
THt LITHUANIAN DAILY FRIEND 
rUVLISHCD BY

Tmi Lithuanian Catnolic Press Soči it y 
4848 wcst 03rd Street Chicaoo 29. ilu.

TCkF.FNONC LUduow S-S5OO 
LlAblNO oaily for over a million lithuanian*

*
M i D/. ĖST IMI E R-U UI. V. 7 
5721 C0T1AGE GROVE A / ... 
CHICAGO 57, ILL.

CiRAT 1 3

DRAUGAS
LIETUVIU KATALIKU SPAUDOS DRAUGUOS 

LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRABTIS 
SU ŠEŠTADIENINIU MOKSLO. LITERATŪROS 

IR MENO PRIEDU
DRAUGAS ĮSTEIGTAS ĮSOS M

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Nr. 288 Prie© 7 cento ANTRADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER) 10,1957 Kaina 7 centai VoL XL1

VAKARU VOKIETIJA ATSTEIGIA KARINE AVIACIJA
Respublikų teise išstoti iš 

Sov. Sąjungos yra tik popierinė
Imperializmas po bolševikinės revoliucijos nė kiek 

nesumažėjo
Privatų kapitalizmą Sovietų Sąjungoje pakeitė komunistinis 

bei valstybinis kapitalizmas. Pastarasis daugiau išnaudoja darbi
ninką ir dirbančiuosius, nei pirmasis, nes šitasai yra stipresnis. 
Kai pirmasis teturėjo vien kapitalą, tai komunistinis bei valsty
binis be milžiniško kapitalo disponuoja dar vieša ir slapta policija 
ir kariuomene.

Todėl komunistinėje santvar- ■
koje tiek pats darbas, tiek jo tija su savo vadovybe bei pasta- 
normos ir atlyginimas nustato- rosios pastatyta valdžia, parem- 
mas ne susitarimu darbdavio su ta vieša ir slapta policija, kariuo 
darbininku, bet vien pirmojo vie mene. Nors šiai partijai ir pri- 
našališku įsakymu, prievarta, klauso tik mažas procentas visų
Darbininkai bei dirbantieji nega
li laisvai pasirinkti sau tinkamo 
darbo, neturi teisės susiderėti 
dėl jo normų ir dėl atlyginimo. 
Įvesta tokia disciplina darbe, ku
rios iki šiol žmonija nepažinojo 
ir laisvuose kraštuose dar nepa
žįsta. Atimta ir streiko teisė, to
ji pagrindinė priemonė savo in
teresams ginti, teisė, kurią jie 
turėjo seniau ir kuri tebeegzis
tuoja dar ir dabar į spalio revo
liucijos sukurtą sistemą nepate
kusiuose kraštuose.

Komunizmo tarnaitės
Ir .profesinės sąjungos Sovie

tų Sąjungoje neturi tokios reikš
mės, kokią jos turėjo ir tebeturi 
laisvuose kraštuose. Jos irgi pa
verstos komunizmo tarnaitėmis, 
bet ne darbininkų bei dirbančių
jų gynėjomis.

Taigi tegali būti kalba ne apie 
kokios nors gerovės darbinin
kams bei dirbantiesiems sukūri
mą, bet vien apie jų išnaudojimą. 
Jų gerovė komunistinėje siste
moje nevaidina pagrindinės ro
lės. Viešuose susirinkimuose, per 
radiją, spaudoje ir kitur pirmo
je eilėje tekalbama apie lenkty
niavimus, planų išpildymą ir t.t. 
Apie dirbančiųjų darbo teisę, lai
ką, atlyginimą ir kitus dirban
čiųjų reikalus dažniausiai nuty
lima.

Padidintas išnaudojimas

Dirbančiųjų išnaudojimas pa
didintas dar ir ta prasme, kad 
po priedanga moterų teisių su
lyginimo su vyrais ir jos verčia
mos dirbti lygiai su vyrais, nors 
fiziniai ir yra silpnesnės.

Visi šūkiai, skelbti šios šven
tės proga seniau ir paskelbti šie
met, irgi apie darbininkų bei dir
bančiųjų interesus nekalba. Vi
sas dėmesys buvo ir dar tebėra 
kreipiamas ne vien į sovietiškos 
tironijos išlaikymą ir stiprinimą 
viduje, bet ir į jos eksportavimą 
kitur. Darbininkai bei dirbantie
ji yra paversti vien priemone par 
tijos tikslams siekti.

Pašalinta privačioji nuosavy
bė ir iniciatyva, nėra asmens ir 
turto saugumo, minties ir spau
dos laisvės, susisiekimo bei susi
žinojimo slaptumo ir daugelio ki 
tų teisių, kurios buvo žadėtos 
pačios revoliucijos metu.

Dėka darbininkų bei dirban
čiųjų išnaudojimo iškilo nelygy
bė komunistinės sistemos visuo
menėje, atsirado turtuolių klasė 
— valdančiųjų su jiems reikalin
gais talkininkais.

Komunizmo perėjimas į vals
tybinį kapitalizmą įvyko jau Le
nino pradėtu diktatu darbinin
kams, nors revoliucijos metu ir 
buvo skelbiama, jog visa valdžia 
priklauso dirbantiesiems. 

Žiauriausia tironija.
Vidaus politikos gyvenime bol 

ševikinė revoliucija sukūrė žiau
riausią tironiją. Vietoje buvusio 
caro su savo dvariškiais dabar 
tokiu despotu yra komunistų par

gyventojų, bet ji yra visagalė. 
Tik ji viena sudarinėja sąrašus 
į tarybas ir į vyriausybes, pla
nuoja ūkį ir t.t. Visa kita visuo
menė, nors ji ir sudaro absoliu
čią daugumą, į krašto tvarkymą 
neturi jokios įtakos. Apie demo
kratinę sistemą, paremtą laisve 
statyti į parlamentą kandidatus 
ir apie jų visuotinį, lygų tiesio
ginį ir slaptą rinkimą į savo ta
rybas bei parlamentus, apie val
džią, kaip patikėtinę rinkikų ir 
pan. dalykus, plačiai praktikuo
jamus ir branginamus laisvuose 
kraštuose, komunistinėje siste
moje niekas negali išdrįsti kal
bėti.

Kremlius laužo sutartis

Imperializmas po revoliucijos 
nė kiek nesumažėjo. Jis vykdo
mas melu, apgaule, smurtu, jė
ga. Kremliui visos priemonės yra 
padorios ir teisėtos, jei tik šitam 
tikslui tarnauja. Jokia valstybė 
iki dabar nėra sulaužiusi tiek 
sutarčių, su svetimomis valsty
bėmis sudarytų, kiek Sovietų Są
junga, nors ir nuolat kalba apie 
taikingą bei draugišką sugyveni
mą su kitomis tautomis, apie 
bendradarbiavimą su kitomis 
tautomis, apie bendradarbiavimą 
su jomis ir pan.

Kremliaus botagas yra 
augščiausia teisė

Užgrobtos tautos valdomos jė
ga ir pagal direktyvas iš Mas
kvos. Nors sąjunginė konstituci
ja ir kalba apie respublikų teisę 
išstoti iš Sovietų Sąjungos, bet 
ir šis dėsnis, kaip ir daugybė ki
tų, yra tik popieriuje. Kremliaus 
botagas yra augščiausia teisė. 
Jei būtų kitaip, lietuvių tauta 
jau seniai būtų atgavusi savo 
valstybinę nepriklausomybę, ku
rios trokšta bent 98,5 proc. visų 
gyventojų (nes komunistų tėra 
tik apie 1,5 proc.). Kaip gyvena 
ir galvoja sovietiškasis pilietis 
ir pavergtos tautos, Kremlius ne 
suka sau galvos. Siekiamas tiks
las yra pats svarbiausias daly
kas, nors kelias į jį ir veda per 
lavonus, o žadamo rojaus tektų 
laukti tūkstančius metų ir vis- 
dėlto nesulaukti.

Liūdnas bandymas
Jaunimui taip pat atimta teisė 

susipažinti su svetimomis kultū
rinėmis ir politinėmis sistemo
mis kitur. Jis turi suaugti su ko
munizmu, jį ginti, už jį kovoti 
ir t.t.

Iš viso, 40 m. sovietizmo ba
lansas visose gyvenimo srityse 
yra liūdnas bandymas realizuoti 
negyvenimiškas teorijas gyveni
me.

Ašarinėmis bombomis
ir lazdomis

NICOSIA, Kipras, gruodž. 9. 
— Britų policija ašarinėmis bom 
bomis ir lazdomis šiandien mal
šino graikų kipriečių demonstra
cijas Asha miestelyje, kuris yra 
tarp Nicosia ir Famagusta. Ke
letas asmenų sužeista.

Kovos Aižiojoje
ALŽ1RAS, Alžirija, gruodž. 9. 

— Keturiasdešimt Alžirijos su
kilėlių vakar žuvo kovoje prieš 
prancūzus rytinės Alžirijos Phi- 
lippeville apylinkėje. Penki mu
sulmonai, prancūzų šalininkai, 
žuvo ir keturi kiti sužeisti.

Sirijos delegacija
išvyko į Maskvą

DAMASKAS, Sirija, gruodž.
9. — Sirija ir Sovietų Sąjunga 
neseniai pasirašė ekonominę su
tartį. Sirijos ekonominė delega
cija šiandien išskrido į Maskvą 
pasikeisti ratifikuotos ekonomi
nės sutarties dokumentais su 
Kremliaus vadais.

Rado ginklų
HAVANA, Kuba, gruodž. 9.— 

Kubos kareiviai nužudė du suki
lėlius netoli Bayno, rytinėje pro
vincijoje. Kubos kariai rado ten 
daug ginklų.

Lėktuvo nelaimėje
žuvo 62 keleiviai

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruodž. 9. — Argentinos keleivi
nis lėktuvas vakar nukrito ir su
degė 180 mylių Buenos Aires 
pietvakariuose. Nelaimė įvyko 
audros metu. Lėktuvo katastro
foje žuvo 62 keleiviai.

Prancūzai tikisi gauti
naftos iš Saharos

PARYŽIUS, gruodž. 9.—Pran
cūzai tikisi, kad nafta iš Saha
ros pradės tekėti į Prancūziją se
kančių metų pradžioje.

Prancūzų naftos pramoninin
kai Saharoje sekančią savaitę 
ketina pradėti pompuoti naftą iš 
Massi Messaoud lauko. Nafta 
bus gabenama tankais į Marse
lio naftos valymo stotis.

Grindys įkrito
TOKIO, Japonija, gruodž. 9.— 

Daugiau kaip 25 asmenys susi
žeidė, kaikurie sunkiai, kai grin
dys įkrito šilko fabrike Nanga- 
no mieste, centrinėje Japonijoje.

KAUMnoMUfi 
Gruodžio 10 d.: šv. Julija; lie

tuviški: Edmintas ir Avietė. 
Saulė teka 7:06, leidžiasi 4:21.

OKAS
Jungtinių Tautų generalinis sek

retorių* Dag llammarskjold grįžo
Oro biuras praneša: Chicagoje | iš Art. Rytų j New Yorką. Ha.m- 

ir jos apylinkėje šiandien — šal- nrarskjoldui pasisekė sušvelninti 
Izraelio - Jordano pilitinę jtampą. čiau. | (INS)

JAV darbo sekretorius James P. Mitehell išaiškino adminis
tracijos suplanuotus Taft - Hartley įstatymo pakeitimus AFL- 
CIO organizacijos suvažiavime Atlantic City, N.J., ir pagyrė 
AFL-CIO organiz. pastangas apsivalyti nuo korupcinių ele
mentų. Užpakalyje darbo sekretoriaus Mitehell yra AFL-CIO 
prezidentas George Meany (kairėje) ir Walter Reuther AFL-

_____ ClOvieeprez ir automobilių darbininkų prezidentas. (INS)

New Yorko požeminių traukinių 

vairuotojai paskelbė streiką
Areštuoti keturi unijos pareigūnai

NEW YORKAS, gruodž. 9. — New Yorko požeminių trauki
nių vairuotojai (motormen) šiandien 4 vai. ryto (Chicagos laiku) 
pradėjo streiką, kuris gali sutrukdyti visą susisiekimą.

Trijų požeminių traukinių li
nijos greitai nutraukė susisieki
mą prasidėjus streikui, šešios 
mažos unijos palaikė požeminių 
traukinių vairuotojus.

The Motormen’s Benevolent 
organizacijos, atstovaujančios 
2,600 miesto požeminių trauki
nių vairuotojų iš 3,100, preziden
tas ir trys kiti pareigūnai buvo 
areštuoti 2:30 vai. ryto dėl teis
mo sprendimo nepaisymo atšauk 
ti streiką.

Dešimčiai dienų buvo areštuo
ti Theodore Loos, MBA preziden 
tas; Edwin Kaiser, unijos orga
nizacijos direktorius, ir vykdo
mosios tarybos nariai Louis 
Steinfeldt ir August Johnson.

Streikui prasidėjus po valan
dos 70 proc. buvo normalus susi
siekimas vienoje iš trijų miesto 
požeminių linijų.

The Motormen’s Benevolent 
Association atstovauja 2,600 po
žeminių traukinių vairuotojų iš 
3,100, ir šešios kitos unijos at
stovauja 15,000 darbininkų.

Streikas buvo paskelbtas, kad 
miesto susisiekimo pareigūnai 
neleido įvykdyti unijų rinkimų 
atstovauti savo reikalų susisieki
mo sistemoje.

Požeminių traukinių vairuoto
jai teigia, kad Michael Quill di
džioji Transport Workers unija 
laiko posūniais. Transport Wor- 
kers unija atstovauja visus 35,- 
000 miesto požeminio susisieki
mo darbininkų reprezentacijos 
reikaluose. Požeminių traukinių 
vairuotojų ir kitų darbininkų 
unijos jieško balso reprezenta
cijos reikaluose.

Kardinolo žodis
NEW YORKAS, gruodž. 9. — 

Kardinolas Spellmanas, New 
Yorko arkivyskupas vakar ragi
no savo pamoksle unijas pašalin
ti gengsterius vadus iš unijų. 
Kardinolas pasakė pamokslą šv. 
Patriko katedroje.

Atvyksta į JAV
RANGOON, Burma, gruodž.

10.—Burmos prezidentas U Win 
Maung rytoj atskrenda į Jung
tines Amerikos Valstybes gydy
tis. Neseniai jis susižeidė jojimo 
nelaimėje.

Diplomatų žodis
BELGRAD, Jugoslavija, gr. 

9. — Jugoslavija pasakė Jungti
nėms Amerikos Valstybėms, kad 
ji tęs savo nepriklausomą užsie-
nių politiką, šiandien pranešė thew H. McCloskey savo laikraš- 
diplomatiniai šaltiniai. tį Philadelphia Daily News par

davė VValteriui H. Anenbergui, 
Philadelphia Inąuirer redakto
riui ir leidėjui.Išgelbejo žvejus

TOKIO, Japonija, gruodž. 9.— 
Sargybinis laivas vakar išgelbė
jo trylika japonų žvejų, kurie 
mėnesį plūduriavo Pacifike.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Popiežius Pijus XII kalėdinę kalbą pasauliui pasakys gruo
džio 22 dieną, sekmadienį, vakar pranešė Vatikano spauda. Vati
kano naujo radijo stotis transliuos popiežiaus Pijaus kalbą dau
giau negu dvidešimčia kalbų visoms pasaulio dalims.

— Prezidentas Eisenhoįveris šiandien patikrins savo sveikatą. 
Gydytojai nuspręs, ar jis galės vykti į Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) valstybių vyriausybių galvų konferenciją, 
kuri prasidės gruodžio 16 dieną Paryžiuje.

— JAV valstybės sekretorius John Foster Dulles šios savai
tės pradžioje vyksta į Paryžių, kad prieš Nato konferenciją su
spėtų išsiaiškinti su atskirais Europos užsienių reikalų ministe- 
riais įvairiais gynybos ir politikos klausimais.

— JAV valstybės departamentas įsakė sulaikyti karinę pagal
bą Jugoslavijai, nes diktatorius Tito jos nebenori.

— Diplomatiniai sluogsniai baiminasi, kad Indonezija gali 
patekti į komunistų rankas. Indonezų ranka ruošiasi pasiimti 
Olandijos vieną bilioną ir 500 milionų dolerių turtą Indonezijoje.

— Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) taryba Pa
ryžiuje vakar pradėjo posėdžius pasiruošti gruodžio 16 dienos kon
ferencijai.

— Indonezijos apsaugos ministeris įsakė savo pareigūnams 
prižiūrėti visas olandų plantacijas, fabrikus, tyrinėjimų įstaigas 
ir verslo įmones. Olandų įstaigos dabar yra tiesioginėje Indonezi-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• Lietuvos darbininkai verčia

mi “svarstyti“ Maskvos mani
festus. Ir miestuose ir provin- 

jos vyriausybės priežiūroje. Tarp Olandijos ir Indonezijos kilo komuniktų partija šaukia
įsitempimas dėl vakarinės Naujosios Gvinėjos. Indonezija nori at- darbininkų mitingus, •
gauti vakarinę Naują Gvinėją.

— Ispanijos karo ministerija sako, kad marokiečių organizuo
tas pasipriešinimas pasibaigė Ifni kolonijoje ir ispanų kareiviai 
pilnai kontroliuoja mažą šiaurės Afrikos teritoriją.

— Kipro salos studentai vakar sukėlė riaušes ir tūkstančiai 
darbininkų paskelbė 21/ valandų streiką, kad Britanija suteiktų 
nepriklausomybę Kipro salai. Jungtinės Tautos vakar pradėjo 
svarstyti, kaip geriausiai būtų galima išspręsti Kipro salos ne
sklandumus. Graikai kipriečiai nori salą sujungti su Graikija.
Britų kareiviai dvidešimt asmenų sužeidė ir daug areštavo de
monstracijų metu trijuose didesniuose Kipro salos miestuose. Bri
tų kariai panaudojo ašarines bombas ir kulkas prieš demonstran
tus.

— JAV laivyno lėktuvo motoras vakar sprogo ore ir lėktuvas 
nukrito į krūmus netoli Corpus Christi, Tex. Laivyno pareigūnas 
pasakė, kad turbūt septyni asmenys žuvo.

Buvę priešai dabar išvien dirba

Luftwaffe atgaivinama
FUERSTENFELDBRUCK, Vokietija. — Apie šimtas naujos 

generacijos vokiečių karių yra pasiruošę kariniam skraidymui 
Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) rėmuose. 

Didžiuosiuose Goeringo aka
demijos rūmuose, skirtuose Luft 
waffei, vėl prasidėjo vokiečių ka 
rinės aviacijos veikla. Berlyno 
blokados metu ten buvo Jungti
nių Amerikos Valstybių oro lai
vyno bazė.

Vokietijos aviacijos atstatymo 
veikla iš tikrųjų turėjo būti pra
dėta 1953 metais. Tada čia atvy
ko pirmieji amerikiečių, instruk
toriai. Bet dėl visokių politinių 
galvos skaudėjimų ir kitokių 
priežasčių darbo pradžia nusi- 
delsė iki 1956 metų.

Vokiečiai ir amerikiečiai — 
buvę priešai praėjusio karo me
tu — dabar čia dirba išvien. Ame 
riikiečiai supažindina vokiečius 
su amerikietiškais ir kanadiškais 
lėktuvo modeliais, kuriais, ei
nant Nato susitarimais, yra ap
ginkluojama Vakarų Vokietija.

Amerikiečiai instruktoriai pa
sakoja, kad vokiečiai savo seno 
tvirtumo nėra nustoję. Jie nori 
skristi. Tik jaunoji karta nerodo 
entuziazmo pasilikti kariuome
nėje liktiniais lakūnais. Visi la
kūnai yra savanoriai. Jie yra įsi
pareigoję tarnauti šešerius me
tus.

Naujas leidėjas
PHILADELPHIA, gruodž. 9. 

— J. David Stem jr., Philadel- 
phia Daily News leidėjas, vakar 
pranešė savo štabui, kad Mat

• Benjaminas Franklinas pir
mąjį laikraštį JAV vokiečių kal
ba įsteigė 1752 m.

8 vaikai žuvo ugnyje
PARK, FALLS, Wis., gruodž. 

9. — Aštuoni užmigę vaikai žu
vo lovose, kai ugnis nusiaubė jų 
trijų kambarių namą Lake mies 
telyje, 3l/2 mylios Park Falls va
karuose.

Baigtas streikas
PITTSBURGH, gruodž. 9.^- 

Pittsburgho mieste šiandien baig 
tas autobusų ir tramvajų darbi
ninkų streikas, kuris buvo pa
skelbtas spalio 14 dieną. Darbi
ninkai gaus didesnį atlyginimą. 
Susisiekimas vėl normalus.

9

Ištremtas vėl
MONTE CARLO, Monaco, gr. 
— Amerikiečiui Gary Davis, 

,.pasaulio piliečiui“, išvarytam iš
Prancūzijos ir neleistam atvykti 
į Italiją, įsakyta šiandien iki vi
durnakčio išvykti iš Monaco.

Ugnis sunaikino
CHARLESTON, W. Va., gr. 

9, — Ugnis vakar sunaikino tris 
pastatus Charleston’o sandėlių 
apylinkėje. Nuostolių — 150 
tūkstančių dolerių, šeši tūkstan
čiai galionų naftos eksplodavo 
viename pastate.

