.
Valcas ir Žvakė ir Plaštakė. Bud- 

riūne kvartetas.x
Subatos Vakarėli ir Tėvynei. Bud

riūno kvartetas.
Dariau Lyseles ir Jonelio Polka. 

Solo šaukevičius.
Kai aš turėjau ir Kam šeri Žirge

lį? Duetai — Vanagaitis ir 
Olšauskas.

PO $1.00 VIENAS:
Ramu čia gyventi ir Šlama Šilko 

Vėjas. Rūtos kvartetas.
Pakirsiu Berželį ir žygis į Vilnių. 

Aidų Orkestras.
Linksmų laikų Polka ir Koja, Ko

ja Polka.. Orkestras.
Žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Mo

terų balsų duetą*.
Noktu rnas ir Čigonės. Moterų bal

sų duetas.
Barkarolė ir Sutemo. Moterų bal- 

» sų duetas.
Tyliąją Naktį ir Linksmą Giesmę. 

Solo Motekaitienė.
Gul šiandieną ir Sveikas Jėzau. 

Solo Motekaitienė.
Tu, Lietuva ir Dru-Lia. Pupų Dė

dė ir Dėdienė.
Griovėsių Gėlelė ir Našlaitės Ka

pas. Pupų Dėdė ir Dėdienė.
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur 

Tyla. Solo Babravičius.

dfli ir Šviesūs kumb. Nupiginta, 
norit greit parduotL

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

Itrighton Purke — Mūrinis su šil
dymu. Taverna ir likerių krautuvė

2 butai: 6 ir 3 k.
7 k. medinū rezidencija ant pla

taus sklypo. Rūsys ir šildymas.
$ 13,700.

VENTA 
4409 S. Fairfielil Avė.

liAfajetlc S-3HH1 LAfayeUe S-VU27

GRAŽUS MŪRINIS 3-jų Imlų na
mas 3 |>o 1 kainb., blokas nuo 2btli 
St. ir Ilauilin. 2 autom, garažas. 
Tile vejiia. Uždari porčiai. Kaina tik 
$17.901); įmokėti $4.500. SVORODA, 
3739 W. 26th St. LAvndale 1-7038.

Mes siūlome Jums ramiame re
zidenciniame rajone 3 bultų namą, 
6, 5 ir 3 kamb. gražiai dekoruota
me sklype. 2-jų automob. garažas, 
“overhead” duris, privažiavimas 
iš šono.
J. R. KUHNLE

Tel. VI 6-0024

M O V 1 N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arba- 
PRospect 8-9842

DĖMESIO

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiy 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO Ui REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių 

Kataliky Radijo Programą
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvienų seknunilen1 ano 
l:SO Iki 2:00 vai. p. O,

■6 stiprios ir galingos

IANUOMUOJAMA WLOA

A r ar i»**»'* f'avid
K ono 1(17113 grccer
- later a pionoer Denver 
baolter and larned ratlroad
bu i !d«r - now beūses the of ’be Chamboi oi
Conunorce »n ’bo mile Eigh tov/n o< Cra g, Color«do
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PAIIESKOflMAI t
.1 ieškomi: JUSTINAS JUOZAI

TIS, JONAS JUOZAITIS. ELZBIE
TA JUOZAlTYTft ir AGNIEŠKA 
JUOZAI!7TR, vaikai Jono.’ JieSko 
AniceUa Juoaaitis, s. Jobo, ' Berčiū
nų tnu, Berčiūnų pešt., Panevėžio 
rijn UthjunU.

JieškomnR JONAS WšNIAUS- 
KAS 35 n>. and., guo. Turčiau km., 
buvęs belaisvėje Snomijo»e. Kas tu
rėtų api** ji žinių maloniai prašau 
rašyti: E. A YfteUūakM, 188 M* 
rety St, Toronto, Ont., Ganada.

I Jieškdmaa M)VAR0AS BARA- 
| čAUHKAS, a. Mato, anaėiau gyv.

Buenos-Aired, Argentinoj. Prašo at- 
T siliepti jo brolis esantis dabar iLetu- 

voje Vladas Karšiausiu!* Rašyti ad
resu : K. Gedas, 24 River Viear
Girda, Little Falls New Jersey.

Elena, Lnfcaartrtani (duktė- a. a. 
Elenos Oaaparavičiūtėa - Žirlanakie 
nės), gyvenusi' Dkrivers, Masa., o da
bar gyvenanti Lietuvoje jieško savo 
dėdės Gasperavičiaui ir tetų (jų var
dų ig pavardžių acžuBo). Jie.patya 
arba'apię juos žinantieji prašoibi m- 
šytį a&Htf:
bert y St., Du veri, Mata.

pareikalaus, bet iki šiol dėl tu niekus 
nepasisakė ir nenusiskundė

Rekordus siunčiame ir paštu į . . L, , . , , .
kitus Amerikos miestus ir į kitas ''"‘“J,"1' tr,u 4

r m • r * sl i pasaulio šalis. Amerikoje pašto ir,s- Emerald Avė. RAdclift 3-8758.
R^te angliškai ar lietuv.ska,: | 8Upakavlmo iSiajdonis eks. »

ScottviUe Cheese, Ine.,, tra $1 <50 _ $50 j kiJ---------------------------- ------------------
Scottville, Mich. Je» skambinsite, pasaulio valstybes atitinkamai ----------------------------------
šaukite Scottville, Mich. 451. 1 ■

RADIJO STOTIES BRADDOCK h 
Visais reikalais kreipkitės fltuo adre 

Išnuom. kambarys, dirbančiam a.*- su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUF.
Radlo Statlon WLOA- Braddoek. Pa
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmimimiiiimi

Net ir tarnas yra karaliumi, 
jeigu jisai negyvena pagal savo 
pomėgius Ir nuotaikas.

— Imm. Kant

daugiau. Siųskami rekordų užsa
kymus, siųskite Money orderį kar
tu. COD rekordų -neaiunčiame..

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE. INC.

3241 S. NALSTED ST. 
Chicago 8, Illinois

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiminiiiiiuiiii 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduota
telefonu: Vlrginla 7-6640. 
‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

HELP WANTED — FEMALE
Atgailos ašaros, tos gailesčio 

dukros nuplauna nuodėmės dė
mes. — Av. Augustinas

PRANAS SALEMONAVICIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atįieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenne).
_ Susitarimui teL: VIctory 2-3486

Valandos: Kasdien nuo 6*val. vakaro iki 10 vai. vak., šeštad. ir gokm. 
nuo 9 vai. ryto iki 9 v. vak. 20 METŲ PATYRIMAS—ŽEMOS KAINOS

REGISTERED NURSES
83 Bed Hoepital. (Town of 9,000 in Beautiful Mountain)

Startinę pay $.300 per month vi t h periodical ineeasea., $15 dii’l'er- 
rential pay Icr evening nhiftK, liheral pernonnel polieicu.