TRUMPAI IŠ VISUR
• 700 kanadiečių — karių su 

šeimom — iš Quebeco uosto 
Queen Frederiką“ laivu išplaukė 
į Vokietiją, kur stovi Kanados 
kariniai daliniai, skirti Vakarų 
Europos gynybai pagal Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) sutartį. Jie siunčiami pa 
keisti tarnybą atlikusių karių.

• Kanadoje nedarbo įstatymą 
parlamentas pakeitė ta prasme, 
kad nedarbo meto pašalpa prail
ginama dviem mėn. ir galės būti 
mokama nuo gruodžio 1 d. iki 
gegužės 15 d. Kanados iždui tai 
atseis 13 milionų dolerių dau
giau.

• JAV darbininkams neleidžia 
ma Kanadoje dirbti prie natūra
liųjų dujų vamzdžių linijos, jei 
tam darbui yra kanadiečių, pa
reiškė imigracijos ministeris 
Fulton. Kiekvienas prašymas 
esąs svarstomas ministerijoje 
pasitariant su darbo įstaiga, ir 
jei randama, kad tam darbui yra 
savų piliečių, viza neduodama. 
Be to, jei kas pasiskundžia, kad 
yra nelegaliai atvykusių ameri
kiečių darbams, ši ministerija 
drauge su darbo ministerija to
kius atvejus tiria.

kuriuose 
svarstomi“ Maskvos taikos ma

nifestas ir kiti komunistų vadų 
Maskvoje nutarimai.

• Viename fabrike — 60 agi
tatorių. Vilniaus radijo žinio
mis, Klaipėdos celiulozoa fabrike 
veikia 60 agitatorių brigada, ku 
rios nariai lankosi darbininkų 
butuose ir aiškina jiems Mask
voje priimtus nutarimus.

7 valandų darbo diena bando
ma įvesti Šiaulių dviračių fab
riko kaikuriuose skyriuose. Bet 
pasirodo, kad darbininkai yra 
verčiami per 7 valandas atlikti 
tokias pat darbo normas, kaip 
per buvusias 8 valandas. (E)



Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chieago, 32 •!

B R O M I Z M A S

Rokiškėnai žodį “bromizmas” 
tartų “bramizmas”, lygiai kaip 
pavardę Mockus jie ištaria “Mae 
kus”. Daugelis skaitytojų gali 
pamanyti, kad gvildenant bro- 
mizmą, bus kalbama apie bra- 
mizmą. Bet bromizmas su bra- 
mizmu nieko bendro neturi.

Bramizmas, arba geriau sa
kant bramanizmas, yra labai pla 
čiai pasklidusi tikyba Indijoje ir 
Indokinijoje. Didysis Indijos va 
das Ghandi buvo bramanistas.

Gi bromizmas reiškia apsinuo
dijimą bromo preparatais. Bro
mo preparatai yra šie: kalio bro
midas ('potassium bromide), na
trio bromidas (sodium bromi
de), kalcio bromidas (calcium 
bromide) ir stroncio bromidas 
(strontium bromide). Bromo 
prepaparatus vartoti gydytojo

nuodijimas. Bromizmo simpto
mai dažniausiai pasireiškia' pro
tiniais ir neurologiniais sukriki
mais.

Protiniai sukrikimai būna į- 
vairūs: haliucinacijos, manija, 
kokia nors fobija, užuomarštys

I I <

DIENRAftTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

nių, kad kraujagyslių sukietėji-1 
mo (arteriosklerozės) negau
tum. Kai tokia nelaiminga pa
dėtis pas žmogų atsiranda, tai 
reikalas yra gana rimtas ir rei
kia kantriai gydytis gydytojo 
priežiūroje.

Atsakymas A. V. — Vargiai 
nuo tonsilito vidurius paleidžia. 
Greičiau tai bus nuo blogo ar 
blogai subalansuoto maisto. Gi
lus ir sausas kosulys tuo metu, 
kai mergaitė nueina gulti, turi

, savo reikšmę. Bet jei tamstos ir retkarčiais šizofrenija arba i , .... . ,, . ,, . , . , . , 'daktaras užtikrino, kad tas ko-
'sulys turės pranykti, tai tamsta 
gali jo žodžiu patikėti. Jokių vais

.... ... ..... tų be gydytojo žinios mergytėsreiškia nusilpimu, ypač lytinio . .. .. J ... .. .... kosuliui malšinti nepatartina,pajėgumo nusilpimu, greitu nuo- 1
vargiu, rankų tirtėjimu, lūpų 
virpėjimu, perlėtais judesiais, in- 
koordinacija, galvosopiais, svai
guliu, miegūstumu, balso susto- Kaip žinoma, D. Britanijos 
rėjimu, krypuojančia eisena ir Lordų Rūmuose didelės įtakos 
t. t. turi ten dalyvaują anglikonų

Kadangi bromidai iš kūno lau- vyskupai. Tačiau anglikonų 
kan eina ir j>er akių vokus aša- Vysk. dr. G. K. A. Bell, Chiches 
romis, o bromas erzina akis, tai įerjo vyskupas iškėlė sumany-

nuomaris.
Neurologiniai sukrikimai pasi

Kate su auskarais
Singapūro kirpėjas Tanda- 

rajan suruošė puotą. Tai buvo 
labai didelė jam šventė, nes jis 
nusprendė savo katei tą dieną 
įverti į ausis auksinius auska
rus. Lietingą dieną prieš trejis 
metus iš kažkur atėjo ta katė 
į jo namus, ir kirpėjui nuo tos 
dienos ėmė nepaprastai sektis. 
Jis net loterijoje laimėjo. O į 
didžiąją katės garbei skirtą 
puotą jis sukvietė net 400 sve
čių. t

Kirpėjui buvo patarta nedur- 
ti katei ausų, nes gali imti pū
liuoti. Auskarai buvo pritvir
tinti, bet katė papurtė galvą ir 
numetė juos. Tada jis išsinešė

katę, palikęs nutilusius svečius, j šešios naujos katalikų parapi- 
grjžo gerai atlikęs darbą, su- jos. Formozos misijose dirba 
dundėjo būgnai, suskambėjo: 175 vienuoliai, 120 katekistų ir
muzika, ir laimingasis kirpėjas 
ėmė šokti. Katei vis dėlto buvo 
pradurtos ausys, bet auksine 
adata.. .

Didėja Formozos katalikai

Per paskutinius metus For- 
mozoje katalikų skaičius paau
go 25% ir dabar jų tenai yra 
16,500. Metų bėgyje įsteigtos

apie 300 uolių Marijos legiono i 
narių.

Tet REUanos 5-1811
□R WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street 

Vai. Cuiuau , «uirad., aetvtrtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 8:80—8:10 
vai. vak Trečlad ir šeštad. 1—4 v 
o P

Antradienis, gruodžio 10, 1957

Lordų rūmai ir katalikai

akys parausta, peršti ir nuolat 
ašaroja. Tuomet žmogus pama-

priežiūroje yra saugu. Bet per- no, kad jam akinių reikia. Gau-
daug ar perdažnai bromo pre
parato paėmus, galima apsinuo
dyti ir pakenkti savo sveikatai. 

Žiemos metu, slogoms siau-

mą, kad tuose rūmuose būtų 
atstovaujama ir Katalikų Baž
nyčia.

Dalyvaudamas debatuose apie 
Lordų Rūmų reformas, jis pa
stebėjo, kad būtų sveika, jei 
juose dalyvautų Kat. Bažnyčios 
ir kitų tikėjimų atstovai.

Ligšiol Lordų Rūmuose da ly

ną akinius, bet ir tai nepagelbs- 
ti. Pila į savo akis visokius la
šus — ir tai negelbsti. Mat varg 
šas nežino, kad didžiausiu kalti- 

čiant, visokiems rūpesčiams nįnku čia yra bromizmas. 
spaudžiant, įvairioms įtampoms į Kitiems bromizmas sugadina 
bei taršatims nervus jaudinant nosies šnerves ir toki kenčia nuo 
ir galvą skaudinant, Amerikoje rhinito nosyje, nežinodami, jog vauja Canterbury ir Yorko ar- 
žmonės tiesiog kalnus bromido bromizmas čia yra kaltas. Kiti, kivyskupai ir 24 vyresnieji an- 
preparatų suvartoja. Vartoja ir nuolat bevartodami “bromohum- glikonų vyskupai. Jie yra 872 
nepagalvoja, ar tie patentuoti bukus”, gauna bronchitą ar du- 
bromido preparatai nepakenks gujį, mat bromo preparatai er- 
jų skilviui, širdžiai inkstams,, zįna plaučių bronchus, 
lytiniam pajėgumui, akims, odai Į Panašiai bromo preparatai er

zina ir skilvį, gadindami skilvio . . ,& .. kėlimus turėtų atstovauti ka-sultis, kurios yra reikalingos ge ” . ... ... , •
ram maisto virškinimui. Tad tallklu. z>'da1' Pre.sb“
nuolatiniai bromo preparatų var terijonai ir metodistai. Tačiau 

, totojai ilgainiui sugadina savo anglų vyriausybės nuomone, 
o kad galvos neskaudėtų, jis iš- j virškinimo-aparatą ir dėl to ne- atrodo, yra kitokia, tik ar ilgai 
geria “Bromoseltzerio” ar kito-| tenka apetito, jų liežuvis būna į ji bus tokia konservatyvi, kai 

ypač katalikų skaičius ir įtaka 
valstybėje gerai jaučiama.

j. k.

STATYBAI 
IR NAMŲ)

PATAISYMUI
PRISTATOM
Visokių RUlų
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pro*.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir. Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštini atidaro kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7070 Ir 
Glbson 8-4038

• Generalls kontraktonus nau
jų namų statybai. įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime uldel} patyri
mų namų statyboje. • Patys 
itliek&me cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

Tel. ofiso ir buto OLymplc 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15tb St„ Cicero
Kasdien 1-8 vai ir a 8 vai vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

P. tILEIKIS, 0. P.
oithopeda* - PruUvdmas 

Aparatai-Protesai, Med. ban 
dažai. Hnec. pagalba kolom 

Areli SupporU) ir t- U
Vai.: 9-4 ir 8-8. šeštadieniais 9-1 

1 OKTHOPKDIJOH TECHNIKOS LAIl

2850 W. 6Srd St. Chieago 29. UI 
Tel. PKeepeot 6-6U84

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adreeas 4200 W. 83rd 8t 
Ofiso teL KElianoe 6-4410 

Reatd. telef. GRovehill. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 8-8 p. m 

Penktad. Uk po pietų. 
Trečlad. ir šeštad. Dagai sutarti

ir bendrai — jų kūno bei proto 
sveikatai. Amerikiečiui nėra ka
da apie tokius dalykus sužinoti 
ir pagalvoti. Jis skuba ir sku
ba, kol galvą pradeda skaudėti,

lordų tarpe ir atstovauja angli
konų Bažnyčios nuomonę vals
tybiniuose reikaluose.

Vysk. Bell siūlymu, kitus ti-

kio patentuoto bromido, ir vėl i apsivėlęs ar pašiurpęs, viduriai 
skuba. O kur? Gi į kapus ... ■ užkietėję, burnos kvapas dvo

Per televiziją, radiją ir spau
doje fabrikantai labai sumaniai 
skelbia ir perša skubančiam
žmogui savo patentuotus “ste- „ „ _
buklus” — visokius bromokini-1 kata ir norite ilgiau gyventi 

bromozelcerius, bromura-

kia ir t.t.
Žmonės, žmonės! Aš perspė

ju jus: liaukitės gėrę bromo pre 
paratus, jei jums miela jūsų svei

RCMCMCMCSMIAUAC 2AC •ArtAe»Ae»AfAfA.»vsk» *at — iarvsg»«wae»ae«ae ^E^E^E ^E ^E^E ^E ^E. I ^E^E

MOVI N G
A BENIULIS atlieka įvairiua 
perkraustymus bei pervežimus 

i iš tolimų ir artimų atstumų.
Tel. Blsh/op 7-7075

saevarsarsarsA«sa»va.»«A»sa»’A» ja?.V V W ^E “ ▼ W
OR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Eedzie Avė.
Priima ligoniu pagal austtartma 
’81 valandos skambinti telefonu 

HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan Išskynus trečlad Ir 
ieštad

Rea. tel. GRovehill S-5A03

Ofiso telef. LAfayette 8-8218, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-1888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 S. Archer Avė.
V AL.. Kasdien popiet nuo 12-2:80 e 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 8-8:80 v 

Trečlad. tik susitarus

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STB

7154 South Weatern A venos
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad.. autrad., k et v Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki t vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai vakare Trečlad. nuo 
11 vai ryt j 1 v. p. p. šeštad 11
vai ryto Iki S vai- popiet

Office tel. RE 7-11SS 
Ree. tel. WAlhrook 5-4785

D R.

Tel. ofiso WA 5-3OIO, rez. PK 8-73*3
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv.. penkt. 
1—4 ir 6—8: šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namu — PR 6-4732

A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Ofiso tel. CLlffside 4-28»« 
HezldeacUoa: LiAfayetie 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weet 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo *■ iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortb Wacker Drtve 
(Civto Opera House, kam b. 868)

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntral 0-2294

0009 West 16th Htr., Cicero 
vai kasdien 5-8, šeštad. 1-1 vai 

Tel. TOwnhaU 8-0969 
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Resld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr motery lgoe) 
Ofisas ir na.: 6100 8. We»t«rn Avė. 
Tel. PRoepect 8-1228 arba WE 6-557” 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu

TeL ofiso HE 4-2128, rea. GIb. 8-610?
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
(71st lr Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 6—9 v. v. 
Antrad. lr penk. 1—6: šeštad 2—e. 
Treč. uždaryta.

nūs,
liūs, bromosaligenus, triplebro- 
midus ir kitokius preparatus su 
bromu. Jie slogą turinčiam, su
sinervinusiam, skaudančią galvą 
turinčiam ar pagiriomis sergan
čiam žmogui trumpai ir saldžiai 
pasako: “Imk jo bromo vaistus, 
tai labai pigiai ir greitai atsikra
tysi savo tortūros”. Bet tie pel- 
nagaudžiai niekad nepasako, 
kad bromo preparatais galima 
apsinuodyti.

Staigių apsinuodijimų bromo ___
preparatais labai retai pasitai- LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS 
ko. Bromidai yra smarkūs skil-, Pirmutinis šios rūšies leidinys

DAKTARO ATSAKYMAI I 
KLAUSIMUS

Atsakymas S. T. — Apie ar- 
teriosklerozę jau keletą kartų 
buvo rašyta, o yra kitų aktualių 
sveikatingumo reikalams temų, 
tad apie tą patį dalyką kartoti 
gal būtų netikslu. Svarbiausia, 
tai imtis profilaktinių priemo-

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sangn ir pelninga.

Unlveroal Savings and Loan Association užtikrina saugumų 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

OR. ANNA BALIUNAS
*KIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
- Fritaiko akinius —

6322 South Western Ayenne 
ai kasdien 10-12 vai. i. 7-8 vai 

vak. Šeštadieniais 10-j vai .Trečia 
deniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
R« telef. U Albrook 5-6076

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 8-6049 
Res.: WMbrook 6-804R

”>1. ofiso HE.4-5849 res HE 4-282-
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 Went 71st Street

Vai Pirm ketvlr., penxt 1-4 Ir 7-8
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutart}, 
sekm. uždaryta.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spcdalybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Telefonas GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os ir Maplcwood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 South Mlchigan Avė.
Buto 1663 W. 103 St., Beverly ffllis 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkt 9 v. vtį
Vai,: kasdien nuo 6 v. ▼. Iki 9 v.

išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
'kl 4 vai. popiet.

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

I'el. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškrvlčlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUfllŲ IR VIDAUS UGO8 

2745 West 69th Street
(priešais 8v Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarime

vio erzintojai, nes, jei didelę do-1 
zę bromido paimsi, tai skilvys f 
nepakęs, ir nuodus išvemsi. Tad 
greitą galą pasidaryti su bromi
du neįmanoma. Tačiau iš lėto J CeVkelfūno? S? Daunio~~EL Šulaičkb 
daugelis bromidu žudosi ir neži- A. Laukaičio, A. Banelio, A. Gum- 

baragio ir kitų straipsniai apie 
krepšinį Lietuvoje ir išeivijoje. Ja
me yra 63 reto įdomumo nuotrau
kos. Kaina 1 dol.

Knyga gaunama Drauge, 4545 
W. 63rd St., Chieago 29, III. ir pas 
platintojus.

išeivijoje, redaguotas
EDVARDO ŠILAIČIO.

Leidinys turi 56 žurnalinio for
mato puslapius, kuriuose telpa K.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Illinois

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8317 South Westem Avenue 
Chieago 29, II) 

telefonas REpublic 7-4900
Rezidencija: GRovehill fl-8181

Pasimatymai pagal sutart)

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 1—8J T-9.

šeštad 10—12. Trečlad. uždaryta 
LAfayette 8-4949.

Namq — CEdarerest 8-7786

Tel. ofiso VIctory 1-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo R-8 v.v ieštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. 1-6446, rea. HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet M&rųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v- 

pagal sutartiTrečlad. ir šeštad.

no, kad žudosi. Chroniškų ap
sinuodijimų bromidais labai daž
nai ir labai daug pasitaiko. Ypač 
lietuvių tarpe čia, Amerikoje, 
'bromizmas dažnai pasitaiko. 

Bromizmo simptomai 
Bromido su putojančiu zelce- 

riu ar kitkuo išgėrus, jis greitai 
iš vidurių susigeria į kraują ir 
per kraują tuojau patenka į ner
vų sistemą. Bromidas labai grei 
tai susigeria, bet labai lėtai iš 
kūno išsiplauna laukan per šla
pumą. Dažnai imant bromido, 
kūne jo susitelkia daugiau, ne
gu pajėgia išeiti. Kai perdaug 
bromido kūne susitelkia, tuontet 
įvyksta bromizmas, t. y. apsi-

SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANDA

Iš stotina W(1EH 1890 k. kasdiena 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kaa pirma
dieni nuo 7 Iki 8 vakare.

SEKMADIENI Iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. Ir FM 102-8 MC. 
8:80 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 /'
7159 So. Maplewood Avė.. Chieago 29

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospect 8-5874

J?
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8416 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontler 6_1882

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue 
'ftse vai nuo f-4 ir nuo 6-8:St< » 
"k šeštadieniais nuo 2 iki 4 pople< 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel Vlrglnia 7-0036

Residend Jos tel. BEverly 6-894 •

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
8pec. akušerija lr moterų lirų 

2464 Weot 71ot Street 
(71-oo (r Campbell Avė kampee)
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak 
šešadlenials I—4 p. p Trečiadieniais 
utždaryta.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 Snnth Halsted Street
Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. ir kitu talku pagal sutarime 
Ofiso tel VIctory 2-1484. Reetd. 2487 
W 62nd 8t.. tel. ReoubUc 7-8818.

ofiso telefonas — Blshop 7-9586
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

(Kampas Kedzie Ir Archer)
■ AL. kasdien nuo 2:00 Iki >:0b » 
Trečlad. Ir sekmad tu susitarus

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rd. ofiso OA. 6-0257, rea PR. 6-6656 

Rezid. 6600 8. Artealan Ava
V AL. 11 v. r iki 3 p. p.i 6—7 v v

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chicagr.h Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo' atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Metiniai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

~ -........................... Į

Tel Ofiso PR 6-8888, rez RE 7-8199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 Weet OSrd Street 

V AL. kasdien nuo S—4 p. p. Ir 7:86 
Iki 9 vai Trečlad Ir šešt. uždaryta.

Telefonai GRovehill 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

SPECIALISTE

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2746 Weat 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublic 7-2990

V AL: Pirm., antr., Kevt., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 8:00—8:00 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečlad h
kitu laiku susitarus telefonu

AKIU LIG 
~ PRITA

3Ų E 
IKO AKINIUS —

DR. ANT. RUDOKAS, Opi 

Tikrina akla lr pritaiko akintas, 
keičia stiklus Ir rėmus 

♦456 8 Oalifornia Arą YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už 
darvta) šeštad 16 ryto Iki S V. >. D

DR. G. SERNER
lietuvis akių gydytojas

Virš 36 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1896 

Pritaiko altiniu* 
Kreivas akte 

Ištaiso
Ofisas lr akiniu dirbtu v?
756 Weat S5tb Street

^al nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tra 
5lad. nuo 10-12, penktad 10-2 o 
♦eštadlenials nuo m Iki ? vai p.p

rS-Skf'H-BSS'ciSSa. cAM'
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veikumų komedija

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi. 

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS
4546 We»t 68rd Street,

Chieago 29, HL

Valandos: D—12 lr 1 —9 v. v. pagal 
susitarime Išskyrus trečiadienius 

2422 W. Margnette Road
Ofiso Ir buto tel. OLymplc 9-1*81

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero
Kasdien 10—12 Ir I—7 vai. Trečlad 

'• B«s*ad Mlr
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Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
neg jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu kai- 
yra prienama visiems.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 West 63rd St., Chieago 29, Ulinoia Tel. LUdlov 6-9500

Entered a« Second-Class Matter March 81, 1916, at Chieago, Illinois 
Under the Act of March 8, 1879

Mcmber of the Catbollc Press Ass'n 
Publlshed d a i 1 y, ezept Sundays,

81TB8CRIPTIOM RATEfl 
810.00 per year outslde of Chieago 
812.00 per year tn Chieago ft Cicero

IJthuanian Catbollc Press Soclety 810.00 per year In Canada
Forelgn 8112.00 per year

PRENUMERATA: Melams ’/4 metfl :i ničn. 1 mšn.
ChlcngoJ Ir Clccrol 812.00 86.60 83 60 1 81 60
Kitur JAV ir Kanadoj 810.00 85.60 83.00 81.26
Užsienyje 81 2.oo 86 60 83.60 81.R0

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiflra. Nesunaudotų straipsniu ne
saugo, juos gražina tik iš anksto susitarua Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbtinų kainos prisiunčiamos gavus
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KREMLIAUS KONFLIKTAI
Visai neseniai Žukovo - ChruščeVo dvikova, kur paskutinį 

įėmė ir stipri stalinistų mažuma su jų lyderiu Suslovu, parodė 
pasauliui, kad sovietai turi ne tik augštą techniką (metalo mė
nulis, 5,000 mylių atominė raketa), bet tuo pačiu laiku tebegy
vena ir džunglių įstatymais, kur per vieną naktį viską galima 
atimti net milžinui - herojui, nebekalbant jau apie eilinį pilką 
žmogelį.

Ar ilgai Chruščevas išsilaikys soste, ar jo padėtis daug blo
gesnė už Stalino, kuriam lipant į sostą skersai kelio stovėjo ir
gi karo ministeris (Trockis), o partijos vadovybė gi buvo įspė
ta net paties Lenino nerinkti, bet saugotis? Ar istorija rtepa- | 
sikartos dar kartą, kai reikalai jau nukrypo Chruščevo naudai? 
Tačiau, kai Žukovui dar vis nesurandama “atitinkamo” darbo 
(kažin, ar ne perilgai), tas bene rodč, kad jo sėbrų valymas 
dar nėra baigtas. Yra ir daugiau neaiškumų.

, Kodėl Mao, raud. Kinijos diktatoriaus vizitai po rusų sa
telitus Europoje, seniai laukti — nebeįvyko? Anot Associated 
Press, Nikita uždėjo savo “iniet”, bet Ar Mao, kaip bolševizmo 
veteranas, neleis sau ir ateity pažiūrėti rusiškų nukrypimų “nuo 
linijos” satelituose, žinoma, kol jo paties apetitai nebus užglos- 
tomi? Ir paskutinis klausimas, į kurį taip pat neturime atsaky
mo: kodėl raudonųjų maharadžų (sovietų ir satelitų) jubilėji- 
nis posėdis Maskvoje užtruko net 10 dienų (lapkričio 7 —17, i 
Tasso biuleteniu), kai NATO net didžia-Ufcihm reikalui spiriant 
užtenka 2-3 dienų konvencijų? Braškančio^ derybos, kietos nau
jos problemos ar senųjų lopymas? Kad. satelitai greičiau rėmė 
Chruščevą, o ne Vengrijos skerdiką Žukovą, mažai teabejojama. 
Kai rusai dabar turi technikinių ginklų persvarą, o taip lėtina 
nusiginklavimo derybas su Vakarais, ar nenorės jie kartais da
ryti “staigių šuolių?” Ir pagaliau ar nesustiprės vėl politinė po
licija Rusijoj, po to, kai Žukovo junta, išardydama 1953 m. šil
tą Serijos ir sėbrų lizdą, gerokai aplaužė tos įstaigos ragus bei 
sauvaliavimą? Ar Chruščevas patikės, kai Žukovo sėbrai dabar 
smerkia jį išsijuosę, senu Kremliaus 100% pritarimo receptu, 
mažne pilvais šliaužiodami prieš laimėtoją; ar tai neslepia dvi
gubo lošimo? Ne tik raudonąją armiją teks pririšti prie silpno
ko maršalo Malinovskio — politrukais bei šnipais, bet labiau 
kontroliuoti ir visą viešąjį gyvenimą, kaip tai ir pritinka prole
tariato diktatūrai (kuri gi diktatūra išsilaiko be durtuvų ir šni
pų?) .* ;

KarChruščevas pjovė “šaką, ant kurios pats sėdi (Žuko
vo grupę), tai tik parodo, į kokio staigaus, neramaus sauvaliau
tojo ir rėksnio rankas dabar pakliuvo Sovietų imperija su jos 
stipria, modernia karo mašina. Pirmiau rėmė Žukovą, kad nu
sikratytų Stalino likučių, dabar gi remiasi pats staliinistais, kad 
nusikratytų Žukovo, kuris gi jį būtų ir ateity rėmęs, kaip ir 
1953-55-57 m. (laike 3 Kremliaus konfliktų) visur jį už ausų 
ištempdavo į viršų. Sakoma, kad Žukovo-Chruščevo konfliktas 
— vos 3 mėn. senumo. Per paskutinį Kremliaus valymą,(nuo 
Malenkovo ir izraelitų) abu ėjo išvien. Nuo čia filmas staiga 
nutrūksta, kol finale nepasipila Žukovo plunksnos. Kad partijos 
viršūnėse staiga Žukovą puolė Suslovas, 55 metų amž. Stalino 
linijos teoretikas, tas anaiptol neparodo, kad jis tai darė be Ni
kitos pritarimo, o gal net jam pasiūlius? Londone esama gan
dų, kad Nikita įsiutęs, kam karinė junta jam neleido teisti ir 
bausti šią vasarą ištremtus “linijos laužytojus”, © maršalas Ko- 
nevas net atvirai pataręs Malenkovą taupyti ateičiai, į premjero 
kėdę, jei jiems sudužtų aralbų-naftos pianas (siekiant be gink
lo parklupdyti Vakarų Europą) ir tada tektų Maskvą pridengti 
vėl “liiberališkesnio režimo” priedanga; mat inorima panaudoti 
arabus, Korėjos pavyzdžiu, tik lokaliniam karui, nesivelti tuoj 
į pasaulinį — atominį karą. Neužmirština betgi, kad laimėtoju 
išėjo, supjudžius raudoną karininkiją dėl asmeninių intrigų, 
ne jie, o Chruščevas, pats aršiausias rėkautojas ir grūmotojas 
Vakarams ir jis sau jau gavo pakankamą partijos pritarimą 
ir pripažinimą. St. Bijūnas

KINIJOS PASTANGOS 
VADOVAUTI AZIJAI

KZ. TAUTKUS

Vienu patikimiausių ekonomi
nių Indijos min. pirmininko Ja- 
waharal Nehru patarėjų laiko
mas prof. P. C. Mahalanobis, 
Calkutos Statistikos direkto
rius; jis, lankydamasis Kinijo
je, surinko davinius, kuriuos pa 
teikė Nehrui. Daviniai yra au
tentiški, nemalonūs Indijos Ii-! 
bęrališkai politikai, kurie ro
do Kinijos komunistų pastan
gas pralenkti Indiją ekonomiš-, 
kai. šiandieną Nehru praneši-' 
mą studijuoja, galvoja; yra prie) 
laida, kad Nehru gali daryti 
žingsnius, kurių kryptis palie
ka spėliojimams. Politikai sa
ko, kad Nehru nenukryps nuo 
socializmo, bet jis gali būti su
maišytas su kapitalizmo sėk
mingai progresuojančia priva
čios iniciatyvos dvasia arba dar 
stipriau palinkęs į liberališkos 
formos nacionalizavimą ir di
džiųjų pramonės, prekybos, in
dustrijos turtų valdžios kontro
lės išplėtimą.

Pranešimo statistikos pusė

Prieš Nehru akis guli svar
bus ir slaptas pranešimas, ku
ris sako: “Kinijos pirmasis 
penkmečio planas, kuris bus 
baigtas 1957. XII. 31 d., jau

Amerikos politinė vadovybė
Amerikos istorijos profeso- tų progų pasireikšti pramonėje, 

rius Columbia universitete Allan i prekyboje ir meno srityje. Po-
Nevins šiemet gavo autkso meda
lį už savo mokslo darbus. “New 
York Times Magazine” straips
niu “Kas sudaro vadovybę mū
sų demokratijoj?” jis įrodinėja, 
kad Amerikos visuomenė savo 
istorijoj visados vadų norėjo/ir 
jų prisiauklėdavo nors pasirū
pindavo ir juos tinkamai paža

litinis vadovavimas sudaro šitų 
tikslų tik dalį. Todėl visados bū
davo pasirūpinta jį laikyti tam 
tikrose ribose.

Tačiau kraštas be politini© va 
do būtų laivas be vairo. Juk rei
kia plačius ir pasiskirsčiusius 
piliečių būrius kaikada sutelkti 
vieningiems žygiams. Yra klai-

vavimą įrodė krizę numatyda
mi, o n,e jos pagimdomi. Čia vei
kė šie sudėtiniai dalykai: graži 
pusiausvyra tarp susipratimo ir 
pobūdžio (proto ir dvasios), mo
kėjimas atspėti visuomenės nuo 
taikas ir kaikurie tik prakaitu 
įsiauklėjami gabumai, vaizduo
tė, kuri sukuria planus ir jais 
piliečius pakursto.

Kada jo partija laimėjo 1906 
metų rinkimus Anglijoj, lordas 
Haldane pasiklausė: “Ko mums 
dabar reikia? Ko mums trūko 
praeityje? Atsakysiu vienu žo
džiu: idėjų. Mes turime balsų 
daugumą. Bet ar turime idėjų?” 
Panašų klausimą Amerikos pi
liečiai pastatė T. R. Rooseveltui 
1901 metais, Wilsonui 1913 me
tais ir F. D. Rooseveltui 1933 
metais.

Rusų sputnikas Amerikos vi
suomenę sukratė ne karingu puo 
limu, kaip įvykis su Fort Sum- 
ter Civilinio karo metu ar Pearl 
Harbor per paskutinį karą, bet 
priminimu, kad galime būti už
pulti. Čia tikslu pasiklausti, ar 
Amerikos istorijoj buvo valan
dų, kada vadas ramiai snaudžian 
čią piliečių masę taikos metu iš
budindavo ryžtis sunkioms pa
reigoms ? Pasirodo, pavyzdžių 
turime nemaža.

Todėl nėra reikalo abejoti, kad 
ir dabartiniu momentu kraštas 
atsilieps prezidento Eisenhowe- 
rio iniciatyvai, 'nes viso supra
timas ir visuomenės sugebėji
mas jam atsiliepti yra mūsų de
mokratijos pinigo dvi pusės. Jei 
viena ar kita pusė netikra — 
visas pinigas netikras. V.

pasiekė gana efektingų rezul
tatų. Kinijos industrija padi
dėjo dvigubai, žemės ūkio na
šumas pakeltas iki 20 v/0 per ket 
verius metus (1953—56). Pre
kybos apyvarta per pirmuosius 
trejus metus padidėjo 18%, o 
iki baigsis plano terminas, jis 
pakils iki 24%. Valstybės pa
jamos 1953—56 metų periodu 
pakilo 45%. Gyventojų prie
auglis padidėjo nuo 569,000,000 
galvų 1953 m. iki 621,000.000 
1956 m. arba 9%. 1953 metais 
industrijoje dirbo 12,000,000 
darbininkų, 1956 m. jau 
18,000,000. Kiekvienais metais 
didėja dirbančiųjų skaičius, kas 
valstybei leidžia mažinti gami
nių kainą. 1953—56 metų lai
kotarpyje gaminių kainos su
mažėjo iki 14%.

Indijos ūkis

Be industrijos ir žemės tur
tų panaudojimo, Indija laikoma 
žemės ūkio kraštu. D 
384,000,000 gyventojų žemės 
ūkiu verčiasi 72%. Iš žemės 
ūkio vyriausybė gauna 45% vi
sų pajamų. Indijos žemės ūkio 
kultūra tebėra atsilikusi ir že
mė tebedirbama senais atsiliku
siais metodais. Zęmėg ūkio na
šumo pakėlimui pati valstybė ne 
turi pakankamai kapitalo. Bū
tinai reikalingas svetimas kapi
talas. Be jo Nehru neturi jė
gos krašto ūkį pakelti ir tech
niškai sumoderninti. Nors Neh 
ru atsargiai naudoja liberališko 
socializmo politiką, bet ir to pa
kanka, kad svetimas kapitalas 
būtų investuojamas Indijoje Į 
žemės ūkio pramonės mecha
nizaciją. Kada Nehru 1954 m. 
lankėsi raudonojoje Kinijoje, jis 
pats pastebėjo, kad kinų komu
nistai be prievartos ir “nusikal
tėlių” jėgų meta dideles sumas 
pinigų į visas pramonės šakas. 
Vėliau, po metų, būdamas So
vietų ' Rusijoje, Nehru, kaip 
jiems patikimas, sužinojo dar 
nemalonesnių davinių, kurie 
buvo metami Rusijos į Kiniją, 
kad ją pastatytų Azijos tautų 
tarpe pirmoje vietoje. Nors 
Nehru grįžo susirūpinęs, bet sa
vo liberališkos socialistinės ū- 
kio ir pramonės politikos nepa
keitė. O nepakeitė tik jam ge
rai žinant, kad Indijoje nėra 
komunizmo praktikuojamas so
cializmas, gyventojai tokiai po
litikai neparuošti ir, vertinda
mi nuosavybę, kuri jiems šimt
mečiais priklausė, gali pasiprie
šinti, sukilti ir pagreitinti labai 
jaunutės Indijos laisvės mirtį. 
Nehru liberališkas socializmas

Iš visos Indijos valstybės eko 
nomijos vyriausybė laiko savo 
žinioje tik 10% arba, kitaip 
sakant, yra nacionalizavusi. Iš 
svarbių Indijos- akmens anglių

SENUTĖ IŠ SIBIRO

Kristina Heinelmann, 90 m. amžiaus, praleidusi daug laiko 
Sibiro ištrėmime, buvo savo dukros Rudnicky išrūpinta ir at
vyko į JAV. Čia ją matome New Yorko aerodrome besisveiki
nančią su dukterimi. (INS)

Ar tik nepasimoke iš 
Maskvos

Seniai žmones kankina ilgo 
gyvenimo troškulys. Tam yra 
sugalvota daug pasakų apie 
gyvenimo eleksyrą, laikantį 
žmones jaunystės pajėgume. 
Pagaliau su tokiu eleksyru a- 
tėjo medikų kongrese Karlsruhe 
(Vokietijoj) daktarė Alsan iš 
Bukarešto. Jos sugalvota miš
rainė 108 metų seniui, kuris bu
vęs visokių negalių suriestas į 
lanką, po dviejų metų gydymo 
taip atsigavęs, kad galįs laks
tyti kaip vaikas, ataugę dantys 
ir gražūs juodi plaukai. Valio 
antrai jaunystei! Tik, pagar
biai šnekant apie daktarus, ar 
Bukarešto išradėja nebus pasi
mokiusi iš Maskvos leisti j pa
saulį stebinančius burbulus?

DAILYDf: ■■ KARPENTER
Dirbu įvairius pataisymus ir per

tvarkymų darbus, naujus garažus. 
Taip pat dažymo darbus.

JONAI! , PAPELIUČKA 
4552 So. VVestern Avė. 

LAfayettft 5-4526

boti. Didingiausi Amerikos isto-|da manyti, kad didieji vadai pa
rijos momentai yra tie, kada jai 
vadovavo didieji jos vadai. Pro
fesorius pasakoja:

Kalbos, jog Amerika prara
dusi vadovybę, įrodo dalyko ne
supratimą. Iš fakto, kad rusai 
laikinai prasisiekė vienu mokslo 
baru, kaikurie darosi išvadą, jog 
sugriuvo visa Amerikos poliittnė 
vadovybė. Mūsų kraštas iš tik
rųjų turi labai daugiaveidę va
dovybę — plačią, jautrią ir ga
ją. Ir jis sveikesnis be staigių 
prasišokimų. Tačiau visuomenė 
turi teisę susirūpinti, kada kraš 
to gynyboj© atsiliekama, ir pa
klausti — kodėl?

Gamintis stiprių bei dinami
nių vadų nėra mūsų demokrati
jos svarbiausias tikšlas, nes ta
da juk mylėtume Bismarckus ir 
Mussolinius. Mūsų politiniai tiks 
lai yra išsaugoti teisingumą, ap
ginti laisvę ir valdyti tokiu ge
ni bei teisingu keliu, kad visos 
kūrybinės piliečių pajėgos turė

tys gimsta arba kad didelis rei
kalas savaime pakiša tautai di
delį vadą. Be abejojimo, yra žmo 
nių, kurie gimsta vado savybė
mis. Prezidentas WHsonas, pa
vyzdžiui, prisipažino, kad, Prin- 
ceton profesorium būdamas, 
troškęs patapti valstybės vyru, 
nes, saiko, jutęs “stiprų patrau
kimą vadovauti, turėjo gerą iš
kalbamą ir didelį susidomėjimą 
viešais reikalais”. Neginčytina 
ir tai, kad didelė krizė kažko
kiu būdu netikėtai pakiša atitin 
karną vadą. Tačiau mūsų demo
kratija iš tikrųjų iėsiauklėja va
dus pagal tam tikrą pastovią, 
pagrindinę sistemą, kurią suda
ro krašto politinės tradicijos, jo 
politinės įstaigos ir švietimo sis
tema.

Eilę pavyzdžių mintimi perbė
gus, pripažinsime, kad devyniais 
iš dešimties atvejais pas mus 
dideli vadai ne gimsta, bet gy
venimo išauklėjami — jie vado-
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— Trečiasis Rugajaus įsakymas išsipildęs! — 
pranešė kažkoks.

Tada pradėjo kalbėti tie du, kurie visą laiką šyp
sojosi — Ruika ir Malniekas.

— Spjauk į lubas švilpaudamas — tai geriausias 
mūsų dienų šūkis.

— Kvailas ir elgeta niekada nebus gudrus ir tur
tingas, — sakė Ruika. Elgetų ir kvailių auklėtoju gy
venime nenorėčiau būti. Kokiems tada velniams man 
reikėjo baigti universitetą.

— Ha, ha! Rugajus nori vaikščioti su idealisto 
kepuraite... Idėjų aveles ganyti... Ha, ha! Profesija... 
Esu ekonomistas ir visą galybę matau pinige ir kapi
tale. Prieš jį visi galvas nulenksite. Taip, taip! Esu 
realistas, todėl tikiu tik realioms jėgoms, — taip aiški
no Malniekas. *

Dar kažkoks prisidėjo prie jo.
— He, he! Idealistai... Jie tautai dirbsią. Tauta... 

į Žinote, kas yra jūsų idealizuota tauta? Na, tik šį kartą 
, nenoriu sakyti... Neverta...

laukų valstybei tepriklauso vie
nas dešimtadalis procento. Visa 
kita yra privačių asmenų ar 
kompanijų nuosavybė. Indija 
yra nacionalizavime daug libe- 
rališkesnė, kaip Prancūzija ar 
Anglija. Tuose kraštuose ang
lies kasyklos yra nacionalizuo
tos ir priklauso valstybei. Di
džiausias svetimo kapitalo in- 
vestatorius Indijoje yra Angli
ja. Jai priklauso 83% visos 
sumos. Indijos šviesuomenė 
yra tos nuomonės, kad socializ
mas, kokį naudoja komuniz
mas, yra Indijai netinkamas. 
Jiems artimesnis yra tas socia
lizmas, kuris nesikėsina į pri
vačios nuosavybės teisę. Žino
ma, neturtingasis Indijos žmo
nių sluogsnis yra suskilęs: vie
ni nori komunistinio socializmo, 
kiti tipiško indams tautinio so
cializmo, treti yra patenkinti 
dabartiniu vyriausybės socia
lizmu. Tai žino ir vyriausybė. 
Ji gal ir darytų žygių daugiau 
nacionalizuoti privačių turtų, 
bet neturi jėgų tą turtą tinka
mai valdyti ir išnaudoti bent iki 
dabartinių ribų. Antra, bijo 
sugriauti ir visai pasunkinti In
dijos maitinimosi ir pragyveni
mo problemą. Užtai Indija vi
sur kiša savo neutralumą, nes 
gauna iš Rytų ir Vakarų para
mos ir milionines sumas dova
nomis. Ilgametė indų tautos 
kova dėl laisvės, patirtos sve
timųjų valdymo laikotarpiu 
skriaudos tebėra jaučiamos vi
suose gyventojų sluogsniuose. 
Tai nepaslaptis ir komunizmui. J 
Maskva, maišydama kolonia
lizmą, jį pagražindama, turi 
sėkmės tamsiose indų masėse. 
Nehru nėra aklas. Jis jaučia 
Maskvos tikslus, dedasi jų san
tvarka nesipiktinančiu, bet kol 
kas neranda geresnio kelio sa-

vo tautai padėti. Jis dažnai 
atsiduria kryžkelėje, bet vis 
atideda žengti tuo keliu, kuris 
Indijai būtų priimtiniausiu ir 
patikimiausiu savo laisvei ir 
saugumui. Dar nežinia, ką da
rys Nehru ir jo vyriausybė su 
autentišku pranešimu apie Ki
nijos tikslus. Tačiau juos pa
slėpti ir pavesti sargybos ap
saugai neiims rizikos, nes die
na po dienos tikslai gali būti 
sunkiai atmušami. Tektų lauk
ti, kad Nehru ar jo paskirti 
veiksniai padarys reikiamas ir 
atsargias išvadas. Tokiai milži
niškai tautai, kaip indų, kapitu
liuoti ir vėl prarasti laisvę, ją 
pakeisti į vergiją, neapsimokės. 
Komunizmo tikslai gali išjudin
ti ir “neutralią” Indiją. Nors 
tas teigimas reikia vertinti la
bai atsargiai, bet Indija tikrai 
nesiduos uždusinama ekonomiš
kai, bet stengsis pagerinti ir sa
vo plačiųjų sluogsnių gyveni
mo lygį, bent tokį, kokio sie
kia Kinija. Ir draugų atsiras, 
kada Indija savo liberališką so
cializmą panaudos visu pajėgu
mu ir jį parems Vakarų demo
kratijų galingais paramos ir pa
skolų resursais.