Beautiful nurašė hmne, mom, board and niaintenuncc only $45 
per iiiontli. Apply, urite or wire

MINER’S HOSPITAL
RATON, MEW MEXICO

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge” Perskaitė dienr. “Dranga”, duokite jj kitiems.

Requ.ru


Antradienis, vasario 19, 195? DTENRASTTS DRAUGAS CHICAGO. TLT-TNOTS

SO. BOSTONO ŽINIOS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPES 

PARENGIMAI

Šią vasarą, birželio 30 d., Chi- 
eagoje yra rengiama pirmoji 
JAV ir Kanados Lietuvių Tauti
nių Šokių šventė. Šiųje šventėje
dalyvaus ir Bostono lietuvių tau-j tį 1957"-'l'958 m. žymią kon, 
timų šokių Onos Jvaškie^s va- certy geriją , Budreikieni 
dovaujama grupė, kuriai šiemet
sukanka 20 gyvavimo metų. Mi 
nėtosios grupės' kelionės j Chi- 
cagą lėšoms padengti yra ren
giama eilė parengimų. Vasario 
24 d. 6 vai. vak. — Užgavėnių 
balius Lietuvių Piliečių Draugi
jos salėje, So. Boston, Mass.,
368 W. Broadvvay. Balandžio 
28 d. — įvairių tautų liaudies 
šokių demonstravimas So. Bos
ton, Thomas Park High Sehool 
auditorijoje.

i gianti išvystyti visiškai tinka
mus piano balsus balsui parem
ti“.

N. A. Pabaltiečią Draugija, 
skaitydama apie savo meninin
kus šias apžvalgas, negaili triū- 

1 so ir iųiasi iniciatyvos rengti an

Cicero, III.

Namų pagerinimo klubas
Lietuvių Namų Savininkų Pa

gerinimo Politikos Klubo susirin 
kime, įvykusiame vasario 12 d., 
po įvairių nutarimų dar nutarta 
paskirti $10 auką Lietuvos lais
vinimo reikalams.

Pagaliau prieita prie klubo 
50 metų sukakties minėjimo. Pa 
aiškėjo, kad tam tikslui rengia
mas didelis .banketas su menine 
dalimi. Banketas bus vasario 
24 d., sekmadienį, 6 vai. p. p. Šv. 
Antano parapijos salėje, kam
pas 49th Ct. ir 15 gatvės.

Visi ir visos esate kviečiami

Birželio 16 d. Romuvos parke,
Brocktone, rengiama gegužinė.

Bostono ir apylinkių lietuviai
prašomi minėtomis dienomis ne
ruošti jokių kitų parengimų, bet 
dalyvauti kartu su mūsuoju jau-

’nimu. kuris gražiai reprzentuojaj atsilLkvtiT^Tyk^nti > 
lietuvius kitataučių tarpe, šok- MėjaU3 min5jimą Bifetai glu. 

anu au linus so ius. .. . namį pas pinlo,, valdybos narius

MIELAS DARBAS

Stumdama su laąaiuiuąi.s vežimėlį \'ew Yorko uoste, grįžta namo bu
vusi Šveicarijoj JAV ambasadorė F. VVillis.'Reikia pačiai vežti laga
minus dėl uoste, darbininkų streiko.

! ir prie sveta’nės durų. 
' Vestuvės

BOSTONO LAIKRAŠČIAI
APIE VACL. VERIKAITJ

Bostono laikraščiai “The Chri j Žymių lietuvių vaikas kuria 
stian Science Monitar” ir “The šeimų židinius. Vos t k pagarsė- 
Boston Daily Globė” labai palan I jusios pianistės Aleksiūnaitės ir

¥»ilz<kir*;n ' VGkiai atsiliepė apie V. Verikaičio 
pasirodymą 1956 — 1957 m. pa- 
baltiečių koncertų serijoje. Čia

vėliau Donald A. Petkaus (laido 
tuvių direktoriaus) vestuvių 
varpai nuskambėjo, štai rengia -

yra paduodami sutrumpinti mi- si vestuvėms stambių biznierių 
nėtų laikraščių recenzijų verti- Putrimų sūnus Paul G. Putrim 
mai. ' ■ su Madeline C. Viliūnas. Mote-

F. Burns 
Christian

rystės ryšiais bus sujungti Šv.

Trečdalis gail. seserų 
išauklėtos katalikų

JAV-se yra 322 gailestingųjų 
seserų mokyklos, kurias išlaiko 
katalikai. Tos mokyklos duoda 
trečdalį visų gailestingųjų se
serų šiame krašte.

Pakrikštijo 15 giminių
/ndianapolio) mieste naujai į 

kunigus įšventintas benediktinų

vienuolis Bernardinas Pett&rson 
savo šventimų dienoje buvo pa
kviestas pakrikštyti 15 savo gi- 
minaič ų. Visi jie atsivertę į ka
talikybę, jų tarpe ir jo sena 
močiutė (senelė).

A.

Muzikos kritikas
Langworthy The vnnsiian ma<įįenj rovo 3 d. Vestuvių puo| 
Science Monitor”. tarptautinia-, u įvykg Berwyn Eegles HaU , 

^ne ir augšto lygio dienraštyje, į Berwyn nj J.'T.1
savo straipsnį “Vaclovo Verikail-, į . , --
■č:o rečitalis” apie V. Verikaiti! UCimDriaęĮ©, IVlCISS.

Susirinkimas su paskaita
“Jo programa susidėjo iš ge-

Antano parapijos bažnyčioje sek i

rai žinomų sfandartinio reperiu 
aro dalykų ir savo krašto pasi- 
rfriktų kūrinių. Jis turi gerą, 
gana stiprų, nusistovėjusi, lanks 
tų balsą ir, išskyrus nežymų su
varžymą augštuose. tonuose, tu-

Moterų Sąjungos 4 kuopos 
Sommerville, Mass., susirinki
mas įvyks vasario 24 d. 3 vai. 
p. p. Švč. P. Marios Nekalto 
Prasoidėjimo parap. salėj, Camb 