Ir Amerikoj yra Chruščevas
Neseniai New Yorko žurnali

stai suskato jieškoti mieste pa
saulio įžymybių pavardžių. Su
sumavę tokius rezultatus: New 
Yorke yra net 20 asmenų su Še- 
pilovo pavarde. Nasserių net 72 
ir kas būdingiausia — jie visi 
yra ne egiptiečiai. Be to, rado 
14 Kadarų, 7 Adenauerius, 1 
Chruščevą ir visą daugybę Ede
nų. - ,____________

Kada žmogus sau ir pasauliui 
tikrai numiręs, tik tada jis at-Į 
gis ir atgims Dievuje ir gausių! 
vaisių atneš.

Ark. J. Matulaitis

Andrius pakėlė galvą, kurią visą laiką buvę ran
kose laikęs. Sutraukė dar didesnes raukšles kaktoje. 
Galėjo jausti, kad dabar jis buvo įkaitintas. Kirto 
kumščiu į stalą. Pašoko ir skambėjo stiklinės ir lėkš
tės.

— Taip? Bet pasakykite man, kodėl jūs studija
vote? Kodėl jūs neganote kiaulių, bet esate studentai? 
Ar jūs tai žinote?!

— Kad mylėtumėm gražiąsias gundytojas... — 
šaipėsi Ruika. ,

— Kad pildytumėm Rugajaus įsakymus... — lėtai 
per dantis iškošė Cimpulas.

— Kad, keturiasdešimt metų sulaukę, numirtu- 
mėm nuo širdies atakos... — taip dar kažkuris.

— Draugai, yra dalykų, kur nepritinka juokai — 
atsakykite man trumpai ir drūtai! — pakilo Andrius.

Ruika ir Cimpulas juokėsi.
— Kad pakeistumėm tą keistuolį, kurį vadiname 

žmogumi, ir padarytumėm kelius tame purvyne, kurį 
vadiname gyvenimu! — Andriui atsakė visų vardu 
draugijos pirmininkas Makinas.

— Bet jūs, amžinieji juokdariai, jei jūs savo pa
kaušių turinio ir liežuvio nepakeisite, jus ateinantį se
mestrą išmesiu iš draugijos.

— Pasigailėk, Jehova... — Šypsodamasis sakė Mal
niekas.

— Taip, pasigailėk vargšo nusidėjėlio, vienintelių 
kelnių savininko...

Linksmosios varžytynės tęsėsi.
— Eikime šalin! —šaukė Andrius.
— Laiko mums užtenka!.. Ar atelą gražesnis va
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Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr A Baltinta savu recenzijoje 
apie •») romaną taip r'tfto P. Regio
no lomanas “Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai tftk<-li& tą pasiaukojimo didu
mą, kurį beviltiškoje kovoje d61 tau 
ton lalgvSs parorlS i.letuvoa fcartlza 
nnc •(, idealizmą, kuriuo degS mflst, 
Jaunimas, liedamas kraują d«l savo 
žemfis. tuos dldžtuoruis nuostoliu* 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replBse TodSl ftj romtnl 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu Ypač romane minimi 
žygiai žavfis jaunimą Ir kels jo dva 
slą Sis romanas atskleidžiąs mūsų 
heroiSkat tragiškus epizodus, yrs 
Šviesus spind,ilv- tremties idealizmo 
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karas, kaip šis... Andriau, tu atrodai toks lyg sergąs?
— Rugajau, ko tu verki ?
— Tave turbūt juokas ima! Žiūrėk, todėl, kad 

matau, kad iš didelio studentų būrio vis dar daug maz
gočių, ponaičių, mamytės sūnelių, kurie vis dar žmogų 
vertina pagal tai, kiek turtingas jo tėvas, kiek augšti 
ir garsūs jo giminės, dar daug yra tų, kurie nemato 
toliau savo pilvo... Jie gaus diplomus, norės vadovauti 
ir valdyti kitus. Kam tiks tokios blizgančios, bet 
minkštos mazgotės? Gyvenimas iš mūsų laukia vyrų, 
kurie gali laužti arba lūžti, bet ne pumpotaukšlių, kurie 
gali prisipusti ir tada supliukšti. Ar jums dėlto juokas 
ima?

— Andriau, neimk kaikurių juokų iš karto taip 
rimtai, — sakė Kalnietis.

Visi pakėlė stiklus ir dainavo. Dainavo ašaromis 
akyse! Kiekvienas galvojo: ar būsime visi kada nors 
dar kartu? Iš tiesų, šie visi...

Viena kita ašara nuriedėjo per skruostus.
— Draugai! Gyvenimas visdėlto nėra serenada, 

bet krioklys, gaisras...
— Mes esame tik pradėję degti, bet jei degti, tai 

gražiai sudegti!
Liūdna. Tylėjo. Ėjo.
Nuo savo laiptų Andrius dar kartą savo drau

gams sušuko:
— Neturime būti mazgotės!
Tada jis klupdamas ir nepaprastu greičiu lėkė liap- 

tais augštyn.

(Bus daugiau) .
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PREZIDENTINIAI KANDIDATAI
K. MOCKUS

Apie juos jau daug kuJIttuina

Nors JAV prezidento rinki
mai bus dar tik po trijų metų, 
tačiau visuomenėje ir spaudoje 
jau daug kalbama apie galimus 
kandidatus. Tai yra visai na
tūralu, nes prezidento galios 
šiame krašte yra nemažos, at
sakomybė didelė ir parinkimas 
kandidatų nelengvas. Prezi
dentas Eisenh»ower jau nebebus 
kandidatu ne tik dėl amžiaus, 
bet ir dėl konstitucijos neseniai 
priimto papildymo, kuris numa
to vienam asmeniui ne daugiau 
dviejų kadencijų. Demokratų 
pusėje Ste'venson taip pat jau 
buvo kandidatu du kartu ir yra 
pareiškęs, kad daugiau į tą vie
tą nekandidatuos. Taigi yra 
proga ir reikalas iškelti naujus 
vardus. Apie tuos naujus var
dus čia kiek ir pakalbėsime.

Respublikonų eilėse.

Visai natūralu, kad toje par- 
„ tijoje kandidatu pirmoj eilėj 
yra minimas dabartinis vicepre-

respublikonų galį būti kiek ski
limo, o demokratai turį gerą 
kandidatą, dabartinį attorney 
general Brown. Jei panašūs 
spėjimai pasitvirtintų, tai Know 
land prestižas kiek sumažėtų, 
konvencijos metu jis neužimtų 
jokios didelės vietos ir tuo pa
čiu Nixon būtų daugiau vilties 
jį nukonkuruoti. j

Visai galimas dalykas, kad 
panašios viltys nepasitvirtins. 
Pats Knovvland atsisakė iš svar 
bios vietos senate tr eina į gu
bernatorius, atrodo, dėl to, kad 
beveik niekada į prezidentinius 
kandidatus nepraeina žmonės 
iš senato. Administracijos 
žmonės nulemia. Taip atsitiko 
ir per konvenciją 1952 metais. 
Senatorius Taft pralaimėjo, o 
laimėjo Eisenhower, tada atvi
rai remiamas New Yorko gu
bernatoriaus Dewey. Pats De- 
wey dar nėra senas ir galėtų 
kandidatuoti. Tačiau jis jau 
du kartu buvo prezidentiniu 
kandidatu ir neatrodo, kad vėl 
mėgintų. Yra žinoma, jog De-

1 zidentas Richard M. Nboon. Pa- wey, dabar neužimąs jokios 
sireiškęs nemažais administra
ciniais gabumais, atlikęs prezi
dento vardu daug kelionių už
sienyje, tose kelionėse parodęs 
daug asmeninės drąsos ir su
manumo Nixon šiandien iš tik
rųjų yra rimtas kandidatas. Sa
vo laiku demokratai jį puolė už 
jaunumą ir už perdėtą partiš
kumą. Iš tikrųjų ypač per pir
muosius rinkimus 1952 metais 
Nixon, būdamas geras kalbėto
jas, panaudojo savo gabumus 
gana aštriems puolimams prieš 
buvusią Trumano administra
ciją ir prieš demokratus iš vi
so. Tačiau šiandien jis laiko
si žymiai nuosaikiau ir patys 
demokratai jį mažiau puola.
Amžiaus atžvilgiu jis nebebus 
jau toks jaunas, nes 1960 me
tais turės 47 metus.

Šalia Nixon respublikonų par
tijoje yra kita žymi pavardė ir 
mums ypatingai miela. Tai se
natorius William P. Knovvland.
Knovvland, kaip ir Nixon, yra 
iš Kalifornijos. Ši valstybė gy
ventojų skaičiumi vejas New 
Yorko valstybę ir jos vaidmuo 
federalinėj valdžioj, kaip mato
me, taip pat eina didyn. Knovv
land šiuo metu yra respubliko
nų vadu Jungt. Amerikos Vals
tybių senate. Tačiau yra pa
reiškęs, kad ateinančiais metais 
nebus kandidatu į senatorius.
Nuvykęs į Kaliforniją ten pra
dėjo akciją už savo kandidatū
rą į tos valstybės gubernatorius 
ir dėl to pateko į konfliktą su 
dabartiniu gubernatoriumi Goo- 

: dwin Knight, kuris yra taip pat 
respublikonas ir gabus adminis
tratorius, turėjęs aiškų nusista
tymą būti kandidatu į guber
natorius naujam terminui. Tai
gi buvo pavojus respubliko
nams Kalifornijoje skilti per 
pirminius rinkimus ir tai galė
jo atsiliepti jų pasisekimui. Sa
koma, kad skilimo likvidavimu 
pasirūpino Nixon. Bet ne vien 
tai nulėmė. Pasiryžęs kovoti 
su Knovvland Knight greitai į- 
sitikino, kad beveik visa finan
sinė partijos parama pereina į 
Knovvland pusę. Užtat šis ne- 
taip jaunas, bet gana energin
gas politikas ėmė svyruoti. Iš
kviestas į Washingtoną pokal
biui su prezidentu Eisenhowe- 
riu jis po to padarė viešą pa
reiškimą, jog nebekandidatuos į 
gubernatorius, o bus kandidatas 
į senatorius, Knowland vieton.

t

valdiškos vietos, bet tebeturjs 
daug politinės įtakos, neseniai 
lankė prezidentą Eisenhowerį 
ir, atrodo, nedviprasmiškai pa
sisakė už Nixon kandidatūrą. 
Mat senatorių Knowland remia 
daugumas buvusių Taft šali
ninkų. Jis ir pats turi daug 
šalininkų. Patekęs į Kalifor
nijos gubernatorius, jis kontro
liuotų gausią tos valstybės de
legaciją konvencijoje. Užtat 
ateinančių metų gubernatoriaus 
rinkimai Kalifornijoje kels ypa
tingo visos šalies dėmesio.

Šalia Nixon ir Knovvland pas 
respublikonus tuo tarpu nesi
girdi labiau popularių kandi
datų. Abu šie vyrai yra gabūs, 
tvirto amžiaus, nes Knovvland 
taip pat neturi 50 metų. Jų 
kandidatūros bent šiuo metu ir 
yra tvirčiausios ir varžybos ga
li būti gana kietos.

Demokratų pusėje
Nors yra žinoma, kad sun

kiai patenka į prezidentinius 
kandidatus senatorius ir taip 
pat yra buvę progos įsitikinti, 
jog katalikų tikybos žmogui 
sunku surinkti reikiamą balsų 
skaičių, visdėlto, demokratų 
pusėje ir didžiojoje krašto spau
doje tikrai daug kalbama, kad 
jaunas Massachusetts senato
rius John F. Kennedy yra labai 
stiprus kandidatas į preziden
tus. Pats senatorius savo kan
didatūros dar nekelia, bet ne
vengia važinėti po kraštą, nes 
turi labai daug kvietimų kal
bėti įvairiomis progomis. San
tūrus, elegantiškas, didelio tak
to ir nemažos drąsos, pasižymė
jęs kovose II Pasaulinio karo 
metu ir ilgai dėl to negalavęs 
su sveikata, šig dabar 40 metų 
amžiaus politikas yra įgijęs ne
mažo popularumo gana plačiuo- 

1 se sluogsniuose. Įdomu, kad net 
pietuose, kur daugiausia buvo 
reiškiama opozicijos buvusiam 
savo laiku katalikų tikybos 
kandidatui Smith, dabar Kenne 
dy laikomas populariu. Nors 
kilęs iš airių, bet baigęs Har
vardo universitetą, besinaudo

jąs savo labai turtingos ir įta
kingos šeimos parama, turįs 
daug asmeniškų draugų įvairių 
pažiūrų ir tikybų žmonių tarpe, 
Kennedy iš tikrųjų gali tikėtis, 
kad jis nesutiks tokios opozici
jos iš protestantų, kokią suti
ko Al. Smith. Neabejojama, 
kad ateinančiais metais jis bus 
perrinktas į senatorius labai di
dele balsų dauguma Mass. vals
tybėj. 1952 metais jis nugalė
jo popularų senatorių Lodge, 
nors tais pačiais metais respu
blikonai išrinko savo prezidentą 
ir gavo daugumą kongrese. Ži
noma, yra daug laiko, tačiau 
apie Kennedy kandidatūrą bus 
kalbama. Jei Nixon taptų res
publikonų kandidatu, yra laiko
ma, jog demokratai tada ypa
tingai stengtųsi statyti taip pat 
jauną kandidatą, o Kennedy tu
rės tada 43 metus. 1956 metais 
Kennedy vos netapo kandidatu 
į viceprezidentus ir gavo daug 
pietinių valstybių balsų. Mano- 
ma, jog • jo kandidatūra galėjo 
padidinti demokratų balsus, nes; 
daug katalikų, ypač moterų, i 
nebalsavo už divorsuotą Ste-1 
venson. Tie patys motyvai busi 
laikomi stipriais ir per ateinan-l 
čius rinkimus, nes katalikai'tik-Į 
rai vieningai jo kandidatūrą 
remtų.

Šalia Kennedy demokratai tu 
ri eilę kitų kandidatų. Papras
tai šalia Kennedy minimas ką 
tik stipriai laimėjęs gubernato
riaus rinkimus New Jersey Ro- 
bert Meyner.. Šis jaunas 
staiga iškilęs politikas

SAUGO AMERIKĄ

Tai ne malūno sparnai, tai radaro įtaisai, kurie pastebi kiek
vieną svetimo lėktuvo ar raketos prisiartinimą. Drauge su 
radarais, stovi raketos Nike, galinčios sunaikinti visus priešo 
lėktuvų ar raketų antpuolius. (INS)

Pareiškimas kų ir visuomenės bcndradar-
Lietuvos krepšinio pergalių ren-, biavimui. 

gimo komitetas, FASK pavedi-, Lietuvos krepšinio pergalių
mu sudarytas Lietuvos krepši
nio pergalių 20 metų sukakties 
minėjimui Chicagoje, rengti, 
darbą baigė ir duotus įgaliavi- 
mus grąžina Faskui.

Darbą baigdamas komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie savo darbu prisidėjo prie 
minėjimo įgyvendinimo ir pa
sisekimo.

Gili padėka priklauso Chica- 
gos lietuvių dienraščiams, sa-

20 m. sukakties reng. k-tas

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUMI)
(Incorporatedl

EDVARDAS DUS, sav. 
4058 Archer Avenue

vaitraščiams, Chicagos lietuvių Telefonas Vlrgir>ia 7-2481 
radijo valandėlėms ir visai A- — — — — 
merikos ir Kanados lietuvių ~ 
spaudai, taip jautriai prisidėju-
siems prie šio didelio įvykio iš
garsinimo. Didžiausia padėka 
priklauso lietuvių visuomenei, | 
nuoširdžiai minėjimą įvertinu
siai ir parėmusiai savo gausiu I 
atsilankymu ir entuziazmu.

Tikime, jog šis minėjimas nu
skaidrino kelius glaudesniam 
ir tampresniam mūsų sportinin-

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujau specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
•4047 W. tt7l.li PI. Chluago,

1U. VYAlbrook 5 6063

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 71st St. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospeet 8-9842, Namų telef. WAIbrook 5-59.84
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Kuri partija bus tvirtesnė? Netikusi vilna
Mažai kas žino, kad vilna yra 

ne tik įvairių rūšių, bet dar gy
va ir "mirusi”. Gyva vilna vadi
na tokią, kuri yra kerpama nuo 
gyvų avių. Mirusi yra ta, kuri 
kerpama nuo negyvų avių arba 
kailių. Pasirodo, kad yra labai 
didelis skirtumas tarp gyvos ir 
negyvos vilnos. Aviai kritus nu
stoja veikti liaukos, kurios mai
tina vilnas įvairiais riebalais. 
Gyva vilna yra spindinti ir tą
si. Negyva vilna nustoja tąsu
mo, spindėjimo .dažnai būna iš
raunama su šaknimis ir kailio

Politinė pranašystė yra labai 
pavojingas reikalas. Tačiau 

ir i toks rimtas ir arti respublikonų 
atsto-! esąs žurnalas, kaip US Nevvs 

vauja valstybę, kuri savo laiku! and World Report mano, jog 
davė prezidentą Vilsoną. Jo ateinančius rinkimus gali lai- 
giminystė su Stevenson šeima ir mėti demokratai. Pastarieji rin- 
žmonos politiniai gabumai taip kimai lyg ir patvirtina tą fak- 
laikomi reikšmingais. Neabejo-1 tą. Įdomu, kad net negrai ypač 
jama, kad senatorius Estes Ke- šiaurinėse valstybėse tebebalsa- 
fauver vėl mėgins laimę, nors v.o daugumoj už demokratus, 
jo neremia joks žymesnis de- nors Eisenhowerio valdžia yra 
mokratas. Kalbama apie Miss- parodžiusi tam tikro ryžtingumo
ouri senatpriaus Symington kan negrų teisių atžvilgiu. Šiais me- į gaįalai“ ~Jį ~yra'Žemiai mažės 

‘ sTai orano olztvvna ir tais 117. Hp.mnkrfltlla hfiJS'9,VO i — • . __ ________________ _ ___didatūr^. “Tai gana aktyvus ir tais už demokratus balsavo j n^g verįgs jr pirkėjai moka ge 
gabu* žmogus. Bet kol kas dau
giausia linksniuojamos Nixon,
Knowland ir Kennedy pavardės.

daug daugiau negrų, kaip pra-1 rus pinigus už nurodymą par
eitais metais per prezidentinius duodamoj vilnoj negyvos vilnos 
rinkimus. priemaišų.

svet'1tcse'.

— ŠVENTADIENIŠKAI PASIPUOŠUSIA 

DOVANA!

Kai Jūs įteikiate dovaną 
ar vaišinate Old Sunny Brook, 
Jūs teikiate didingą 
Kentuoky VVhiskey — 
smaginančią ir skanią!

KENTUCKY
BLENDED
VVHISKEY

J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, UI FI

DOVANOMS
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,

Televizijos nuo $95.00
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sekim, nuo 11 vai. lig 4 vai.

1MIDLAND
1

Savings and

Association

ĮIH SUREa

RER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

1 PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

' BfNOROVf

4038 Archer Bvenue t.i la3-«zw 

AUGUSI SALOUKAS Prazld*'

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 

(VAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU- 
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir

.“dvasias

IŠ TOLI IR ARTI •'■3
NAUJI orneu TAOKAI- NAUJAUSI KffAUSTrm (AANKIAINStį N KTU UATT/flMAS- AISUS U? SĄtlNIM&AS AATAKNAUNAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36. ILL Tel V/Alkra.k 5-9209 

^—as—Bsass=g' ■ ■ -----------r ■■ ■ tiuit -7 -

M0V1HC

Iš tikrųjų žurnalistai aiškina,; atspausti rankomis šilk skreen bū-
kad laimėjo Nixon, nes esą la- 'du- V ARDADIENIO, GLMTADEE- 
. . .. . '. .. NIO, PADĖKOS, U2UOJAUTO9,bai galima, jog ateinančius gu- VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO- 
bematoriaus rinkimus Kalifor- TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ su
niūri t-ali laimėti demokratai KARTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA- nijoj gan laimeu demokratai. DfiKA lJ2 užuojautą 10 AT 
Registruotų demokratų Kali- VIRUKŲ SU VOKAIS Si.00. 
forai joje yra daugiau negu res- Užsakymus su pinigais siuskite 
publikonų. Į gubernatorius ten "DRAUGI S”
buvo renkami respublikonai, į .... . ao . .
nes jų kandidatai buvo labai chicągo 29. Iii.
popularūs. Manoma, kad šį P,attatx,iariw d,1<M,amil „„niahu 
kartą gali būti kitaip, nes tarp

S4.50
4/5 Qt.

NOTB TO

STRAIGHT BUYERS:
DMflnMtelRM 

M tof Sunny
rtrtllM bourbont cem. Irom tantucky. 

Brook Knnlucky Str.lgM Bourbonl

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO “ IR1
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Selygomis

CHICAGO SAVINGS & LOANASSN.
6245 S. Westem flve., Chicago 36, III

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

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

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

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

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

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausi pasi

rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Kadio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

m'

SUE OLD SUNNY BROOK COMPANY, 10UISVILLE, KY., DISTRIBUTEO BY NATIONAL DISTILLERS PRODUCTS COMPANY 
eOIU 86 PROOP • KENTUCKY BLENDED VVHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRHS

F. A. RAIJDONIH Ir N. BEKTIJIJH, sav.

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

Krautuvė atidaryta aekmadieniaia nuo 11 iki 4:30



Antradienis, gruodžio 10, 1957

PASTABOS “TĖVYNĖS BALSĄ” 
PASKAIČIUS
l’RANYS ALšftNAS

Sovietų pavadintojo “Grįžimo 
į tėvynę” komiteto leidinys “Tė
vynės Balsas" yra nei daugiau, 
nei mažiau, kaip vilkas avies 
kailyje. Tenai, bent vietomis, ga 
na švelniai rašoma, apeliuojama 
| tremtinių tautinius bei patrio
tinius jausmus (kitur — ir vėl 
nebeiškenėiama: imama plūstis, 
koliotis, grasinti) ir kviečiami 
visi, o visi, grįžti į taip mielą, 
pasiilgtą ir visų laukiantį gim
tąjį kraštą — tėvynę Lietuvą. 
(Prie to dažniausia jie net nebe 
prideda, jog į "tarybų” Lietu
vą...),

Čia pat peršasi klausimėlis: 
o kodėl jiems tokio pat leidinio 
nereikia spausdinti kviečiant iš
tremtuosius iš Sibiro lietuvius? 
Jie visi grįžtų ir nekviesti, tai 
kodėl jie tenai laikomi, kodėl 
pusbadžiu gyvenimu marinami, 
kodėl jie žudomi fiziškai ir dva
siškai žmogaus gyvenimui netin 
karnose srityse?

Šiuo atveju mes vilką avies 
kailyje ir atpažįstame. Mat, jis 
('bolševikas), atsiviliojęs mus, 
tremtinius, iš laisvųjų Vakarų, 
— nori dar kartą ištremti — 
tik jau nebe į Vakarus, o į Ry
tus, į Sibiro dykumas...

Į
Dabar žvilgterėkime truputį 

į “T. B.” numerius

Štai to lai'kraštpalaikio ben
dradarbis K. Valaitis, bevykda- 
mas "komandiruotėn” iš Vil
niaus į Dzūkiją, kad sujieškotų 
gyvenančios Sao Paulo m., Bra
zilijoj, Antaninos Jakubauskie
nės sūnų, apie Vakarų tremti
nius šitokiu tonu pasisako: 
“...jie (tremtiniai — P. A.) da
bar iš kailio neriasi, stengda
miesi užtušuoti savo kruvinus 
darbus. Tautos išgamos vadina 
save “tremtiniais”, “kanki
niais”, “demokratais”, “kovoto
jais už laisve”. Suprantamos jų

kamose gyvenančiųjų “strepto- 
mycino”, Remofon ir kit. vaistų 
nuo džiovos..
Rūpinamasi, kad nenutautėtų 

lietuviai?...

Šioje apžvalgoje jau esu mi
nėjęs, kaip “tėvynės” balsininkai 
kolioja ir keikia tremtinius, at
sidūrusius laisvųjų Vakarų pa
saulyje, tačiau, pažiūrėkime, 
kaip tame pačiame to laikraštė
lio numeryje jau kitas bendra
darbis, Viktoras Dausa, apžvelg
damas išeivijoj leidžiamą lietu
vių spaudą, tarp kita ko, šitaip 
“susirūpina” lietuviais, gyv. Va
karuose, kad jie “nenutautėtų”:
“Naujienų” ir kitų “veiksnių” 
laikraščių rašeivos tiek daug 
liaupsindami apie lietuvybę ir nu 
tautėjimą, nė piršto nepajudi
no, kad tūkstančiai lietuvių, ant
rojo Pasaulinio karo audros nu
blokšti toli nuo Lietuvos, grįžtų
į gimtinę. Juk daugelio jų lau- nušovė iš šiaurės atskridusį 

1 kia tėvai ir motinos, žmonos ir paukštį, prie kurio kojos pri- 
vaikai, broliai ir seserys. Grįžę, tvirtintas laiškas kalinio italo, 
į Lietuvą jie išsigelbėtų nuo nu- j esančio tolimoje Sovietų Sąjun- 
tautėjimo”... Ar ne krokodilo gos šiaurėje. Tai graudus ne
ašaros, ką pasakysite?...

I i

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

įdomu, ar tas parsidavėlis 
pats tiki į tai ką kalba, ar tik 
priverstas taiip kalbėti? Jis tei
gia, jog pertrumpas buvęs lai
kas prieš prasidedant karui. Tie
sa, jis buvo neilgas _ tik vie- 
neri metai, bet ir per tuos metus 
raudonieji suspėjo išvežti 40,000 
nekaltų lietuvių: jaunų ir senų, 
vaikų ir ligonių ir net mažų kū
dikių į arktines Sibiro sritis, o 
kas būtų buvę, jeigu, kaip jis 
teigia, būtų praėję nors 2-3 me
tai. Tuomet gi būtų buvusi de- 
taljškai įvykdyta Serovo instruk 
cija, kurios nuorašas liko Lietu 
voj, bebėgant raudoniesiems gal 
vatrūkčiais iš tenai ir pagal ku

Katalikų augšt. mokykla 
raudonųjų pašonėje

Hong Konge, visai arti rau
donųjų okupuotos Kinijos, Ma- 
ryknoll 'vienuoliai pastatė naują 
augšt. mokyklą, kurioje galės 
tilpti 1,500 berniukų ir mergai
čių, kur jie bus mokomi ir ang
lų kalba augštesniosios mo
kyklos kurso. Mokyklai išaugo 
du penkių augštų pastatai, su
jungti koridoriumi.

Daug dirba vidaus misijose

Extension draugija, kurios 
centras yra Chicagoje ir kuriai

rią buvo reikalaujama iš Lietu- vadovauja ark. W. 0‘Brien per 
vos ištremti 700,000 žmonių. Tie 1956 metus vidaus misijų rei
są, jie savo darbą "švariai” atli- kalams panaudojo $2,419,965. 
ko 2-rosios okupacijos metu. ta Euv0 pastatyta H0 misijų baž- 
ciau bent nebepasiekė jų krūvi-
nos rankos tų tūkstančių lietu
vių kurie nūdien randasi laisva
jame Vak. pasaulyje...

Paukštis atnešė žinią

Sicilijoje vienas medžiotojas

l laimingųjų šauksmas: 
Parsidavėlis gen. V. Vitkauskas , Tiek daug kartų 

postringauja

Sakyti ir teigti, jog kur bal
ta — tai juoda, kur juoda — 
tai balta — šitam darbui yra 
įkinkyti visi, o visi, nežiūrint 
jų nei profesijos, užsiėmi
mo. Štai ir gen. V. Vitkauskas, 
kurį mes ir taip pažįstame kaip 
išgamą, taipogi buvo užkluptas 
“Tėvynės Balso” bendradarbio 
H. Vencevičiaus, pateikiant*jam 
visą eilę klausimų. Tenai, tarp 
kitų, buvo ir šitoks klausimas:

— Ką Jūs norėtumėte patarti 
bei palinkėti užsienyje esan
tiems Lietuvos kariams, bendrai 
visiems mūsų tautiečiams?

Atsakymas: •
— Tam tikras buvusių Lietu-

siutimo priežastys: perdaug jie vos karininkų skaičius atsidūrė 
pasiilgę šiltų vietų, dvarų ir fab 'įvairiose pasaulio vietose — viei
rikų”...

įdomu, kokių gi dvarų ir fab
riku pasiilgę tie tūkstančiai buv. 
smulkių Lietuvos ūkininkų, sa
vos žemelės purentojų, tūkstan
čiai smulkių valdininkų, o taip 
pat paprastų darbininkų, kurie 
pasitraukė į Vakarus nuo kru
vino bolševikų teroro?... Paga
liau neaišku, apie kokius gi jie 
kruvinus darbus Vakarų pasau
lyje besirandančių tremtinių ad
resu kalba. Matyt, šis reikalas 
ne kiek neprašoka šitokios tei
sybės: kas patys kraujuose ne
kaltų žmonių maudosi, tiems ir 
sapnuose tik kraujas sapnuoja
si...

Gi dėl K. Valaičio kelionės į 
Alytų — jiešfkoti Jakubauskie- 
nės sūnaus — norėtųsi pasaky
ti, jog visiškai buvo bereikalin
ga toji kelionė. Reikėjo Valai
čiui tik užeiti į Vilniaus NKVD 
įstaigą: tenai būtų gavęs smul
kiausias žinias, kas gyvas, kas 
miręs, kas kur gyvena, kas jau 
ištremtas, kas sekamas ir ruo
šiamasi ištremti, žodžiu, NKVD 
— viską žino...

Kur gi neišaugs?...

Arba toliau. Laikraščio ben
dradarbis H. Vencevičius, rašy
damas apie gyd. Iz'onanią Si
pavičių ir A. Panemunės res
publikinę tuberkuliozės sanato- 
riią, tarp kita ko, šitaip rašo: 
“Pokariniais metais sanatorija 
išsiplėtė, išaugo. 1945 m. man 
tėko čia lankytis. Tuomet sana
torijoje dirbo tik trys gydyto
jai ir gydėsi tik 100 ligonių. Kiek 
vienais metais gydytojų skai
čius didėjo. Šiandien čia dirba 
15 gydytojų ir daug aptarnau
jančio personalo”...

J tai norisi pasakyti: kur gi 
neišaugs, kur neišsiplės džiovi
ninkų sanatorija tokiame krašte, 
kuris raudonųjų valdomas? Juk 
kur badas, skurdas, nepritek
liai. tenai ir džiova nuolatinė 
viešnia pas žmones. Juk, išvyk
dami iš Lietuvos palikome savo 
gimines, pažįstamus ir kaimy
nus sveikus, kaip ąžuolus, o 
šiandien, žiūrėk, didžiulė daugu
ma jų džiovininkai, prašo Va-

ni karo bangų nublokšti, kiti dėl 
mūsų šalies priešų antitarybinės 
propagandos. Šiaip ar taip, dau
guma jų ten pakliuvo nepakan
kamai orientuodamiesi aplinky
bėse ir iš viso laiku negalėję su
prasti, kas yra Lietuvos priešai 
ir kas jos draugai, ,<> ryšium su 
tuo — kuris yra tikrasis Lietu
vos kelias į ateitį.

— Svarbiausia to priežastis 
— pertrumpas tarybinis laiko
tarpis prieš prasidedant karui. 
Jei nors 2-3 metus būtų galima 
buvę ramiai pagyventi tarybi
nėje santvarkoje, pamatyti jos 
pranašumą prieš bet kurią kitą 
santvarką — viskas būtų vystę- 
si visai kitaip”...

įvairiais
būdais bandėme duoti žinią ir 
vis veltui. Jau 13 metų mes dir
bame kaip vergai kasyklose pri
žiūrimi skersaakių sargų, čia 
žmonės žūna kaip šunes. Mes 
italai kariai. Kam pasiseks nu
šauti šį paukštį, tegu perskai
to šį laišką ir praneša pasau
liui apie komunistinį barbariš
kumą (čia nubrėžti keli kryžiu
kai). Mamyt, ar tu dar gyva? 
Aš turėčiau tau tiek papasako
ti. Och, geriau būtų buvę, jei tu 
manęs būtum nepagimdžiusi. 
Mes negalime suminėti savo pa
vardžių, nes. .. Pasveikink nuo 
mūsų Trevizo gydytoją. Mes 
esame netoli šiaurės poliaus. 
Mūsų čįa, 300 karių. Tikimės, 
kad Dievas mus išgelbės.”

Vietoj parašo laiško gale iš
vardinti 5 Italijos miestai. Gal 
būt, iš ten yra kilę tie nelaimin
gieji belaisviai, kurie jau tiek 
metų kankinami. Bet argi tik 
jie vieni! Tokių dar yra šimtai 
tūkstančių, o su saviškiais mi- 
lionai.

Produktyvus žmogus yra tas, 
kuris, jei negali atlikti dalyko 
vienaip, atlieka jį kitaip.

SIUVAMOS MASINOS 
Išsimokejlmn sąlygos pritaikomos

pagal Jūsų Išgale
Ekspertiškai taisome visų firmų 

mašinas
• Nemokamai patikriname 

Prieš perkant, buvo naudai, paly
ginkite mūsų kainas su kitom krau- 
vėm.
SINGFR SF,WTNO MACHINF GO. 

3415 S. Halsted St. PR B-3805

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
neguli rainiai sėdėti Ir naktimis 

miegoti nes Jų užstsenfiJuBlos žaido« 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaldų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgl pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
818 Taipgi pašalina peršėjimą llgoa 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlma 
tarpplršOlų Yra tinkama vartoti nuo 
žžlOstanėios suskllslos odos dedlr- 
vinlų odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama varotl vatkučtams.kada pa 
slrodo skaudus IšbSrlmas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo Iš 
vtršlnių odos ligų. Le-
gulo Oiktment yra 
parduodama — po 75 
rentų, 61.15 ir 66.50.
Pirkite vaistinėse Chl- 
cagoje ir apylinkėse:
Mllwsukee, Wls., Ga- 
ry. Ind Ir Detrolt Ml- 
ehtgan, ariat rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri | —

LEGULO, Department D., 
5618 W. Fddy St.. CMrago 34. III.

ast

Muzikali
— Kai aš buvau dar visai 

mažas, — pasakojo Raehmani-, 
novas, garsus rusų kompozito-| 
rius, — turėjau kartą akam-' 
binti viename koncerte žymaus 
kunigaikščio namuose. Nesi
girdamas, turiu pripažinti, kad 
kaip 7 m. amžiaus vaikas aš 
visai gerai atlikau Beethoveno 
Kreuzer’io Sonatą. Si sonata, 
kaip žinote, pasižymi keliomis 
labai ilgomis ir efektingomis 
pauzomis. Taigi, vienos tokios 
pauzns metu kunigaikščio žmo
na, maloni- sena ponia, pasilen
kė prie manęs, paglostė per pe
tį ir sušnabždėjo:

— Paskambink mums, ką 
moki, vaikeli.

KAS KĄ IR KUR
NAUiy METŲ BALIUS

NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
I *

Išbandyta priemone prieft nrthrltls 
vuimitizmo skauHmus.

Rezervacijos ir pakvietimai į di ,.
džiausią Chicagoj Naujųjų Metų " !z"'° Mką'*MrnuH-

d„i „ iz > f skambinti — HliusiMt't 8-47.50Sutikimo Balių Keymen s Klubo i olga sakai.auskas 
Balių saleje, 4711 W. Madison St 
gaunami:

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

nyčių, atnaujinta 18 susenusių, 
net $95,544 buvo išleista auklė
jant naujus kunigus vidaus mi
sijų reikalui.

138 pantys kraujo Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS - Kauno Arkivys-

Belmont Abey mokykloje1 kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš-
(šiaurės Garnlinniel vadavau Iei<lo “LUX” 1947 m. Štutgarte (siaurės Karolinoje), vadovau-1 fl20 pua, Kaina $1 M Gauname
jamoje katalikų, buvo Raudo- _* „oo , “DRAUGAS" 4545 W. 03rd 8t.najam Kryžiui duota 138 pan
tys kraujo.

S. Penčylos maisto krautuvėje,
4501 So. Talman, telef. Vilginia 7- 
2758, A. Šležo maisto krautuvėje,
2543 West 69th St., Telef. WAI- 
brook 5-9691, J. Karvelis, 3322 S.
Halsted St., telef. YArds 7-0677,
Ramanauskų krautuvėj,, 1439 S.
49th Avė., Cicero, telef. TOvvnhall 
3-3232.

Pakvietimų kainos 5 dol. ir stu
dentams 3 dol.

Rengia stud. ateitininkai

«*NSKNHinKlKXNEN!NOMN(NtNnKNnKWXNSN!K

VIKTORU K O 2 1 C O 8 
Lietuvišku gazolino stoti* Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS 00. ______________ r_x

o7M B. WESTERN AVB. PR 8-8633 CSatleS ~ Service)
Sav. Inž. A. SFMKNAS 

i 3321 K. Halsted — ClJrfslde V-5H05 
Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9 
oooooooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOfK>00<KX)0000<KX)00
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO 1
Jau dabar įsigykite šv<*ntėni«:
O Moderniškų televiziją
• Iii Pi fonngrufų
• Nuostabius importuotus radijus 
o Stebuklingus trunsistortiilus

radijuk us
O Patogius radijo-lalkrodžius 
O Gražius clektr. laikrodžius 
o Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip put <?ia rasite didelj pasirin

kimų elektr. namų apyvokos relkm.. 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių Ir kt. 
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados šioje moderniškoje 
parduotuvėje.

iį,iDflinfi-

lūlTCLCVISIOn

CHICAGO 29 HA.
MM

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai- 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Tolei. Vlrginia 7-7N7

s,

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ I

C R AN E SAVINGS
2565 VVEST 47th STREET LAfayette S-1081

B. R. Pletkiewicz, prez.; E. R. Pletldewles, sekr. Ir advokatas
Mokame au-kMua dividendus. Ketrt*mr dėklo*. Parduodame Ir ptiihsisn 

valstybė* bonus. Taupytajam* patarnavimai amnokamal
Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą Šiandien. Apdrausta Iki *10,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
aatr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Oeit. nuo 9 iki vtdurdianir

ĮSIRAŠYKITE'
Christmas Club Dabar!
TURĖSITE PAKANKAMAI PINIGU KITOMS KALĖDOMS

DROVERS
1958

Platinkite “Draugą”.

Numeskite piniginių rūpesčių naš
tą ir tikrai pasidžiaukite šventė
mis. Tai yra lengva įvykdyti. Pra
dėkite dabar įsirašydami į Drovers 
Christmas Savings Club. Kiekvieną 
savaitę dėkite po kelis dolerius ir 
jūs turėsite pakankamai pinigų 
pirkiniams, kelionėms, vaišėms 
ATEINANCIOM Kalėdom.

1
Daug lietos automobiliams 

pasistatyti

ĮSIRAŠYKITE I vieną 
ŠIŲ GRUPIŲ ŠIANDIEN!

$1.00 į sav., už 50 sav... $50 
$2.00 j sav., už 50 sav... $100 
$5.00 į sav., už 50 sav.. . $250 

$10.00 į sav., už 50 sav...$500

BANKO VALANDOS 
Pirm. — Penkt. 9 v. r. iki 2 p.p. 
Ketv. vak. 5 p. p. iki 8 p. p.

Tra lengva BENDRAUTI SU DROVERS

^Drovers Banks
47* Sft—» t AJJooJ Amam VArA 7-7000

NUO 1883 M.

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10.000.90

BRIGHTON SAVINGS W LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė

CHARLES ZEKUS Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
Seštad 9 vai. ryto iki 4:30 p.p Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

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

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

PIRKITE TEN. KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

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

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAl IR RANGOVAI ?

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

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

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

IN SI) H 1 L) 
IIP TO

FEDERAL
5RVING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savings—
' ♦» ' ‘ į’ . -f

gausi greitų patarnavimų
* ‘ 6 ’ L f ' t »

2202 W. CERMAK ROAD.
c! ih

CHICAGO 8. ILL.
Vlrginia 7-7747

AND LOAN ASH’N.
JOHN J. KAZANAU8KAS, 

Presldent
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Nuomonės ir pastabos

BRAIDŽIOJIMAS PO PELKĖTĄ MIŠKĄ
Jau kuris laikas, sekant spaudą, Trečias reikalas tai suorga- 

tenka pastebėti įvairią nesutikimų, nizuoti nuolatinį Sovietu ambasa- 
nors dažniausiai siekiami tie pa- dos VVashingtone ir Sovietų atsto- 
tys tikslai, kai tuo tarpu veikimo vybės prie Jungtiniu Tautų piketa- 
barai kuo plačiausi. Tiktai paimki- vimą. šituo reikalu turėtų pasiru- 
me anksčiau ėjusius ginčus dėl še- pinti buvę Lietuvos kariuomenes
fystės, paskutinius pulk. Bironto 
išvedžiojimus, Rastenio užsimoji
mus organizuoti naują fondą ir tuo 
pačiu vėliau užimti Vliko vietą. 
Kartais iš dalies net juokas pai
ma, kaip mes jau “toli” esame nu
ėję. Tiesa, turime įvairių pakraipų 
žmonių, kurių galvojimai skiriasi: 
vieni reikalauja valgyti duoną su 
sviestu, o antrieji — sviestą su 
duona. Alkanam žmogui yra vis- 
tiek, svarbu, kad jis būtų sotus. 
Mes visi juk laukiame, kad Lietu
va nusikratytų bolševikinio jungo. 
Tuo reikalu daug svarstome, daug 
galvojame, daug posėdžiaujame, 
bet didelė dalis to lieka tik popie
riuje. Šis laikas dar nereikalauja 
kruvinos aukos, bet verktinai pra
šosi didesnės propagandos apie 
Lietuva ir apie tenai atliekamus 
bolševikų žiaurumus. Jis jau da
bar reikalauja, kad būtų leidžia
mas anglį? kalba bent mėnesinis

kadro karininkai.
Ketvirtas reikalas — tai turėtu

me taip pat pasirūpinti buvusiais 
Klaipėdos krašto gyventojais ir jų 
organo "Keleivio” leidimu. Šiuo 
reikalu turėtų rūpintis buvę Klai
pėdos krašto lietuviai valdininkai. 
Daug nereikėtų, tiktai sumesti po 
penkis amerikietiškus centus per 
mėnesį kiekvienam naujai atvyku
siam. Tačiau kažin, ar ir tiek pa
jėgsime.