[ ridge, Mass. Kalbės viešnia iš
ri darnią kokybę visuose regist- So. Bostono žymi veikėja Kul- 
ruose. V. Verikaitis yra pašiau-1 bokienė. Visos narės, viešnios ir 
kojęs menui žmogus. Nėra iš-! naujai atvykusios lietuvaitės 
studijuoto pozavimo, nėra ruti-' prašomos dalyvauti.
nos jausmo, bet visad savaimin
gumo ir grynumo pajautimas. 
Jis įnešė į kiekvieną pasirinktą 
dalyką savitą prasmę”. Toliau 
kritikas žymėjo: “Tas be pa
stangų sugebėjimas buvo mato
mas tokiuose kontrastiniuose da
lykuose, kaip Caldaros “Come 
raggio di sol”. Mozarto “Mada- 
mina” iš "Don Giovanni” ir Ver 
di “11 lacerato spirito” iš “Simon 
Boccanegra”. J pro?ramą buvo i 
taip pat įtraukta ir Beethoveno 
“Sechs Lieder von Gellert, Opus' 
48. Čia “Vom Todp” buvo vpa- j 
tingai gerai atl'ktas. Kritikas i 
panr'nėjo, kad Verikaitis, atlik
damas Haendelio ir Gibbso kuri 
nius, angliškus žodžius tarė su 
akcentu. Gyrė jo italų ir lietu
vių tarseną. “The Christian 
.Christian Science Monitor” mu
zikos krit'kas neaplenkė ir Veri- 
kaičio pianistės, pažymėdamas, 
kad “Patricia L’Heureux nusi
pelnė labai pajėgios akompanis- 
tės rekomendacijos žodžio”.

Plačiai skaitomo “The Bos
ton Daily Globė” laikrašč'o rflu- 
zikos kritikas John Wm. Rilley 
ąavo straipsnyje “Vaclovas Ve
rikaitis Bostono debiute” rašė:

“...jaunas lietuviu baritonas, 
dabar gyvenąs Kanadoje, pada
rė įspūdingą Bostono debiutą 
Jordan Hali salėje pabaltiečių 
koncertų serijoje. Įva’ri ir vaiz
dinga programa padahė gerą 
pradžią. Aiškiai inteligentiškas 
muzikiškumas papildė ‘vaizdą. 
Ir jo balsas pasirodė tinkamas 
pagal statytus reikalavimus". 
Toliau krit’kas pažymėjo, kad 
V. Verikaičio balsas tinka dau
giau operų arijoms negu dai
liausiam meno dainos subtilu
mui. Gale John Wm. Rilley kar
tojo: “...programos dalykai bu
vo įspūdingi savo natūraliniu 
menu ir drapiatišku patiekimo 
stiliumi”. Apie pianistę kritikis 
Pažymėjo: "Jam ritmiškai pagel 
bėjo* daili akompanlstė Patricia 
L’Heuereux, kuri atrodė pajė-

Lauksime 
me kavute.

visų ir pavaisinsi-
Valdyba

BRITAI KENČIA

-o<k>o<><x><><>o<x><xxxxxxk><xxx>o<>

NAUJAS
ANGLŲ - LIETUVIŲ 
.KALBŲ ŽODYNAS

1
Pats geriausias ir vertingiau
sias tokios apimties mūsų turi
mų žodynų. Apie 20,000 žodžių, 
geri aptarimai, gera lietuviui 
kalba. Žodynas įrištas i kietus! 
apdarus, 3G8 psl., kaina tik 
$4.00. Gaunamas —

TERRA 
3333 S. Halsted St.

Chicago 8, UI.
oooooooooooooooooooooodooo

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYČIA |
Geriausio* gėlės dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitų papuoštmų.

2443 West 63rd Street 
Tel. Pltoppect 8-0S33 ir PR 8-0834.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L D U S
VIETOJE IR ia TOLIAU

K. EIDUKONIS
■”urlu nauja dideli siinnwhm 

It apdraudae
OlJ W 91at St. Chicago- m 

Te P Vėsuoti »-«78l

James K. Suinbume

išdidžiosios Britanijos biznierius 
Kaire, baudžiamus už šnipinėjimą 
ančių naudai. Yru teisiama už tų 
patį reikalą 12 britų. (INS)

becauee taving livet itfhit 
timple: You send ėl to 
CARE. That dollar aenda 
22 lba. of food overeeaa — 
helpa feed this littla boy 
and his family for ona 
whole month.

please
care...
fcecovM 

hungor kurto!

SENO *110 CARE, N.Y.
or you r lotai CARI office

ONA SUDEIKIS 
Stasytytė

Gyv. 7037 S. Mupiewood A.ve.
Mirė vas. 17 d., 1967, 2 vai. 

popiet, sulaukus pusta amžiaus
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Sartluiukų para
pijos, Kokių kaimo.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Pranciškus, 3 dukterys: 
Sopie, žentas Claren je Van Pu
sėn, Julie, žentas Albert Hajek 
ir Krane.-s žentas Charles 
Smulskis, 2 sūnūs: Bruno, mar
ti Julia. ir Alphonse, marti Jo- 
sephine, 13 anūkų, sesuo Beš
ale Smith su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių. 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Mažeika. & 
Evans koplyčioje. 6,346 S. Wes- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., vas. 
21 d., iš koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėta j švenč. Panelės 
Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedmlingos pa
maldos už velionės alsią.. Po pa- , 
maldų bus nulydėta į Sv. Kaži- . 
mlero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sū
nūs, marčios, žentai ir anūkai.

laidotuvių direktorius Ma
žeika & Evans. 'Tel. KEpUblic 
7-3600.

100 informacijų centrų
Brooklyno diecezijoje atidary 

ta 100 informacijų centrų, kur 
nekatalikai gali gauti žinių apie 
katalikybę ir ruoštis pereiti į 
katalikų Bažnyčią.

Atnaujina garsiąją baziliką
Italijos vyriausybė nutarė, i 

kad reikalinga atnaujinti visa- 
me pasaulyje pagarsėjusi šv. 
Morkaus bazilika Venecijoje ir 
tam reikalui paskyrė $720,000.

Numizmatikos kolekcija
Viena didžiausiųjų pasaulyje 

numizmatikos (senų pinigų) ko
lekcijų yra Vatikane. Joje dabar 
iš viso yra apie 120,000 atskirų 
vienetų.

Piligrimai į Čenstakavą
Detroite organizuojamą pir

ma po 1939 metų piligrimų ke-, 
lionė į Lenkiją ir kitas Europos 
šventoves. Lenkijoje numatoma 
aplankyti Čenstakavą, Krokuvą 
ir kitas vietas.

Nemokamos studijos 
vengrams

M.arquette universitetas Mil- 
vvaukėje duoda anglų kalbos kur 
są vengrams studentams nemo
kamai. Įsirašė 50 vengrų stu
dentų.

JUOZAPAS MASKALIUNAS
Gyveno 6529 8. .Claremont Avė.

Mirė vaa 16 d., 1957, 4:00 v. 
po pie(ų, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk
mergės apskr., Sesikių parapi
jos, šešionių kaimo.