Penktas reikalas. Tai būtų suor- ( 
ganizuoti skrajojantį iš 7 — 10 as
menų teatrą. Žmonių turime. Juos 
tik reikėtų ištraukti iš fabrikų ir 
įstatyti į jų ankstyvesnę profesi
ją. Ir čia nebūtų sunku atlikti, jei
gu mes tiktai pajėgtume atsisa
kyti bent 10 amerikietiškų centų 
kas mėnesį, šitoks teatras galėtų 
bent vieną kartą per metus aplan
kyti lietuviškas kolonijas, tereika
laudamas vien tik už susisiekimožurnalas, kuris turėtų būti išsiun- Kažin, ar ime> Taip

tmetas visų kraštų diplomatams, braidome po pelkėtą mišką. Ka- 
valstybems vadovaujantiems vv- ■ , , .rams, įžymesnių laikraščių redak- da mes 18 1° Grįsime?
rijoms, žymesnėms bibliotekoms ir V. Balčiūnas
t. t. Tiesa, yra lietuviškų laikraš- |---- ----
čių, kurie bent dalinai leidžiami į j- ■ — ■- ■■ ----
apglų kalba, bet juose daugiausia I &
rašoma apie “parapinius” reika-1 
Įlįs ir jie to tikslo neatsieks, o be I 
t* ir tie laikraščiai nevisiškai sti- | 
priei finansiškai ant kojų stovi. Iš 
jų reikalauti, kad išsiutinėtų be ' 
jokio atlyginimo keliolika šimtų; 
egz., ’ būtų tas pats, kaip pareika- j 
lauti iš elgetos atiduoti paskutinę 
lazdą. Kas turėtų šiuo reikalu rū- į 
pintis? žinoma, kad čia būtų šefo 
reikalas. Jeigu jis tikrai šefu bū
tų, tai jau seniai būtų suorganiza
vęs ir toks žurnalas jau seniai gu
lėtų ant įvairių kraštų diplomatų 
stalų. Prieš kelerius metus pulk.
Škirpa aiškino apie telegramą ir 
jos reikšmę Škirpos šviesoje, kad 
kartais teko net nusišypsoti. At
rodė, kad pradės jau krutėti, bet 
vėliau nutilo. Bet reikia tikėtis.
Jeigu kas šiuo reikalu bus daro
ma, Škirpa vėl prabils. Savo lai
ku juk ir dr. Bačkis rašė, kad po
litiką reikia palikti diplomatams, 
bet diplomatai tiktai svaičiojasi 
gražiais žodžiais, o į priekį mažai 
bejuda. (Užmirškime, kad iš Lie
tuvos pasiuntinybės Paryžiuje bu
vo žadėta aplankyti savo laiku lie
tuvius belaisvius Belgijoje, bet 
pažadas liko tiktai pažadu. Latvių 
ministeris su žmona aplankė).

Turėtų tokiu reikalu rūpintis 
LB Amerikoje, bet jos iždas grei
čiausiai yra tuščias. Taigi, kas tuo 
reikalu daryti? Ar ir toliau de- 
monstruotis žodžiu, kaip mes my
lime Lietuvą, ar griebtis darbo.

Prisimename juk caristinius lai-i 
kus, kada kiekvienas varpininkas į 
“Varpo” leidimui aukojo po 25 j 
rublius metuose. Tuo laiku 25 rub. 
buvo pradžios mokyklos mokytojo 
alga. Žemės ūkio darbininkas už
dirbo per 1 metus tik 8 rub. Ge
ras arklys tekainavo 25 rubl. Žino
me taip pat, kad nepriklausomoje 
Lietuvoje turėjome apie 30,000 vai 
dininkų, kurie buvo užėmę šiltas 
vieteles, kurių dalis juk įsikūrė 
Amerikoje. Sunku juk anais lai
kais pradžios mokyklos mokytojui 
paaukoti kiekvienais metais po 25 
rublius. Juk ir jis turėjo gyventi.

Kyla klausimas, ar negalėtų šiam 
reikalui buvęs Lietuvoje valdinin
ku kiekvienais metais paaukoti po 
25 dol. (tradicinis skaičius). Iš vi
sų pabėgėlių juk atsirastų apie 
3,000 buvusių valdininkų, jų žmo
nų, sūnų bei dukterų, ir tuo būdu 
sųBidarytų $75,000 suma. Žinoma, 
kad dalis iš jų atsisakys aukoti.
Kas turėtų organizuoti? Pirmoje 
eilėje turėtų tuo reikalu pasirū
pinti betkuriuo laiku Lietuvoje bu
vę ministeriais: sušaukti buvusių 
ministerių suvažiavimą, paskirti 
kolonijose atstovus, kurie turėtų 
pršdėti organizuoti ir pinigų rin
kimą iš buvusių valdininku, jų 
žmonų, sūnų bei dukterų. Vėliau 
sušaukti atstovų iš kolonijų suva
žiavimą ir prieiti prie demokrati
škų pagrindų. Jeigu per pusę me
tų buvę ministeriai neišsijudintų, 
turėtų imtis organizacinio darbo 
Vasario 16 akto signatarai. Jeigu 
ir jų balso buvę valdininkai, įų 
žmonos, dukterys bei sūnūs neiš-j 
girstų, tektų padėti juodą kryžių.
Turbūt juos tada joks varpas ne
prikels. Leiskime miegoti ir toliau 
reklamuotis.

Oi, kaip mes mylime vargstan
čius Lietuvoje ir kenčiančius Si
biro koncentracijos stovyklose bei 
taigose. Kiekvieną naktį ir dieną 
apie juos galvojame. Bet ką atli
kome? Dabartiniu metu jau gali
ma jiems šį tą pasiųsti. Dauguma 
juk ir pasiunčia. Bet juk yra daug 
ir tokių, kurie jokių giminių už
sieniuose neturi. Tiesa, mes mini
me garsiuosius birželio menesio iš
vežimus, daug rašome ir skaitome, 
bet paaukoti keletą dolerių sunku. 
Čia irgį kiekvienas turėtų bent po 
vienos dienos uždarbį paaukoti. 
Balfas turėtų užpirkti urmo kaino
mis medžiagą ir reikalą tvarkyti 
taip, kad kiekvienas, ištremtas į 
Sibirą, bent birželio mėn. gautų 
siuntinį. I šią akciją turėtų įsijung 
ti ir naujai atvykę kunigai. Vie
nos dienos uždarbį juk sunku pa
aukoti, bet reikia prisiminti, kad 
mes ir patys tik per plauką išven
gėme išvežimo ir mūsų likimas bū
tų buvęs lygiai toks pat, koks da
bar yra jų.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ,ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED - FEMALE

SU AKRŲ MIŠKU 1‘ltlE EŽERO
Gražus 7 kainb. (5 miegamųjų) 

muro namas. Rūsys. Dvigubas mūro 
garažas. Prie US 6 kelio, apie 140 
mylių ) Rytus nuo Čikagos. $17,000. 
A. Rėklaitis.

$100 PAJAMŲ f DIENĄ
Arti Ashland ir 47-os 18 metų ntflr. 

namas. Didelė Ir graži taverna. Mo
derniškas 5 k. butas. Rfisyj salė po_ 
būviams, šalia namo 25 pėdų skly
pas. kuris vasaros metu naudojamas 
bizniui. $28.000. A. Katilius.

$720 MftN. PAJAMŲ
Didelis mūr. 3 aukštų 11 apart- 

mentų namas, parduodamas už 
$43,000. Per 5 .metUB namas pats sa
ve apmokės. Gerai pagalvok ir pa
daryk išmintingų sprendimų: užtik- 

. rink sau ateit) — nepraleisk šito na- 
i mo! A. Sirutis.

P. LEONAS
• RE AT. ERTATP

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-0015

B kamb., 3 mleg., garažas. $13,700 
B kamb. mūr., 3 mleg. gar. $15.500 
5 kamb., mūrinis nau jas. $18,500. 
2 po 4 kamb., mūr., did. sk. $23,000. 
rurime Ir daugiau namą pasirinkimui
S.A, AGLINSKAS Real Ėdale
243* W. 8» St. HE. 4-8292

Pirkit Apsaugos Bonus:

BUDRIKO BRANGENYBĖS, 

TELEVIZIJOS, BALDAI
TAUPYKIT. TAUPYKIT. TAUPYKIT, kad laiku turėtu

mėt Kalėdų dovanų duoti. Dėka Sudriko žemų kaimų laikyse
nos . . . Tamsta galite sutaupyti iki 50% ant visame krašte 
garsinamų rakandu, įrengimų (appliances), kilimų ir ant puoš
menų (jeuelry). BUDRI K FURNITURE adresu 3241 SOUTH 
HALSTED ST., yra žemų rendų apylinkėje. Šioj prekyvietėj 
nėra prabangių įtaisymų, čia Išlaidos sudaromos mažiausios, 
o todėl ir duodamas Tamstoms žemiausios kaino, šįmet Sud
riko parduotuvė pralenkė net pati save . . . Pavyzdžiui, žiū
rėkite į šiuos daiktus:
Deimaitiniai. žiedai 14 kar. aukso, nuo $19.00 ir augščiau. 
šliubiniai žiedai 14 kar. aukso, nuo $7.00 ir augščiau. 
Gimtadienio žiedai, nuo $6.00 ir augščiau.
Akmenuoti rankiniai laikrodžiai, labai patrauklūs, mo

terims arba vyrams, po ...........................................
17 akmenų rankiniai laikrodžiai (vvaterproof), nuo $14.00 

ir augščiau.
Vyrų ar moterų 14 kar. “solid gold case” rankiniai laik

rodžiai, nupiginti iki ....................................................
Stainless plieno 24 gab.: 6 peiliai, 6 šakutės, 12 šaukš

tų už ............................................................................
32 gab. stainless sidabro setas, dailioje dėžėje, vertės 

$38, už ...........................................................................
71 gab. “King” sidabro; 50 metų garantija, medinėje dai

lioje nuo pajucidimo apsaugojančioje dėžėje, vertės 
$78.00, už ............................................... ,.................

52 gab. pietum setas 8 asmenims, vertės $34.00, už ....
Moterims ištempiamos paauksuotos apyrankės, ver. $4., už $2.00 
Vyriškos ir moteriškos paauksuotos laikrodžių apyran

kės, vertės $4.00, už .................................................... $2.00
Moterų “ string” perlai, vertės $3.00, po ...................... $1.00
Bali Pnint plunksnos, nuo 20 centų ir augščiau.

Bud riko krautuvėje jūs rasite tekių vertingų bar genų kaip:
2 gab. dailūs nauji gyv. kamb. setai! kaina nuo $129 ir augščiau. 
Daili 24 valandų sofa and sleepr, su “self ęontainittg” inner-

spring matracu, atsidaro į pilno dydžio lovą.............. $129.00
2 arba 3 gab. sectionals, daugelis naujų stilių po .... $119.00
Gražuti miegamojo setas su dviguba komęde, veidrodžiu, 

skrynia ir knygoms spinta lova ................................. $119.00

$7.00

$28.00

$1.80

$19.00

$39.00
$17.00

Sealy, Simmons innerspring matracai, nupiginti iki , . $29.00
Deluxe Hollywood lovos ansamblis ................................. $59.00
Dailios skrynios (chests) po ............................................ $19.00
Cedrinės skrynios (chests) po ......................................... $29.00
5 gab. chrome plastikos dinette setai, nupiginti iki . . $39.00
7 gab. dinette setai, nupiginti iki ....................... ............. 059.00
7 gab. valgomojo setai, nupiginti iki ...................„ . ... $89.00
Dideli pundai (luggage) arba blanketai ......................... $7.00
Nešiojami televizijos setai, nupiginti iki......................... $77.00
17 colių televizijos setai, nupiginti iki ......................... $77.00
21 colio televizijos setai, stalo modeliai po..................... $88.00
21. colio televiziios console po ........................................ $98.00
Stalo radijos, $20.00 vertės, nupigintos iki ...........  ... $10.00
Vaikų fonografai, nupiginti iki ........................................ $10.00
Higb Fidclity Sonic fonografai, 4 greičių, autom, changer,

groja visokius rekordus, vertės $99.00, už ................. $59.00
3 greičių elektriniai fonografai su elektriniais “pic up”,

nupiginti iki .............................................................. . $16.00
Christmas Carols, ilgai grojanti rekordai ................. 75 centai
Hoover elektriniai dulkių valytojai su įvairiais priedais—

įrankiais (attachments), vertės $39.00, už ............. ,. $19.00
Hoover elektr. dulkių valytuvai,, su priedais, vertes $59—$29.00 
Skalbiamos mašinos, gaziniai pečiai, gaziniai šildytuv. $98 ir augš.I
Pasinaudokite proga mūsų nepaprastai žemų kainų baldų, Įren
gimų, televizijos setų, kilimų ir puošmenų (jetvelry). Jūs rasite 
daugelj vertingi^ daiktų dovanoms jūsų namams, jūsų šeimai, 
jūsų giminėms ir jūsų draugams. Jūsų patogumui Budrlko krau
tuvė ATDARA KIEKVIENĄ VAKARĄ IKI KALĖDŲ ... At
siveskite visą savo šeimą ... Ir atsiminkite, apsirūpinkite pir
kimais anksti, kol dar yra prekių — yra iš ko pasirinkti. Dar 
vienas dalykas — jūsų kreditas yra geras pas Budriką . . . Do
vanos su kiekvienu pirkiniu. Dykai 1958 mažas kalendorius.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
Tek: CAlumet 5-7237

KRAUTUVE ATDARA SEKMADIENIAIS NUO 16—5 VAL.

Kviečiame pasiklausyti Budriko Radijo Valandos iš stoties 
WHFC, 1450 kil. kas ketvirtadienį nui 6 iki 7 vai. vakaro. Dai
nuoja. mūsų du žymiausi solistai liaudies dalinas, ištraukas iš 
operos ir klasiška muzika.

MARIUI JETTE PARKE. 2 mūriniai 
namai po 2 augltu. l-an namas 2 bu
tai po G kamb. ir 2-aa namas 2 bu
tai po 5 kamb. Prie abiejų namų 
2 autom, garažai. Namai gerame 
stovyje. Reikalinga pamatyti, kad 
galėtumėt Įvertinti.

Marųuette 1‘arkc 5 kamb. mūrinis 
bungalow. Centralinls šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuvė Išklota 
plytelėmis (Tilo kitohen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $16,500. 
{mokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — evpandablc. 
6 metų senumo. Virtuvė ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažai? su Įvaižavimu iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. {nešti tik $4,000.

B kainb. namas, i tį vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo, {nešti tik $3,000.

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

Jei norite parduoti savo namą, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis j mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.
Telef. LlJdlou 5-5900

Kampinis mūr. namas ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn. ,
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; 

VArds 7-2O4B
Rea.

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS

t. S. a I: z a4,Z1 <KKX><><X><><>00<><^^
MARQUE’ITE parke

mūr. 3 bt. 
mūr. 3 bt 
med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,*OU 
mūr. O kb. naujus, lid. lot. — pigiai, 
t ra pigių ir pelningų namų sąrašas

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

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

centr. gazu šildym. .reikia parduoti 
šią savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
G AG E PARKE:

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

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

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

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
na vintas.

NORY ILA
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5«th St. Tek PRospeet 8-5454

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

2-jų augštų mūr, 2 po 5 k. Alyvos 
karšto vand. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
buž. $28,400.

2-jų augštų mūr. 3 jų butą — 
6, 5 ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. 
Įrengimai. Naujus garažus. $30,900.

Prie Marųuette Parko 5 kumbarių 
Į mūr. bungalovv (galimybė padaryti 
j 3 miegamus). Plieno balkiai. Apsau

ga nuo potvynių. Geras pirkinys — 
paskubėkite. $16,900.

GAGE PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. bungalow su 

3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, gazu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su "overhead doors” 
$20,900.

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

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Rral Įstate — Insurance — Reniais 

Notary Public
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234

oooooooooooooooooooooooooo

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

HEmlock 4-4533.

GIRLS! WORK NEAR HOME 
An-angc Your Gun llours

Bi‘tw»‘cn 8:30 and fi. No Kals. 
FIL1NG — KOME TYl’ING

MR. M ANSEI ELD CL
3620 S. Iron

MISCELLAN EOIIS

BUILDING & REMODELING

4-1919

ŠILDYMAS
A. Stauriauskatt tnstoliuoja vi

sų geriausių Amerikon firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ii atlieku 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

LIET IPIIRAUDOK AGENTTRA
Visų rūšių apdraudoa Automobl 

llų finansavimas. Notarlatas Valsty 
bfis patvirtinęs kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteirauk it r pas mus

JONAS KIRVAITIS
___ WAlbrook 5-5B7f

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
BIOS S. Ashland Avė.. Chicago 3B. IR

KAS JIEŠKO GERŲ NAMŲ 
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 1 
K. Volodkevičių

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534 

SKelbkitės dien. "Drauge”.

PAJ1EŠKOJIMAI
Jeiškomas pusbrolis VACLOVAS 

RIMANTAS, kilęs iš Kurtuvėnų 
parap.. Šiaulių vals., Saugėnų kai
mo, į Kanadą atvyko 1912 m. Jis

Aidukaite Ona ios sesuo Mari- turėjo 2 8686149 ir 3 brolius: Liud- . Aiau*a t6 und’ J°8 8esuo 51211? viką, Joną ir Jurgį. Jieško jo pus-jona ištekėjusi uz Antano 2virb- segerė Antanina 8įamantaitĮ Pra-
Andaršiūnienė Justina; ! š° atsiliepti arba aPie * Piešti
Arbačauskas Antanas, gyvenęs 

Elmhurst, L.l.;
Atkočiūnas Stasys, iš Kalvelių Jieškomas JUOZAS LABANAU- 

k., Veprių v., Ukmergees aps.;
Autukaitis Sofija, d. Antano, iš

šiuo adresu: Antonia Aleksas, R. 
R. 3, Cadillac, Michigan. USA.

Gužionįų k., Jonavos vai.;
Banevičiūtė Paulina;
Baubinaitė Elena, d. Alfonso;
Bereišis Kazys ir Stasys (jų pa

tėvis Švilpauskas), kilę iš Ževeliš- 
kio k., Žeimių v., Kėdainių aps.;

Bilinskas Jonas ir Vilhelmas, s. 
Vytauto;

Bubnas Juozas, sūnus Ignoto, 
su šeima;

Dransutis Antanas, sūn. Vinco, 
ir jo vaikai Antanas Jonas, Bronė 
ir Stasė, gyvenę Front Street, Phi- 
ladephia, Pa.;

Dubre. Jonas:
Dzevačkienė - Jadzevičiūte

SKAS, s. Juozo, kilęs iš Raseinių 
apskr., Kražių vals.,Gilbraščių km. 
Jieško brolis iš Sibiro. Kreiptis 
šiuo adresu: Gražina Brown, 5222 
South. Ridgeway, Chicago 32, III. 
Tel. PO 7-0446.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėjp — 
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su 

Joa- naujausiais papildymais: 1) mo-
na, d. Motiejaus; terims pensijos mokėjimas nuo

Galinienė Krivickaitė Veronika, 62 metų amžiaus, 2) nedarbin- 
gyvenusi Paryžiuje; ' giems asmenims pensijos mokėji-

Jasaitienė Šungailaitė, Kaz, iš 2. mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
Naumiesčio vai., Tauragės ap.; 'čia telpa Nelaimingų atsitikimų 

Joncevičienė Mantrimartė, Ona, j įstatymas su nurodymais kokias 
brolis Mantrimas, Vladislovas, vk. | pašalpas gali gauti susižeidęs as-
Vinco ir Julijonos Paulavičiūtės iš 
Aužbikavo k., Tenenių par., Vai
nuto v., Tauragės aps.

Kelpša, Vaclovas ir Viktoras, s. 
Hugono:

Kirkutvtė Alikelienė Teklė, dūk. 
Felikso;

Kurtinis Pr>nas, žmona Birutė, 
vaikai Alma Genė ir Sigitas-Kazi- 
mieras;

Lašas Jonas, iš Osavvtų k., Za
rasu ap.:

Leonavičius, Alfonsas ir Juozas, 
c. Karolio:

Matulaitis Antanas, sūnus Vin
co:

Mikelienė Kirkutytė Teklė, dūk.
, Fe'ikso;

Piktuižis Juozas ir žmona Domi
cėlė, gweno 1133 Wentworth St., 

• Chicago III.
Ragauskas Mečys, sūn. Kazio, iš 

Kretingon aps.:
Sungaila Jonas, iš Kvėdarnos v., 

Tauragėn an.;
Tekutis Pranas su šeima, iš Bir

že aoskr.

muo. Knygelės kaina .80 ce>ntii 
Pinigus su užsakymais siųsti:

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

“Perskaitęs šią knyga, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieakosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
savo kontrastais intriguojančia į- 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš
kais nutikimais. R. Spalis yra au- 

Tvaškienė Julijona, Tvaška Leo- torius romanų “Gatvės berniuko
nardąs ir jų duktė Genovaitė.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti i:

Consulatc General of Lithuanla 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie 
skaitytojų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmū ir prielankumu.

ši novelių rinkini galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS. 4545 W.63rd St. St., 
Chicago 29. UI.