Amerikoje Išgy veno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmoną. Tekle Chemaskaitė; 2 
dukterys: Aldona ir Ludlle, sū
nus Dr. Kiehard Maskaliūnas, 
marti Polores; 3 anūkės: Joc- 
ųūelyne, Jane ir Anue ir daug 
kitų giminių, drangų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
& Evans^Ūplyčioje, 6X45 So. 
Western Avė.

laidotuvės įvyks trečlad., 
vasario 20 d., Iš koplyčios 9;30 
vai. ryto bus atlydėtas į St 
Clare of Montefklco parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero Kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys,
sūnus ir anūkai.

laidotuvių direktoriąs Ma
žeika' & Evans. Tel? REpublic 
7-8600.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atsgjTė iš mfi-1 
sų tarpo mylimą žmoną, dukterį, seserį

JUNE D. VAIKASAS
(KESTAITE)

Gyveno 1747 So. Halsted St.
Netekome savo mylimos 1955 m., vasario mėn. 20 <3. Nors lai

kas tęsiasi, bet mes josi niekados negalėsime užmiršti. Lai gailes
tingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą aš užprašiau 3 gedulingas šv. Mišias au egzekvi
jomis vasario mėn. 20 dieną, 6, 6 ;45 i n 7:45 vai. ryto Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyėio.je, prie J S ir Union Avė.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus šiose pamadose dalyvauti ir kartu su rnnmis pasimelsti 
už a. a. June D. Vaikasas sielą.'

F^siliko dideliame nuliūdime mylimas vyras Kazimieras, mo
tina Marijona Kuzma (Adomaitytė,, sesuo Marijona VVmskūnas, 
jos vyras MateušaH ir jų šeima, brolis Thomas, jo žmona Beatyiee 
ir jų šeima, brolis Bolesovas, jo žmona Rozalija ir. 
jų šeima, uešvė Marijona Vaikasas, Svogcris Pranciškus, jo 
žiiKi'ia Jean ir Stanislovas, žmona Millie ir jų Šeima, dėdė Karolis 
Adamonis, žmona Julijona ir šeima, teta Rozalija Tuskėuas, vyras 
Antanas ir jų šeima, pusseserė Ona Maleckv, jos vyras .Iimiiis, pus
brolis Antanas Balaišis ir'jo šeima ir kiti giminės, slraugai bei 
pažįstami.

AR NORITE BOTI KUNIGAISt
r«vu Marijonų Kongregacija, a. a. Arklvya 
k upe Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus į kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpo: 
Dterul tetdltant Jie darbuosis ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas:, redaguoja 1 atkrančius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltės po Panelė! Švenčiausios vėliava: 
stokite į Tėvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite ndvtetų vedėjui. latėke patymėklte kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koka ave(- 
satos stovis laiške siųskite ėetnlau paduotu 
^dreou.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus | brolius, kurt* 

>tų įvairius vienuolijos darbui, mokyklose, npaustuvėae, r«*tln*e»
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokį amatų Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimų ir sveikata Dievui Ir Panelei Bven 
Siaustai Tapkite Broliais Marijonais Susirašykite eu novtoljato vedėju 
oažvmflkit, amžių, svelkatoe stovį Ir užbaigtus mokslus

MAKTKB OF NOVICE8. MAR1AN H1LL8 8EMINABY. 
CLARENDON HILLA. OLUNOIN

A. -J- A.

FELIKSUI KRIŠTOPAICIUI mirus,
jo motinai, broliui, seseriai ir švogeriui reiškia nuo
širdžią užuojautą

Elena Kulvinskienė ir sūnus

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ritYS MODERNIOS KOPLYCi.
4605 07 South Hermitage Avenue

Td VA 7-1741-2 ir LA

4330 34 South California Avenue
r«lefonas LA 3-0440 ir LA 3-98- 

1MBULANGE nTT’N ' v

LIODČSIO VALANDOJ 
RįtoUM

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpabllo 7-8600 —- 7-8601 Automobiliams rietą 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ARKITE DARAR T3F.SĮOG MUP 
MR, NFLSON.

SAVTNINKO

SAINT CAS8MIR 
MONUMENTCO

’-O7 4 \X7r«t Jllth Stree- 
blokas mi, ks’Anin

•tdžiansla* Paminklams Pis 
Pasirinkimas mieste’

r«lof CEdarcres) 3-f»33P

ANTHONY R PFTRH k
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ.

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

' T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ! DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patama 

rimas dieną ir nak 

lt). Reikale Saukite

Imu*

Mest turime koplyčias 
Chicagos u

Roselando dalyse ir 
’ii . iao patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-357 ;

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. i Ards 7-34<h

PETRAS P. GURSKIS
859 H ėst 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. V Ards 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ Tel. COmiuodore 4-222'

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Ards 7-1138-1ISH

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympie 2-1003

, ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Ards 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W 23rd PLACE Vlrginiu 7-667

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th AVĖ. OLympie 2-5245 ir TOunhnU S-9A87

SkaitvJiile ir nlatinkilr dii'iiraslj "llraii^ą .

PasiittBdokite "Draugo" Classificd skyriumi.
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X Pirmajai Amerikos ir Ka
nados lietuvių tautinių šokių 
šventei populiarinti sudaryta 

I spaudos ir propagandos komi- 
l sija. Vasario 8 d. ji turėjo pir- 
i mąjį posėdį komisijos pirminin

ko Stasio Daunio bute, 2234 S. 
Sawyer Avė. Posėdyje dalyva
vo: Bruno Skotas Stasys Dau-

X Vilkaviškiečių dėmesiui. nyS jonas Jasaitis, Jonas Vai- : 
Visi girdėjote apie suėmimą i deiys Jonas Vaičiūnas, Edvar

das Bulaitis ir Algirdas Anta- i 
naitis.

ai

/ mus
New Yorke bolševikiškų šnipų, 
kurie yra gimę Vilkavišky ir 
kurie yra paskelbti lietuviais, 
nors jie tokiais ir nėra.

Tam viskam išaiškinti yra 
reikalingi žmonės, kurie būtų 
pažinoję šiuos du buv. Lietuvos 
piliečius, ar bent jų artimus gi
mines — tėvus, brolius. Krei
piamės pirmon eilėn į buv. Vil
kaviškio gyventojus.

Prašome pranešti savo pa
vardę, vardą ir adresa šio laik
raščio redaktoriui.

X L. Vyčių Marųuette Parke 
112 kuopa pradeda naujų narių

Šiame posėdyje pranešimus 
padarė Bruno Shotas, Jonas 
Jasaitis ir Stasys Daunys. Bu
vo pasidžiaugta, kad iki šiol 
visi lietuvių laikraščiai mielai 
talkininkauja šventės propa
gavimui ir talpina visą šiuo 
reikalu pasiunčiamą medžiagą. 
Posėdis praėjo darbingoje ir 
draugiškoje nuotaikoje.

X Chicagos šaulių klubo val
dybos posėdis įvyko vasario 
mėn. 7 d., kuriame dalyvavo

VOKIEČIAI AMERIKOJE

( ia ne vokiečiai okupavo Ameriką, bet draugiškai lankosi JAV oro 
bazėse*. Antras iš kaires gen. Kammliuber, šėlas naujai atkuriamų Vo- 
, : " (1NS)kietijos oro pajėgų.

CHICAGOS ŽINIOS

vajų. Vajui pirmininkauja Al-Inauja* išrinktieji asmens. Posė
dį tvarkė kun. A. šeštokas, odona Miškinis.

Visi lietuviai katalikai, gimę 
Amerikoj ir atvykę iš Lietuvos, 
kviečiami prisirašyti prie Lie
tuvos vyčių. Dėl daugiau žinių 
apie L. Vyčių organizaciją 
prašome visus atsilankyti į -su
sirinkimą, kuris įvyks šiandien, 
vasario mėn. 19 d., 8 vai. Gim. 
Panelės Šv. parapijos salėje 
Marquette Parke.

Po susirinkimo bus vaišės ir 
vytis advokatas C. Savickas 
parodys filmus iš jo kelionės o 
Pietų Ameriką.

X Rašytojas Antanas Gus
taitis iš Bostono į Chicagą at
vyksta kovo mėn. 2 d. rytą. 
Tos pačios dienos vakare “j*3 
dalyvauja Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro rengiamame Užga
vėnių baliuje, patiekdamas 
Chicagos visuomenei naujau
sius humoristinius eilėraščius, 
dar niekur neskaitytus. Baliaus 
pradžia lygiai 8 vai. vak. Key- 
mens salėse, 4711 W. Madison 
Street.

X Vasario 1G gimnazijos
Vokietijoje fondą įsteigė West-

protokolą rašė A. Gintneris. 
Šaulė K. Rožėnienė į posėdį ne
atvyko ir prašė jos vietoje pa
kviesti kandidatą, nes laiko sto
ka jai neleidžianti būti valdybo
je. Valdyba pasitarusi parei
goms pasiskirstė šitaip: kun. A. 
šeštokas — pirmininkas, V. Ab- 
ramikas — vicepirmininkas, J. 
Vepštas -r- iždininkas, VI. Iš- 
ganaitis — ūkio vadovas, Jz. U- 
levičius — tvarkos tarnybos, N. 
Šapalaitė — šaulių moterų va
dovė, J. Pakalka — jaunimo, A. 
Gintneris — spaudos ir informa 
rijos; meno vadovu nutarta pa
kviesti adv. R. Skipitį, o sekreto 
rių ir sporto vadovai bus paskir
ti sekančiame posėdyje. Nutar
ta dalyvauti Vasario 16 d. mi
nėjime, įteikiant auką $25 ir su
tikta vykti gastrolėn į Kenoshą 
su veikalu: “Slidus pusmilijoni- 
nis”.

x Jaunimo Vasario 16 d. mi
nėjimo šventėje, kuri jvyks Lie 
tuvių auditorijoje vasario mėn. 
24 d. paskaitas laikys Jz. Kon
čius, V. Adamkavičius ir N. 
Maskoliūnienė. Prezidiumą ir 
meninę dali išpildys tiktai jau
nimo atstovai ir vaidintojai. No

ATITRAUKTI KARINES PAJĖGAS 
IŠ LIETUVOS!

Vasario 16 minėjimas Chica-, mis ovacijomis buvo sutiktas 
goję praėjo pakelta nuotaika,! šen. Knowland, kurį adv. Olis 
kokia seniai bebuvo Vasario 16 i pristatė, kaip galimą būsimąjį 
minėjimuose, kartais įgaunan-; prezidentą. Daugybės fotogra- 
čiuose šabloną ir tuo pačiu nuo-1 fų ir didž;osios amerikiečių spau 
bodumą. Šiais metais minėji- dos grupė padėjo susidaryti nuo 
mas buvo gausus dalyviais, ne- taikai, kad šen. Knowland atvy- 
nuobodus ir čia galbūt svarbiau- kimas yra neeilinis dalykas ne 
šią vaidmenį atliko šen. Know- tik lietuviams, bet ir patiems a- 
land. kurio kalba ir asmenybė merikiečiams.
Chicagos lietuviams padarė ge
riausią įspūdį. Nenuilstančiais plojimais per

traukiamame savo žodyje šen. 
Ne visai šventiškai j W. F. Knowland priminė, kad 

Minėjimą pradėjo Chicagos ^ieutU,V.os.laisvėbrutaliaiPaver^

Jaunikliai apie savo 
problemas

Chicagoje buvo suorganizuo
ta nepilnamečių ; jaunuolių
tėvų bendra konferencija, ku
rioje dalyvavo apie 1,000 as
menų. Pasitarimai vvko salėje 
3715 W. \Vilson. Iškilus kažku
rioms jaunimo problemoms, pa
tys jauniai davė tokius paaiš
kinimus:, kažkas pakaltino jau
niklius, kad jie lošia iš pinigų. 
Susan Rabin, 16 m. amžiaus 
mergaitė paaiškino, kad sunku 
tą išvesti iš jaunimo, kada jie 
mato namuose tėvus iš pinigų 
belošiančius. Taipgi iškilus kal
tinimui, kad jaunuoliai dažnai 
pergreit važiuoja automobiliais, 
Norman Berger, 17 m. am
žiaus, priminė: “Tėvai užmirš- 

' ta, kad mes esame keleiviai jų 
automobiliuose, kada jie va
žiuoja
greičio.

Taigi, jaunimas pabrėžė, kad 
tėvų pavyzdys labai daug le
mia. Ta konferencija buvo su
šaukta tik norint leisti tėvams’ 
ir vaikams išsikalbėti, patirti 
vienų ir kitų nuomones. Psi
chiatrijos specialistė Weichsel- 
baum konferencijoj suminėjo, 
kad seksualinis auklėjimas tu
ri būti duodamas tėvų, šeimo
je.