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

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C. 
Kaina SI.60

Atspausdinta Londone 1957 met. Ir dabar jau gau< 
narna “Drauge' 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

0»3B So. Maplewood Av., Chicago 
Tel. HE 4-7482 arba CL 4-74505

kSSSOOaOMKMUU

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

ISNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Ts-pininkaujamc batų išnnomavi 

mni. Patarnavimas veltai Turime 

įsuki ančių jų sąrašą

VARPAS Real Estate
5*1 B So. Westėm. PRospcc-t 8-2234

ĮSIGYKITE DABAR !

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkitp ąr užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 16—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Willow Springs, III.

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

Statome nan.ins namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai

šaukite DAnube B-27S3 nuo • vai 
ryto Iki 7 vai. vakaro 

Tel. OLyruple 2-6121 nuo 8 vai. 
vHknrc lb« vai. vakaro

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena- 
iiiiĮjų ir prekybos pastatų. Jū
sų paairinkimui turime virš 300 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso telefonas ir namų

PRospeet 8-2013 

7403 KG. WESTERN AVĖ. 

Chicago 30, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef’ — IIE,±‘±±588L.

Perskaitę "Draugą”, duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Kiškučio Vardinės
STASYS DŽIUGAS

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus
siųskite

kartu su pinigais

DRAUGAS
4545 W. G3rd Street 

Chicago 29. III
iNiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiniifiii

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D R A U G E”
4545 W. 63 St., Chicago 29, BĮ.
eiiiiiinifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

IMRCHOFDIMES

HELP WANTED — FEMALE

STENOGRAPHER
Č3OO to £325

Age 25 to 40
National manufacturer of beauty and barber eųuipment located 
on near north side needs a steady trained steno to work in their 
sales department. Dictation, soundscriber and IBM typewriter. 
Ezcellent salary, opportunity, 37’/2 hr. wk., profit sharing and 
many company benefits.

Call MR. JAMES at Michigan 2-0200 for appt.

EMIL J. PAIDAR CO
1120 NO WELLS STREET

^7

Kemkitę tuos. kuriu skelbimus matot "Drauge”
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SPECIALYBES SU GERA ATEITIMI
Šiame mokslo ir naujų išradi- Iš kitos pusės, 1940 metais šia- 

mų amžiuje keičiasi ne tik ga- me krašte trečdalis visų dirban- 
mybinės mašinos, jų išleidžia- čiųjų buvo “baltkalnieriai”, o 
mieji produktai, bet kartu su šiandien jau 50% nešioja bal- 
tuo atsiranda pareikalavimas tus kalnierius ir jų skaičius tu- 
žmonių su naujomis specialybė- J ri tendencijos vis didėti, 
mis, galinčių atlikti progreso iš
šauktas operacijas. Tuo pačiu Ateitis numato nemažą gali- 
šimtai tūkstančių žmonių yra niy^ių norinčioms dirbti mote- 
išstumiami mašininės jėgos ir l*ms- Gamybinio proceso sume- 
jų senosios specialybės negali cbaninima.s ir perėjimas iš rau- 
būti panaudojamos. Yra sako

dijo programa be svetimtaučių 
garsinimų.

šio mėn. pradžioje ji pasirodysi Pinigus prašom siųsti apylin- 
televizijoje.. ' kės iždininkui V. Padvariečiui

Iškilmės baigtos Lietuvos him 24 “- Ten EYck st- Brooklyn, 6, 
nu. Po meninės dalies visi daly- N- ST. 2-3523.
viai buvo pakviesti vaišėms, ku
rias paruošė birutietės.

Minėjime bei vaišėse dalyvavo

ma, jog šiuo metu vykstantis 
šis progreso procesas stipriau 
palies šalies gyventojus, negu 
XVIII-tame šimtmetyje buvusi 
pramoninė revoliucija.

Galima pastebėti, kad JA- 
Valstybių pramonės įmonės 
naujų produktų bei metodų ty
rimui ir labiau suautomatintų 
mašinų įvedimui išleidžia dešim
tis tūkstnčių bilionų dolerių. 
Šis žygis nemaža mažesnių į- 
monių su jų darbininkais pa
daro naujų išradimų aukomis, 
negalinčiomis išlaikyti didžiųjų 
konkurencijos.

Elektronų ir atominės ener
gijos vis didesnis panaudoji
mas šios šakos specialistams 
bei visiems norintiems šioje sri
tyje dirbti atveria plačius aki
račius. “Radio Corporation of 
America” prezidento žodžiais 
tariant, dar niekada iki šioliai 
dvi tokios galingos jėgos kartų 
nėra atėjusios į pramonės lau
ką. «

“U.S. Departments of Com- 
merce and labor” ekspertai tei
gia, jog sekančių 10 metų lai
kotarpyje be elektronų ir ato
minės energijos srities specia
listų bus nemažas pareikalavi
mas dar ir kitose šakose: lėk
tuvų gamyboje ir oro transpor- 
tacijoje, namų taisymo įrankių 
gamyboje, vieškelių statyme, 
mokyklų konstrukcijoje, rašti
nės mašinų gaminime, televizi
jos aparatų gaminime, elektros 
jėgos gamyboje ir kt.

Taip pat tos pačios įstaigos 
žinovai sako, kad ateityje bus 
didesnis pareikalavimas žmonių 
su specifinėmis specialybėmis. 
Statistiniai duomenys rodo, jog 
1900 m. JAValstybėse buvo
ll, 000,000 “juodadarbių”, o da
bartiniu metu jų tebėra tik pu
sė tiek ir ateityje jie vis mažės.

meninio j protinį darbą mote
rims duos daugiau progų įsi
jungti į darbininkų eiles. Geros 
perspektyvos yra pramatomos

kių, kad pirkėjams šios sukaktu 
vės būtų atmintinos ir naudin
gos.

,. .... i Čia yra tūkstančiai įvairiausių
"unų ,r SlU° i kalėdinių dovanų, Šimtai parlor 

setų, sofų, fotelių, miegamojo

Šiandien Juozo Budriko pre
kyba yra plačiai žinoma ir re
miama ne vien lietuvių, bet ir 
tūkstančių įvairios tautybės ame 
rikiečių, nes Budriko sąžiningu
mas ir mandagus patarnavimas | gausiai svečių, jų tarpe ir lietu- 
užkariavo tūkstančius patenkin- vių šv. Kazimiero parapijos kie
tų klientų. bonas kun. Kučingis, kuris Lie-

Minint šias sukaktuves ir arti- ^uvoJe yra buvęs karo kapelio- 
nantis Kalėdų šventėms, Budri- nas. kuris ramovėnams viso- 
kas sumažino kainas visų pre- ^ei *°lJa* Padėjo pravesti minėji-

Chicag
MŪSŲ

oje

rnetu yra trūkumas
Yra apskaičiuojama, jog 1975 

metais moterys sudarys 40% 
iš visų krašto dirbančiųjų skai
čiaus. Šio šimtmečio pradžioje 
jų tebuvo tik 18%, o šiuo metu 
šis skaičius siekia 32%.

Renkantis specialybę, reikia 
atsižvelgti į jos pritaikymo ga
limumus betobulėjančioje indus 
trijoje. Taip pat čia reikia iš
tirti, ar pasirinkta specialybė 
bei amatas ateityje nebus nu
stelbta mechaninės jėgos. Kai- 
kurių profesijų žmonėms, pvz. 
gydytojams, gail. seserims ir 
pan., šis sumechaninimas ar 
nauji išradimai nebeturi įtakos.

Tačiau, prisitaikant prie šio 
išradimų amžiaus reikalavmų, 
yra patartina įgyti kiek galima 
platesnį išsilavinimą. Žinoma, 
čia reikia turėti vieną pagrindi
nę specialybę, o vėliau galima 
jos ribas plėsti, apimant jai gi
miningų dalykų sritis, kad, rei
kalui esant, būtų galima pereiti 
į darbui ir geresnių progų tei
kiančią šaką.

Tad platesnis bei didesnis iš
silavinimas yra nemažas veiks
nys ateities specialistų paklau
soje. Todėl reikia išnaudoti vi
sas galimas priemones mokslo 
žinių Įgavimui: korespondenti
niu būdu, lankant vakarines 
mokyklas ar pan.

Baigiant tenka pastebėti, jog, 
rašydami apie “pelningąsias” 
specialybes, mes nieko neturi
me prieš tuos žmones, kurie 
renkasi socialinės ar visuomeni
nės vertės turinčias profesijas, 
nes ir jų specialybės yra bran
gios šiame išradimų amžiuje.

kambario setų, valgomojo kam 
bario setų, virtuvės setų, karpe- 
•tų, refrigeratorių, pečių, siuva
mųjų mašinų, televizijų, radijų, 
patefonų, deimantų ir auksinių 
laikrodėlių, minkščiausių kaldrų, 
blanketų ir indų setų. Kalėdų se
nelis viską jau privežė į Budriko 
krautuvę — 3241 So. Halsted St.

mą.

Brooklyn, N. Y.
Solidarumo reikalas

Am. Liet. bendruomenės I-ji 
New Yorko apylinkės valdyba 
š. m. gruodžio mėn. skelbia vajų 
susimokėti solidarumo mokestį 
(jei kas dar nespėjo sumokėti 
per seniūnus).

Visi nariai maloniai prašomi 
atlikti solidarumo įnašą už 1957

Kadencijų užbaigiant
Taipgi minėtoji apylinkės val

dyba prašo visus paremti jos pa 
rengimus, įvykstančius prieš ka
denciją užbaigiant:

1 gruodžio 22 d. 5 v. p.p. lite
ratūros popietė Apreiškimo pa
rapijos salėje;

2. gruodžio 28 d. 6 vai. v. apy
linkės narių bei svečių pobūvis 
piliečių klubo salėjo;

3. 1958 m. sausio 18 d. 6. v. 
vakaras Apreiškimo parapijos 
salėje (įvairi ir įdomi programa, 
šokiams gros R. Butrimo orkes
tras).

IŠ ARTI IR TOU
PRANCŪZIJOJ

— Prancūzijos Lietuvių Ben
druomenės vykdomieji organai.

m. ir papildyti nesumokėtą liku- j m- lapkričio 24 ir 25 d. d. 
Budriko krautuvė yra atdarsTkas ‘‘ P^jusiua metus. Tuo rei- posėdžiavo naujai išrinktoji Pr. 
vakarą iki vėlumos; taip bus iki. kalu k“-kvienam nariui pasiųsti b. B. krašto taryba.
Kalėdų. K. laiškai ir nurodyta, kiek susida-1 

rė skolos.

Edv.

-Los Angeles, Calif.

Lietuvos Kariuomenės šventės 
minėjimas

Š. m. gruodžio mėn. 1 d. Los 
Angeles lietuviai atšventė Lietu
vos kariuomenės 39 metų sukak
tį. Minėjimas pradėtas šv. mi- 
šiomis šv. Kazimiero bažnyčioje, 
kurias atnašavo ir tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
Nekrašas, neseniai atvykęs iš 
Romos. Po mišių sekė minėji
mas su paskaita ir menine dali
mi. Sugiedojus JAV himną, LVS 
ramovės Los Angeles skyriaus 
pirm. K. Liaudanskas atidarė 
minėjimą. Atsistojimu ir tylos 
minute pagerbti žuvusieji bei mi
rusieji, taip pat pagerbtas mūsų 
tarpe gyvenąs Nepriklausomy
bės akto signataras prof. M. Bir 
žiška ir Nepriklausomybės akto 
vykdytojai — Vyties kryžiaus 
kavalieriai.

Lietuvos garbės konsulas dr. 
J. Bielskis savo kalboje pateikė 
pluoštą žinių apie organizavimą 
Ametikoje brigados ginti Lietu
vos nepriklausomybę. Buvo pa
rodyta tos brigados uniforma, 
kurią dėvėjo dr. Bielskis.

Po to sekė pulk. Andriaus tu- 
j rininga paskaita apie Lietuvos

Šulaitis kariuomenės organizavimą ir jų 
žygius. Toliau prieita prie me- 

į ninės dalies, kurią pravedė LVS 
ramovės Los Angeles skyriaus 
sekretorius inž. V. Petrauskas, 

i Joje pasirodė solistė Fl. Korsa-
( pragiedruliais ir sukėlė rūpesčių I kaitė, jaunųjų tautinių šokių 
I dėl kaikur esančių šešėlių. I grupė, vadovaujama mokyt. Ra-

KOLONIJOSE

Iš A. L. Mokytojų s-gos veiklos Dr. VI. Literskis davė pilną
Gruodžio 1 d. Jaunimo centre, vaizdą Vasario 16-sios gimnazi- 

įvyko Mokytojų s-gos tradicinė < jos, kurios dabartis ir ateitis pri
. . ______ ni,lrr\Trikavutė su turininga programa. 

Pobūvį pravedė s-gos pirm. J. 
Kavaliūnas, trumpai pranešda
mas apie s-gos veiklą. Pažymėjo, 
kad s-ga dabar leidžia 3 scenos 
veikalus vaikams: premijuotą A. 
Rūko, M. Venclausko ir V. Fran- 
kienės. Šiuo metu jau pradėta 
rinkti medžiaga tremties mokyk
los metraščiui. Paskelbta Moky
tojų s-gos kasmetinė - 250 dol. 
premija už geriausią vaikų ar 
jaunimo literatūros kūrinį. Pre
mijai kūriniai jau gaunami. Pre-

klauso nuo geros valios aukoto
jų. Gimnazijos reikalams pobū
vy parinkta aukų.

Poetės Gr. Tulauskaitė ir A. 
Vaičiūnienė savo kūryba nukėlė 
į nerūpestingą jaunystę ir išblaš
kė sunkesnes mintis.

Daug įdomumo sukėlė inž. I. 
Bartkaus rodyti filmai. Jis taip 
išsamiai nupasakojo apie aplan
kytas vietas, kad rodėsi, kad ir 
visi dalyviai kartu su juo aplan
kė Didžiojo Kūrėjo sukurtas 
gamtos grožybes ir tose vietose i

zutienės ir p. Barakauskienės, p. 
Nausėdų 7 metų dukrelė, kuri 
tikrai artistiškai deklamavo 
dainavo solo akomponuojant jos
broliukui. Dėl jos nepaprastų ga 
bumu susidomėjo Holvwoodas ir

MAŽASIS

TOBULYBES

KELIAS

Paraše |

H P MARTIN

_ _ kellaa. kuria neabejotinai
mija bus įteikti balandžio 12 die- matė Jo kūrybos tesėjo — žmo-1 «£ina
na s-gos metinio koncerto metu. gaus kūrybinės galios liudytojus seię, yra ne tik bet ,r vi

rtaatnfim ir namink- ’,ern8 prieinamas. Viaas pasauli, kali — didingus pastatus ir pamina ftv Aug)8tlnaa „„„gali pada
ius ryt) ką nors didelio”. Tačiau kaa ne-

Šio pobūvio dalyviai įssiskirs-į p p piua xi
tė su pakilusia nuotaika, dėkingi štame amžiuje sy. Tereašisa Ma 
attikusiems programą ir tėvams žasia Kelias yra geriausias. Tikrumo 

Je t6ra vienintelis kelias, vedąs J am-

LB švietimo tarybos pirm. 
prof. M. Krikščiūnas savo trum
pame pranešime apie vizitavimą 
Chicagos lituanistinių mokyklų 
pradžiugino dalyvius patirtais

KAS KĄ IR KUR
— BridRepnrto Namų Savininkų 

draugija šaukia savo susirinkimą 
gruodžio m. 10 d. Lietuvių audito
rijoje, kuriame numatoma aptarti 
daug svarbių reikalų. Pageidau
tina, kad naujieji ateiviai įstotų į 
draugiją, kurių Bridgeporte yra 
nemažas skaičius. Draugija rūpina
si teisine ir kitokia pagalba savo 
nariams.

V aklybe.

jėzuitams už svetingas patalpas 
B. B.

Iiudriko biznio sukaktuvės

liną Ją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau Jums, Jot 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kddykiai neįeisite Į dangaus karalys
tę“. Dangun Ir žemB praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis...I

KnygutS turi 150 puslapių tr kai 
nuoja tik 11.00 Su kietais viršeliais

f
ANTANAS K AG AINIS

Gyveno 2840 W. Marųuette ltil.
Anksčiau gyv. West Sidėje
Mirė gruodžio 8 d.. 1957,

11:25 vai. vak., sulaukęs senat
vės. Gimė' Lietuvoje: kilo iš 
Telšių apskr., Tirkšlių parap., 
Žadeikių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolio duktė Bernice šemetuls- 
kis. jos vyras Stanley ir jų vai
kai Leonard ir Susan. kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnasi pašarvotas Laekavviez 
koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 12 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ii- pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę GIMINŪS
Laidui uvių diruktorius Stepo

nas Laekavviez. Tel. Vlrginia 
7-6672.

Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C. 
Išleido

Ltetuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių; S/4 colio storumo

Kaina.......................................$3.00
Paauksuota...................... t.... $3.50

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų: visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau

Užsakymus su pinigais siųskite;

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

A. t A
Pulkininkui VLADUI MATULEVIČIUI Lietuvoje mirus,
musų mielus gimines. Angelę Matulevičienę ir duk
rą Reginą ir Angelę su šeimomis, giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Krantausky ir Bendžių šeimos

* * UIIii

— Tėvų Marijonų Beiulrathtrhių
10-to Bridgcporto skyriaus susi
rinkimus įvyks ketvirtadienį, gruo
džiM 12 d. 7:30 vai. vakare, šv. j , .
Jurgio klebonijos patalpose. Bus palaikoma Budriko lėšomis kiek 
renkanti valdyba sekantiems me- vieną ketvirtadienį iš WHFC ra
tams. Prašome visus dalyvauti., Jijo atot| 6 iki 7 va, vak
Bus arbatėlė su pyragaičiais. I J .................

Valdyba i Tai yra vienintelė lietuviška ra-

Šį rudenį suėjo 45 metai, kai 
pasekmingai ir plačiai žinomas *1 bo. 

prekybininkas Juozas Budrikas 
pradėjo savo biznį Chicagoje.
Taipgi suėjo 28 metai, kai Bud
rikas pirmą kartą Amerikoje pa- _  _
skleidė lietuvišką žodį ir dainas' riems skJ^Wt7"iVkitiė™ >.i«dnkiie~į 
oro bangomis — vadinasi, pra
dėjo leisti lietuvišką radijo pro
gramą — 1929 m. rugsėjo mėn. 
ir iki šiol (a programa dar yra

kaii išvengti
SKAISTYKLOS

Naujai išleista veikalelb kuria duot 
naudingų patarimų mtvns p- tiems ir ki-

lllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllll 
Ltetuvių tautos LaiirlmiMlon asmeny
bės ArklvyHk. Jurgio Matulaičio-

, Matulevičiaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
▼eikalelį, nes kiekviena 
retų perskaityti.

krikščionis tu-

Kaina 40 rantų
Užimk y m ur au pinigai* atimkite

DRAUGAS
4545 West, fl3rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Ola kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bet visiškas pasiaukojimas 1 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir alely , 
Išganymui.

II, laiškai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve Į 
ritmiškos Išminties perlai. Išreikš, į

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraniiiiiiiinn
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jla stengdamasi" 
būti visiems vlsakuo, kad vlsua lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 
Ir Įrišta , kietus 
12.50.

psl., paveiksluota 
viršelius Kaina

Užsakymus su pinigais siųskite;

“D RAUGAS”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIiųilllllllllllllllllllllllllll

Buvo išklausytas Pr. L. B-nės 
krašto valdybos pirmininkės 
pranešimas ir revizijos k-jos 
aktas, taip pat aptarti Pasau
lio lietuvių seimo ir kiti bend
ruomenės reikalai.

Pr. L. B-nės krašto valdybos 
pirmininke perrinkta O. Bačkie- 
nė, o Krašto valdybos nariais 
išrinkti Pr. Dilevičius ir P. Kli
mas, Jr.; kandidatais — kun. 
J. Petrošius ir Ričardas Bačkis. 
Kr. valdybos nariai pareigomis 
pasiskirstė taip: vicepirminin
kas — sekretorius P. Dulevi- 
čius, iždininkas — P. Klimas,

Pr. L. B-nės tarybos pirmi
ninku perrinktas pulk. J. Lans- 
koronskis.

Pr. L. B-nės revizijos komisi- 
jon išrinkta — kun. J. Petro
šius, B. Venskuvienė ir dr. E. 
Turauskas; kandidatais — M. 
Macevičiūtė ir A. Liutkus.

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

2443 West 6Srd Street 
Telef. PR 8-O8SS Ir PR 8-O8S4

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ
Saakitt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 80. Westera Ava. Air Condltioned koplyda 
BEpablIa 7*8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose mlasto dalyset gausta** 
koplyčia arčiau jflaų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WE$TERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILL. . CICERO, ILL
Telefonai: GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTI!VIV DIREKTOKIV ASOCIACIJOS

Am bu langų patama lur,rnp koplyčias
rimas diena ir nak BhT JBė .■ a o a e Chicago* Ir
tį. Reikale Mukti 'Loselando dalyse ir
mus. tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ

JRMI7 S. I.ITCANICA AVĖ.