Greit suėmė vagis
Juozapo Gallagher drąsa 

ryžtas padėjo Chicagos apylin- 
ir kėse greit suimti keturis plėši

kus, kurie norėjo apgrobti vie
ną treilerį. Tenai buvo įtaisy
tas slaptas skambutis ir atves
tas į Gallagher treilerj. Kai tik 
jis išgirdo skambuti, nuėjo į 
treilerį, kurio savininkai buvo 
išvažiavę atostogų ir įprašė jį 
pasaugoti nuo vagių. Atrado 
ten du jaunuoliu 22 ir 16 metų. 
Pašaukė policiją, kuri ne tik 
suėmė tuos vagis, bet ir

ir

ketina, kad šis nuosaikus ir pil
nas sumanumų žmogus “E. 
Lietuvį” pakels i dar aukštesnį 
lygį, susirasdamas daugiau 
bendradarbių ir nepopularinda- 
mas “anarchistinių” minčių.

Chicagoje
Iš prekybininkų susirinkimo
Vasario 13 d. Lithuanian 

Chamber of Commerce of Illi
nois susirinkime buvo įvesdintas 
į pareigas naujai išrinktas tos 
organizacijos pirmininkas Stan
ley P. Balzekas. Adv. Edward 
C. Stasukaitis. perduodamas pa-

dvį reigas naujam pirmininkui, pa-
moksleives jų bendrininkes, ku-j dėkojo nariams už bendradar 
rios vagystės metu sėdėjo tų J ^*av*m4 *r linkėjo naujajam pir- 
piktadarių automobily ir laukė
grįžtant su grobiu. Mergaitės 
iš Logan ir Senn mokyklų, 16 
ir 14 m. amžiaus. Mergaitės pa
leistos tėvų priežiūron, o jauni 
vagys uždaryti nepilnamečių

sidėję vietinė Lietuvių Bend- rimą, kad mūsų jaunimas sa- 
ruomenės valdyba. Pirmą aukų vištoviai tvarkytųsi ir tęstų lie- 
rinkimo dieną vasario 3 d. su-į tuviškas tradicijas, tevo tauti- 
rinkta vienuolika dolerių.
vieną dolerį aukojo — Eva De

po' mų švenčių minėjime ir pana
šiai.

veikienė, J. Mačiulis, G. Valan- 
tinas, P. Grigaliūnas. Kavel 
Oksas ir Joseph Dobrovalskis, jau užsįregistravo 
5 dol. aukojo pilietis E.

x Čiurlionio ansamblis ir 
Putnamo tautinių šokių šokėjai 

dalyvauti 
šventėje Chicagoje birželio mėn. 
30 d. Laukiama, paskutinių gru
pių apsisprendimo ir užsiregist
ravimo, nes artėja pavasaris ir 
prasideda darbai pilnu tempu 
pirmyn. Jaunimas noriai daly
vauja tokioje didelėje ir garbin
goje tautinių šokių šventėje, ku 
ri bus pirmoji JAV.

*
x V. Makiejaus iniciatyva, 

kaip E. Chicagos LB apylinkės 
pirmininko, kuris savo rūpesčiu 
ir darbu, gražiai ir skaitlingai 
padėjo susiorganizuoti lietuvių 
kolonijai Gary, Ind., į Lietuvių 
Bendruomenę ir įsteigė tenai

Lietuvių Tarybos pirmininkas. 
Dariaus ir Girėno bei Don Var
no postai, skautai ir organiza
cijų atstovai įnešė vėliavas. JAV 
himną sugiedojo Ona Biežienė. 
Invokacijas atkalbėjo kun. dr. 
V. Rimšelis, MIC, ir evangelikų 
kun. Dilys. Visa tai buvo atlik
ta pilna susikaupimo nuotaika, 
ypač tai paryškino už scenos gie 
dąs Dainavos choras. Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo ak 
tą paskaitė Lietuvos laisvės ko
vų invalidas Kazys Dobilas. Įve
damąjį žodį tarė Chicagos Lietu 
vių Tarybos pirm. Teodoras 
Blinstrubas. Tenka pastebėti, 
kad daug priekaištauti dėl 
vienybės trūkumo tiems žmo
nėms, kurie taip gausiai atsilan 
kė į minėjimą, buvo ir nelabai 
tinkanti vieta. Lietuviai, savo 
atsilankymu užkimšdami visus 
koridorius ir praėjimus, parodė, 
kad jie yra vieningi ir tebemyli 
Lietuvą nė k’ek ne mažiau, ne
gu to norėtų pirmininkas. Dar 
didesnį nesklandumą įnešė adv. 
Olis, kuris pristatęs šen. Know- 
land, kalbėjo ne apie Vasario 16,1 
£>et apie Balfą. Atrodo, kad 
toks augštas asmuo, kaip Olis. 
turėtų žinoti, kad apie Balfą pa
kalbėti yra ir kitų progų. Kon
sulas dr. P. Daužvardis savo žo
dyje pareiškė, kad mes visi ti
kime Lietuvos atstatymu ir Lie
tuva bus vėl nepriklausoma. Ten 
ka pastebėti, kad nuolat visur 
dalyvaujančio ir kalbančio kon
sulo Daužvardžio žodis visada ir 
visų mielai klausomas. Konsu
las yra ne šaukiančios, bet tylin 
čios vienybės simbolis.

ta bolševikų, ta laisvė, kurią Lie 
tuvi buvo atgavrsi 1918 metais. 
Senatorius pastebėjo, kad prak-

X Marytė Vilkaitė yra jau
na ir talentinga čia gimusi lie
tuvaitė, lankiusi ir tebelankan- 
ti muzikos ir baleto studijas 
pas geriausius šios srities žino
vus, kurie pripažįsta jai didelį 
talentą. Visi ją galės išgirsti 
skambinant pianinu šeštadienį, 
vasario 23 dieną, Lietuvių audi
torijoje, Moksleivių at-kų są
jungos ruošiamame koncerte.

X Izolda Ralienė, prieš kele
tą metų vadovavusi tautinių šo
kių grupei Chicagoje. šiuo me
tu yra Dainavos ansamblio tau- Chicagos apygardoje jau 21 apy 
tinių šokių vadovė, kuri inten- j linkę. Naujoji valdyba kviečia 
šyviai ruošia naujus, dar ne-|v’sus lictuv’us priklausyti ben- 
matytus tautinius šokius iri draomclei, kurie tiktai gyvena 
tautinius žaidimus muzikiniam1 ar^’ n ’’ at*^In eJe- 
veikalui “Išeiviai”. X Petras Cibulskis, West-

l sidės Lietuvių 'Bendruomenės
X Juozas Kregždy, yra lie- apylinkSg kasininkaa. p,.r „a. 

tuvių Jaunimo kongreso pro-į mua renka Į|ukaĮi Vaaarlo
gramos komisijos pirmininkas. 
Be jo į šią komisiją dar įeina 
A. Mickevičius, R. Vaitys, J. 
Štuopys ir kt. Jie su dideliu at
sidėjimu sudaro programą šiam 
pažymėtinos vertės kongresui,

gimnazijai Vokietijoje.

X Bronius Janeys, prieš ku
rį laiką aktyviai reiškęsis dai
navime, vėl įsijungė į dainuo
toju gretas. Jis, kaip daugelis 

įvykstančiam Chicagoje birže- kitų dainuos “Rigoletto” ope
lio mėn. 29—30 d. ros sąstate, kurio pastatymai

bus kovo 30 ir 31 dienomis.
X Kun. A. M. Linkus, Šv.[

X Užgavėnių blynų baliusKryžiaus parapijos klebonas, 
atnašaus šv. mišias kovo mėn. 
3 d. 10 vai. už a. a. prof. S. 
Šalkauskio sielą. Jam redaguo
jant katalikų moksleivių žur
nalą “Giedrą”, Šalkauskis, ta
da dar studentas Šveicarijoje, 
siuntinėjo raštus visuomeni
niais, kultūriniais ir filosofijos 
klausimais.

bus rengiamas vasario mėn. 24 
d. 6:30 vai. vakaro Lietuvos 
Vyčių salėje, 2451 W. 47 St. 
Bus įdomi programa, blynai, 
linksmą nuotlika ir šokiai. 
Rengėjai yra kun. Lipniūno 
vardo ateitininkų kuopa.

X Biežienė, veikli visuomeni
ninke, globoja Gyvosios Lietu*

mininkui sėkmės.
Stanley P. Balzekas pranešė, 

kad 1957 metams prie rūmų yra 
sudarytos astuonios komisijos. 
Programų komisijai vadovaus 
dr. Joseph B. Jerome ir Peter C. 
Massie, planavimo komisijai — 
teisėjas Alphonse F. Wells ir Al- 
gird L. Pivaronas, narių — Ju
lius Kuzas ir John W. Pachan- 
kis, visuomeninių reikalų — An 
thony J. Rudis ir Stanley Bal
zekas, Jr., teisių ir mokesčių — 
adv. Frank Zogas, priėmimų — 
William J. Kareiva ir Anthpny 
J. Valonis, lietuviškų reikalų — 
dr. Kazys Drangęlis ir Felix 
A.»Raudonis. Spaudos reikalus 
tvarkyti pavesta Adolfui Baliū- 
nui.

Lietuvos konsulas dr. P. Dauž 
vardis trumpoje kalboje pasvei
kino naują rūmų vadovybę ir 
dėkojo jai. kad ji nepamiršta 
rūpintis ir Lietuvos laisvinimo 
reikalais. Bolševikų pavergtoje 
tėvynėje lietuviai negali laisvai 
minėti Lietuvos Nepriklausomy
bės dienos, tad mūsų, laisvėje 
esančiųjų pareiga rūpintis, kad 
neužgestų laisvės ugnelė, — pa
reiškė konsulas.

Pagrindinį vakaro kalbėtoją 
Stanley Picžą susirinkimui per
statė programų vedėjas dr. Jo
seph B. Jerome. St. Pieža pa
teikė labai turiningą ir įdomų 
pranešimą tema “Pasaulinė tai
ka ir Lietuva".

Susirinkime dalyvavo dau
giau 100 narių ir svečių. Buvo 
perstatyti iš Los Angeles atvy
kęs dail. Rūkštelė, Standard Fc- 
deral Savings and Loan Assn. 
pirmininkas Justin Mackievvich, 
J. Daužvardienė, Alfred Vance 
ir eilė kitų.

Po susirinkimo visi dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir lietuviš
kai užkandžiais. A. R.

daugiau nustatytojo nugikaltaių namuose, kol teis
mas nuspręs jų visų likimą.

Ligonis išgelbėjo vaiką
Dr. John Elsen, 35 m. am

žiaus ligonis, gydomas Evan- 
stono ligoninėje, išgelbėjo gy
vastį 18 dienų vaiko. Gailestin
goji sesuo pastebėjo, kad vai
kutis David Harland Cantin 
nustojo alsuoti. Kito daktaro 
tuo metu arti nebuvo, tai tas 
besigydantis dr. Elsen nuėjo 
prie kūdikio ir darė dirbtinį al
savimą, kol vaikas atsigavo.

Negrė — prokuroro 
pareigose

žiūrėti visus ligi šiol surinktus Negrė Chicagos advokatė pa- 
duamenis jieškant Grimes mer- kviegta dirbti prokuratūros

Naujai patikrina visą 
nužudymo bylą

Chicagos policijos vadas T.
tiškai nėra jokio skirtumo tarpj O Connor įsakė iš naujo per- 
komun zmo Jugoslavijoj ir So
vietų Sąjungoj. Senatorius pa
stebėjo, kad iš Lietuvos turi bū
ti atitrauktos bolševikų karinės 
pajėgos ir įvykdyti laisvi rinki
mai, dalyvaujant Jungtinių Tau 
tų atstovų priežūrai. Kalbėto
jas priminė, kad Kadaru, Chruš- 
čevu, Gomulka ir Chou En-lai 
mes negalime pasitikėti. Bolše
vizmo toleravimas nėra laisvas 
nuo rizikos ir pavojų kiekvienoj 
Europos ar Azijos vietoj. Sena
toriaus kalbą, kurios tekstą Motery ir mergaičių dėme- 
“Draugo” korespondentas gavo,’ mesiui! Gavėnios uždaros reko 
kita proga galėsime plačiau pa- lekcijos Nekaltai Pradėtosios

gaičių žudiko. Norima patikrin
ti, ar nebuvo praleista be rei 
kiamo dėmesio kokia nors; 
smulkmena, kurį galėtų padėti 
surasti žukikus.

kriminalinian skyriun. Pirmoji 
negrė Chicagoje tokias parei
gas gauna. Jos vardas yra Jean 
Williams, 32 m. amžiaus.

IŠ ARTI IR TOLI
). A. VALSTYBĖSE

komentuoti. Tenka pažymėti, 
kad šen. Knowland žodis buvo 
pačiu šviesiausiu tašku*minėji
me, ką parodė ir eintuziastingai 
šen. Knovvlandui nusiteikusi pu
blika, o jo pakvietimo iniciato
riai yra daugiau negu sveikinti
ni.

Amžinas keleivis

Priėmus sveikinimus, kuriuos 
perskaitė Chicagos Lietuvių Ta
rybos sekretorius dr. K. Dran- 
gelis, sekė pertrauka, o po jos 
buvo meninė programa, kurią at 
liko Ch:cagos vyrų choras, vad. 
VI. Baltrušaičio, pianinu prita
riant A. Kučiūnui, Dainavos an
samblis ir visų mielai klausoma 
solistė Pr. Bičkienė. Dainavai 
dirigavo Stp. Sodeika, pianinu 
pritarė Alg. Šimkus. Visi me
ninės programos atlikėjai buvo 
labai šiltai priimti ir turėjo sa
vo programos dalį kartoti, kas 

1 dėl nenorėjimo užvilkinti neno
riai buvo daroma.

Vienuolyne, Putnam, Conn., 
vyks šia tvarka: Vyresnio
sioms mergaitėms skiriamos 
dienos — kovo 8, 9 ir 10 d. j
Jaunesnėms mergaitėms — ko
vo 15, 16 ir 17 d. Moterims — 
kovo 22, 12 ir 24 d. Jaunosioms 
moterims — kovo 29, 30 ir 31 
dienomis. Mergaitėms Sodalie- 
tėms (Hartfordo grupė) ang
lų kalba. Kančios sekmadienis 
— balandžio 5, 6 ir 7 d.

DID. BRITANIJOJ
— Pasikeitė redaktorius.

“Europos Lietuvio” 6 nr. Br. 
Daunoras, kuris šį savaitraštį 
redagavo bene penkerius su- 
viršum metų, atsisveikino 
su skaitytojais, pareikšdamas: 
“Fabrike dirbant galima būti

Knowlando žodis
Didžiausiu entuziazmu ir ilgo-

Apskritai, minėjimas neužtru 1 
ko per ilgai, ir labai miela kon-1 

vybčs Akcijos Festivalio aka- statuoti, kad lietuviai jame gau- j 
deminį Užgavėnių balių, kuris Į šiai dalyvavo. Tenka prisiminti 
įvyks šeštadieng kovo 2 dieną, solistės dainuotą J. Gruodžio 
Western Ballroom. “Amžiną keleivį" ir pastebėti,

-r..i •*- oi kad mes tol būsime amžini ke-
, leiviai ir neramus, kol tokį mi- 
J nėjimą galėsime švęsti Lietuve-Lockvvood, tik už 2 savaites su

gaištas namuose dėl ligos iš Lc-z JC 
onardo Jankausko gavo $100.00 * 
čekį.

X Lietuvių Menininkų klubo
valdyba prašo visus mūsų me
nininkus (architektus, scenos 
darbuotojus, dailininkus ir mu
zikus) bei jų bičiulius atsilan-

Aukų surinkta už įėjimo bile- 
tus 1,800 dol. aukomis 5,000 dol.

Visą minėjimą gražiai, pailius 
truodama nuotraukomis, aprašė 
ir didžioji Chicagos spauda, dar 
prieš patį minėjimą skyrusi ne 
vieną straipsnį tai lietuviams ne

kyti į šio klubo atidarymą, ku- užmirštamai dienai. P. Augštys 
ris įvyks š. m. kovo 3 d. 4 v.'
p. p., 2548 W 69 Str., (įėjimas 
iš dešinės pusės namo) Mar- 
ųuctte Parke. Dėl stokos adre
sų kai kurie mūsų menininkai 
galės negauti pakvietimų ir to
dėl iš anksto juos atsiprašome.

Z. Kolba
L. M. Klubo pirm.

KAS KĄ IR KUR
Tėvų Marijonų beiulrudiirbių 

l'hiengos npski itic.s misi rink imu, 
įvyks t reėiiulieiiį, Mišinio 20 d., 7:30 
vai. vilkini*, Aušros turtų parapijos 
mokyklon kambary, IVesiside. Bus 
pranešimus iš buvusio parengimo. . 
I’o susirinkimo —kiiviit'*, kurią pa-j 
ruoš tteslsidčs skyrius. Valdyba.

UŽ UŽDARŲ DURŲ

Semito (yrimų pakomitečio klau
sinėjamus gynybos sekretoriaus pa
vaduotojas Kobert Tripp Koks, dėl 
idiliškų užsakymų su fiiinomia, kil
ios priklauso jo žmonai. (INS)

geru darbininku 50 metų, re
daktoriaus pareigose, kai mūsų 
sąlygomis jam dažnai reikia 
vienam užpildyti laikraštį, ga
lima ištverti metus, du. Vėliau 
jį, it išspaustą citriną, reikia 
išmesti.”

Toliau savo “Ačiū” žodyje 
Br. Daunoras pastebi: “Pašven
tęs visas savo jėgas, nuošird- 
džiai dirbau prie šio laikraš
čio. Tikiu, kad jį perduodu į ge
ras rankas, ir tikiu, kad naujas 
redaktorius įveiks ši bendruo
meninį laikraštį išlaikyti ato
kiai nuo grupinių aistrų. “Eu
ropos Lietuvis” dvasioje turi 
likti visų Europos lietuvių laik
raščiu, siekiant vieno ir to pa
ties tikslo, dėl kurio mes kovo
jame rššalu, o mūsų broliai — 
krauju.” Nors tremtyje rašalu 
nedaug kas kovoja, tačiau rei
kia pripažinti, kad “E. Lietu
vis” tikrai turėtų stovėti ato
kiau nuo grupinių aistrų, savo 
ruožtu nevengdamas teikti ob
jektyvių ir kaip galima pilnų 
informacijų. Šiaip paskutiniu 
metu tame laikraštyje sunku

Nusidėjėliai yra mirę, nors 
dar tebegyventų; ir teisingieji 
išlieka gyvį net ir numirę.

— šv. Jonas Auksaburnis
Geriausias būdas sunaudoti 

laiką yra kas rytas pusę valan
dos skirti šv. mišių klausymui.

— Fridrikas Ozamam

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 

SEMESTRO TEMA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, vas. 22 dieną., 
buvo rasti tokių žinių apie, sa-1Vįlniaug Aušrog Vart mok k.

VT Tl/’o „„
loję (virš bažnyčios), 2325 W.kysim, VLIK’ą ar to paties 

VLIKo atsišaukimų ar praneši
mų.

23rd Place, Tėvas Jonas Kidy
kas, S. J., skaito tema Nuo mis
tikos iki religinio formalizmo.

Asmenybė Įvairių pasaulėžiūrų 
šviesoje

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių

Naujuoju “E. Lietuvio” re
daktoriumi pakviestas žinomas 
žurnalistas ir beletristas Kazi
mieras Barėnas, kurį daug kas 
pažįsta kaip kruopštų ir pasi
šventusį pluksnos žmogų, nesi- 
karščiuojantį be reikalo ir ne- mokslų pažangi kviečiami da* 

' sišvaistantį pigiais šūkiais. Ti- lyvauti.

f
KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPOM)

Prekės be brokų, kainos žemiausios Ctycagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa narnų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Haisted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sektu. 10—5, Kitom dienccn 9—6

4
t