LAfayette 3-3A7'2

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel V Arda 7-3401

PETRAS P GURSKIS
059 Wea| I8th STREET Tel. SEeley 3-571J

POVILAS jTRiDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodora 4-2228

"Turgis f. rudmTn
3819 S. LITIIANICA AVĖ Tel. YArda 7-1138-1184

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCK?
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpnbik 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

YANCE FUNERAL HOME ~
«24 S 50th Avė. (Il.vnipk 2-5240 ir TOwntiaII 3-96HJ
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X Kalėdų eglutė įvyks gruo- mokyklas PrelegentM pasisa
džio mėn. 22 d. 3 vai. Lietuvių 
auditorijoje. Įdomią ir įvairią 
meno programą atliks mokslei
vių tautinio ansamblio dalyviai 
muz. A. Skridulio ir S. Velba- 
sio priežiūroje. Programoje da
lyvauja ir Bridgeporto lituanis
tinės mokyklos mokiniai. Šios 
jaunimo šventės globėju yra 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje, kurio Kalėdų senelis ap
dovanos atsilankančius vaiku
čius vertinga Kalėdine dovanėle. 
Tėvai, kurie norės, kad jų vai
kai džiaugtųsi ne tik šios šven-
tės programa ir Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje kalėdinio vien religinimas. 
senelio suteiktomis dovanomis,
prašome vaikus užregistruoti I.. 
iki gruodžio mėn. 20 d., kad 
Kalėdų SLA senelis galėtų pa
rinkti dovanas pagal vaikų am
žių. Registracija vyksta kas
dien: RE 7-5803 ir VI 2-6172.

X Vlado Samuolio šeimą iš
tiko skaudi. nelaimė. Prieš tris 
savaites mirė jo žmona, o da
bar jisai pats paguldytas li
goninėje už 100 mylių nuo Chi
cagos — Decatur mieste, UI.
Pasiliko keturi sūnūs be globos, 
kurių jauniausias yra 11 metų.
Jie gyvena Bridgeporte ir visi 
mokosi. Pats Vladas dirbo Wa- 
bash geležinkelio prekių stoty
je. Dabar nėra kas rūpinasi jo 
šeima — jokių artimesnių gi
minių neturi. Darbovietės ad
ministracija rūpinasi jo gydy
mu, o draugams ir visuomenei 
pasilieka susirūpinti jo šeima.
Atrodo, kad tuo reikalu jau do
misi lietuvių bendruomenės va
dovybė Bridgeporte ir daro žy- vas> pakviestas šio skyriaus
gius šitą klausimą plačiau pa
svarstyti ir sudaryti sąlygas, 
kad likusieji VI. Samuolio vai
kai galėtų toliau mokytis ir gy
venti. Pažymėtina, kad vaikai 
buvo pavyzdingi — lankė litu
anistinę mokyklą ir moksleivių 
tautinį ansamblį.

X Kultūros Fondo valdybos 
posėdis įvyko Lietuvių auditori
joje gruodžio 1 d. Iš Clevelan- 
do specialiai buvo atvykęs cent
ro valdybos narys Kultūros rei
kalams A, Mikulskis, kuris pa
darė pranešimą Kultūros Fon
do reikalais, .o Kultūros Fondo 
valdybos pirmininkas J. Kreivė
nas plačiau nušvietė dabar dir
bamus fondo darbus ir numato
mus planus ateityje. Prie LB 
Kultūros Fondo valdybos jau 
veikia sekretoriatas, finansų 
skyrius, muzikinė komisija. 
Greitu laiku bus sudaryta tau
tinių šokių ir propagandos. Pa
žymėtina, kad šitas posėdis bu
vo labai gyvas ir nevengta pa
sisakyti Kultūros Fondo klau
simais.

X Rigofetto opera praėjusį sek
madienį pavyko puikiai. Pilnu
tėlė salė nuoširdžiai sutiko so
listus. Atrodo, kad dar vienas 
spektaklis taip pat turėtų žiū
rovų. Vyrų choro vyrams už 
šios augštos kultūros meno po
pietę meno mėgėjai yra labai 
dėkingi. Solistai buvo apdova
noti gėlėmis.

X Chicagos šaulių klubo ne
paprastame narių susirinkime, 
kuris įvyko gruodžio mėn. 1 d. 
Lietuvių auditorijoje, išrinkta 
šaulių klubo valdybon kun. A. 
šeštokas, VI. Išganaitis, V. Ab- 
ramikas, A. Gintneris, J. Cės- 
na, Z. Urbonas, O Dunaitienė,
K. Rožėnienė ir Pr. Tomkevi- 
čiua.

Rpmkitp rli<*n DraiHtaVnas pra,ei8taa Hgoninė>, Leo-nCIUlUI/C Ultll. IJIflUKę. nardaB Jankauskas įteikė

X Kultūrinės autonomijos 
klausimas sulaukė nemažo su
sidomėjimo Krikščionių demo
kratų studijų klubo susirinki
me. Savo paskaitoje Petras Mal- 
deikis padarė plačią apžvalgą 
kaip šiandien vad. kultūrinis 
klausimas yra sprendžiamas 
daugumoje valstybių tvarkant

kė už valstybės tvarkomą mo
kyklą, kurioje yra remiama ir 
privatinių mokyklų steigimo 
iniciatyva. Jis taip pat kėlė 
mintį, kad tvarkant mokyklas 
būtų palikta daugiau vietos tė
vų iniciatyvai. Kalbant apie 
būsimą Lietuvos mokyklų sis
temą, jis mano, kad tikyba bū
tų visur dėstoma. Tačiau tėvų 
teisė pasirinkti mokyklą neturi 
būti varžoma. Pasisakydamas 
už valstybines ' .mokyklas Mal- 
deikis išeina iš nusistatymo, 
kad auklėjimas šiandien yra la
bai platus reiškinys ir nėra

Diskusijose iškilo įdomių min
čių, kurių tarpe' stipriai buvo 
atstovaujama tokia mokyklų 
santvarka, kur mokyklas pa
skirstytų atskiros grupės savo 
įtakon. Diskusijose dalyvavo:
J. Končius, inž. Bielskus, inž. 
Pabedinskas, K. Kleiva, inž. 
Naudžius, St. Rauckinas, Pr. 
Povilaitis ir kun. V. Bagdana- 
vičius.

X Liaudies meno skyrius or
ganizuojamas Chicagoje prie 
Čiurlionio galerijos. Pramatoma 
gauti didelis skaičius įdomių 
eksponatų. Su savo darbais čia 
bus pakviesti dalyvauti ir gy
vieji mūsų liaudies meno repre
zentantai: Končius, P. Laurina
vičius, Tamošaitienė, Jameikie- 
nė ir dar tebegyveną įvairūs lie
tuviški “dievadirbiai”.

Dail. A. Rūkštelė, buv. Lie
tuvoje liaudies meno muzėjaus 
direktorius, liaudies meno žino

vadovu. Menininkų klubo val
dybos posėdis įvyko gruodžio 
7 d. Posėdyje dalyvavo: pirm. 
Z. Kolba, M. Šileikis — dail. at
stovas, A. Nakas — muzikų 
ats., B. Račkauskas — scenos 
meno ats., P. Gaučys ir S. Ta- 
mulaitis — rašyt. ats.

Posėdyje, kuris tęsėsi Z. Kol
bos bute 3 vai., padaryti nepa
prastai svarbūs nutarimai ir 
įsipareigojimai; be to, nustaty
ti konkretūs artimiausi Meni
ninkų klubo veiklos planai, ku
rie bus skubiai vykdomi.

X Antanas J. Rudis, ALRKF 
pirmininkas, gruodžio 10 d. va
kare duos paskaitą Knights of 
Columbus, Mundelein skyriams, 
Marųuette Hali, South Western 
avenue, prie West 69 Street. 
Jisai kalbės apie tarp
tautinį pasauliečių apaštala
vimo kongresą Romoje, ku
riame jisai dalyvavo. K of C 
nariai gali atsivesti paskaiton 
ir svečių.

X Duodamos dovanos su
kiekvienu prieškalėdiniu pirki
niu, atsilankiusiems į Daina TV 
krautuvę, 3321 S. Halated St. 
Visiems nemokamai duodami 
gražūs 1958 m. sieniniai kalen
doriai. Dirbančiųjų patogumui 
iki Kalėdų parduotuvė bus at
dara kasdien vakarais iki 9 vai. 
vak., o sekmadieniais nuo 10 
vai. ryto ligi 5 vai. vak.

X Tėvas Jonas Kubilius, SJ, 
ilgametis Aušros Vartų parapi
jos klebonas Montrealyje, atvy
ko į Chicagą ir pradėjo eiti 
Jaunimo centro direktoriaus 
pareigas. Visais Jaunimo cent
ro reikalais galima kreiptis į 
T. J. Kubilių kasdien 9—10 v. 
prieš piet ir 7—9 vai. vakare 
telefonu PRospect 8-7227. Ne
atsiliepiant tuo numeriu, skam
binti HEmlock 4-1677.

X E le n a i Stankevičienei,
6448 So. Talman, tik už 4 die-

$137.35 čekį.

AKTORĖS DARBAS

Čia matoma aktorė Mamie Van Doren, besiruošianti naujam 
filmui Newhall, Calif. (1NS)

CHICAGOS ŽINIOS
Du peršauti prie mergaitės 

namų
Du jaunuoliai medžiokliniu 

šautuvu buvo sužeisti, kai jie 
stovėjo prie mergaitės namų 
1232 W. 101 st. ir kalbėjosi su 
ja. Vienas jų — James Vežina, 
17 m. amžiaus, antras John 
Doornbos, 15 m. Į abu buvo su- 

, varyta po maždaug 30 šratų. 
Pirmajam šratai sulindo į nu
garą ir jam pavojus didesnis, 

j antrajam į veidą. Nelaimė įvy- 
: kusi per neatsargumą, kai tre- 
' čio berniuko laikomas šautuvas 
, iššovė. O gal tai buvo kerštas 
dėl mergaitės. Policija įvykį ti- 

I ria.

Sudegė vagone
Du vyrai mirtinai sudegė va

gone, pilname kalėdinių papuo
šalų Chicago ir North Western 
linijos stotyje, 500 W. 15 pi. 
Vienas taip sudegė, kad negali
ma pažinti, pas kitą rasti doku
mentai, rodą, kad jo vardas 
Joseph Deloney. Detektyvas 
prisipažino, kad jisai rado va
goną atdarą ir jį užrakino, 
kartu užrakindamas ir tuos vy
rus. Manoma, kad jie, ginda
miesi nuo šalčio, sukūrė ugne
lę, kuri išvystė gaisrą. Jie su
degė nutroškę nuo garų.

Sužeidė septynis
Jaunuolių vairuojama maši

na, bandydama pabėgti nuo po
licijos, važiavo Chicagos miesto 
centre 100 mylių greičiu ir at
sitrenkė į kitą mašiną ties 
Franklin ir Van Buren. Sužeis
ta iš viso 7 žmonės. Vienam 
reikėjo jiet 40 digsnių siuvant 
žaizdą galvoje. Policija bandė 
sustabdyti jaunuolius, pastebė
jusi pergreit važiuojant, bet šie 
nepaisė perspėjimo ir skubiai 
bėgo tolyn.

Pavojingiausias mėnuo
Gruodžio mėnesį daugelis 

žmonių vyksta į krautuves, gat
vėse didelis judėjimas ir kamša
tis, dėl to daugiau ir pavojų. 
Chicagoje nuo 1949 metų gruo
džio mėnesiais įvyksta viduti
niškai po 49 mirtinas nelaimes, 
kai tuo tarpu kitais mėnesiais 
— 33. Mašinų vairuotojai per
spėjami būti atsargesniais.

Sugavo žudikus
Policija areštavo W. Thomas, 

25 m., gyvenusį 4355 S. Halsted 
st., Chicagoje, ir Harold Spaur, 
31 m., gyvenusį 814 W. 51 str. 
Jie prisipažino šeštadienį mirti
nai peršovę Michael Sabo, 36 
m., kai jis išėjo iš tavernos. Nu
šovė ties 9311 Cottage Grove. 
Policijai nežinomas asmuo tele
fonu pranešė vieno žudiko var
dą.

Saugotis kišenvagių
Dvi policininkės, stebėdamos 

vienoje miesto centro krautuvė
je, Chicagoje, pamatė, kaip 
viena moteris ištraukė iš ran
kinuko kitos pinigus. Vagišė 
buvo sugauta ir pinigai grąžin
ti nuskriaustajai. Policija per
spėja dabar labiau saugotis ki
šenvagių, kurie prieššventinėje 
spūstyje labiau siaučia.

Chicagoj pigesnis švietimo 
mokestis

Cook Apskrities mokyklų su
perintendentas praneša, kad 
Chicagos miestui kiekvienas 
pradžios mokyklos mokinys per 
metus kainuoja $328.02, o kiek
vienas augštesnės mokyklos mo
kinys $480.53. Paties gi Cook 
apskrities išlaikomose užmies
čio mokyklose vienas prad. mo
kyklos vaikas kainuoja $362.80 
ir augšt. mok. auklėtinis — 
$6000.53 per metus. Cook ap
skrity švietimo reikalams ima
ma mokesčių po $1.91 nuo $180 
nuosavybės vertės, o Chicagos 
mieste — $1.11.

Ūkininkų suvažiavimas
Sherman viešbutyje, Chicago

je, prasidėjo ūkininkų suvažia
vimas. Dalyvauja 5,000 delega
tų ir svečių iš 48 valstybių ir 
Puerto Rico. Suvažiavime tre
čiadienį kalbės Agrikultūros 
sekretorius Ezra Taft Benson. 
Tarp kitų kalbės ir Japonijos 
ambasadorius Koichiro Ašakai. 
Suvažiavime girdisi pageidavi
mų, kad būtų sumažintas vy
riausybės kišimasis į ūkio rei
kalus.

Gražioji Šveicarija
Šios savaitės pradžioje teat

ras Today (Madison ties Dear- 
born) rodo spalvotą filmą — 
Šveicarijos vaizdus. Balti, snie
gu nukloti kalnai, žali kloniai, 
mėlyni ežerai, spalvingi mies
tai ir įvairūs gyventojų papro
čiai filmą daro įdomų. Šalia to 
— demonstruojami Raphaelio 
paveikslai bei sporto, politikos, 
madų naujienos.

Skrajojančių bombų 
mokykla

Arlington Heights, netoli Chi
cagos, prie 45-tos Priešlėktuvi
nės Artilerijos brigados, įsteig
ta mokykla, kuri paruoš vyrus, 
kaip reikia tvarkyti skrajojan
čias Nike bombas, kurios pa
ruoštos gynimui Chicagos-Gary 
srities.

X Algirdas Avižienius iš 
Champaign, Ilk, įstojo nariu 
Lietuviškos Knygos kluban ir 
sumokėjo nario mokestį 5 dol. 
Ta pačia proga jis paėmė Lie
tuviškos Beletristikos antologi
ją, kuri jam atsiėjo tik 4 dol. 
67 centai. Perkant ji būtų kai
navusi 7 dol.

X Petras Babickas, žymusis 
mūsų kalbėtojas, šeštadienį, 
gruodžio 14 d., 6:30 vai. vak. 
skaitys Lietuvių auditorijoje 
paskaitą apie lietuviškąjį pa
jūrį. Kartu vyks arbatėlė, ku
rią rengia Maž. Lietuvos Bičiu
lių draugija.

X Birutė Pūkelevičiūtė gruo
džio 15 d. “Pelkių Žiburėlio” ra
dijo valandėlėj skaito savo kū
rinį “Vasaros eskizai”.

X Atlaidai 40-ties valandų 
Cicero Šv. Antano bažnyčioje 
baigiami antradienio vakarą 
7:30 vai.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE |

— Raulbiaitis Pranas, Los
Angeles, Calif., Draugo bendra-j 
darbia, Lithuanian Realty Co. I 
persikėlus, perėjo dirbti prie 
George Samuel Bacon, Realtor 
ir tarpininkauja pirkti ir par
duoti namus, pelno nuosavybes 
ir sklypus. Prieš darydami biz
nį pasiteiraukite pas jį raštu 
ar telefonu. 'Adresas biznio: 
1955 Hillhurst Avė., Los An
geles 27, Calif., telefonai: biz
nio — NO 33030, namų — NO 
25433. Padeda sutvarkyti ir pa
jamų mokesčius.

KANADOJ
— J. Miliušas, turįs krautu

vę 1006 Dundas st., Toronto, 
labai pavyzdingai atsiskaito iš
platinęs "Draugą” bei kitą 
spaudą.

VOKIETIJOJ
— Pabaltijo Sekcija Prie 

Tarptautinio Komiteto Krikš
čioniškai Kultūrai Gint*. Š. m. 
lapkričio 19 d. Bonnoje, Beetho- 
veno salėje, įvyko inauguraci
nis Pabaltijo Sekcijos prie 
Tarptautinio Komiteto Krikš
čioniškai Kultūrai Ginti susi
rinkimas.

Šios sekcijos branduolys bu
vo seniai susidaręs. Praėjusių 
metų laikotarpyje buvo išdirbti

Studijų fondas
Chicagoje įsteigtas studijų 

fondas, pavadintas Education 
for Survival Foundation. Jam 
vadovauja Gerald Gidwitz, ben
drovės Helene Curtis Industries, 

1 Ine. Jis pareiškė, kad šios insti
tucijos tikslas yra kiekvieną 
mokyklų distriktą įsąmoninti, 
jog Amerika yra įvelta į mo
kyklų, į švietimo kovą su Ru
sija. -,a’

Žydai pagerbs vyskupą
Žydų organizacija The Ame

rican Friends of Hebrew Uni- 
versity in Israel šiandien, vaka
re Covenant klube ruošia pa
gerbimą vyskupui Bernard J. 
Sheil. Vyskupas bus pagerbtas 
už gražų pasitarnavimą talkoje 
sukelti $1,000,000 tiems švieti
mo reikalams.

Mirė išradėjas
Pramonininkas ir išradėjas 

James R. Cardwell, 84 m. am
žiaus, mirė Barringtone. Jis iš
rado geresnius stabdžius ir 
trenksmą traukiniuose sumaži
nančius įtaisus. Buvo eilės pra
moninių firmų direktorius.

Devintas sūnus
J. Raymond O’Brien, 47 m. 

amžiaus Oak Parko gyvento
jas Garfield Park ligoninėje su
silaukė devinto sūnaus. Jo žmo
na turi 38 m. amžiaus. Kiti sū
nūs yra tarp 2 ir 19 metų am
žiaus.

ATLIKIME TAUTINĘ 
PAREIGĄ!

Užsimokėkime Lietuvių Ben
druomenės nario solidarumo 
mokestį.

Tolimosios Australijos egsotiką ir 
ten įsikūrusių lietuvių vargus pa
žinsi perskaitęs

' J. M1KELIONIO

BENAMIAI
Tai pirmieji tremtinio išgyveni

mai, vargai ir skausmai, išemigra
vus j Australiją, kur ir klimatas 
skirtingas, ir gamta žmogui nepa
lanki, ir žmonių papročiai svetimi, 
ir patys žmonės atšiaurūs, ši kny
ga yra viena tremties iškarpa, iš 
kurių bus rašoma nuo bolševikų pa
bėgusių lietnvių istorija. Stilius 
lengvas ir paprastas, kalba labai 
aiški.

Knyga tari 215 puslapių, išleista 
Buenos Aires, Argentina, kaina tik 
$2.00,

Užsakymus ir pinigus siųskite

“DRH6IS”
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

įstatai ir atliktas sekcijos įtrau
kimas į draugijų rejestrą ir iš
rinkti reikalingi organai.

Inauguracinį posėdį atidarė 
Latvių Sielovados direktorius 
Vokietijoje kun. R. Matulis, vie
nas iš ligišiolinio prezidiumo 
narių. Posėdžiui vadovauti bu
vo išrinkti ats. pulk. L. Jacob- 
sen (estas) ir dr. J. Norkaitis 
jr. (lietuvis).

Į posėdį atsilankė gražus Pa
baltijo tautiečių būrys. Tarpe 
atsilankiusių svečių buvo abu
du Vokiečių sekcijos pirminin
kai — ambasadorius Holzapfel 
ir valstybės sekretorius dr. 
Puender, vyr. valdybos narys 
dr. Ruppert ir gen. sekretorius 
G. Jaeschke. Dalyvių tarpe bu
vo taip pat prancūzų parlamen
to narys de Leotard, kuris yra 
ir parlamentarinis generalinis 
Tarptautinio komiteto sekreto
rius, be to, p. Simon, atstova
vęs Prancūzijos sekcijai. Atsi
lankiusieji svečiai Pabaltijo sek
cijos įsikūrimą šiltai sveikino, 
pabrėždami, kad jokia geležinė 
uždanga Vakarų kultūros tau
tas nuo Europos kamieno neat
skirs. Visų kalbėjusių buvo pa
brėžiama, kad pavergtųjų išva
davimas ir laisve bei žmogaus 
verte pagrįstos santvarkos at
statymas yra pagrindinis viso 
laisvojo pasaulio uždavinys.

Į sekcijos prezidiumą išrinkti 
estai ats. kap. J. Vint ir E. 
Raeni, — kun. Matulis ir prof. 
Stums ir lietuviai — prof. dr. 
A. Maceina ir dr. P. Karvelis.

Nario mokestis — 5 DM me
tams.

Sekcijos darbo planą svars
tant, dr. P. Karvelis keliais žo
džiais priminė, kad jau virš 7 
metai kaip palaikomi glaudūs 
santykiai su Tarptautiniu ko
mitetu. Per tą laiką buvo su
ruošta visa eilė minėjimų, spau
dos konferencijų ir kitokių pa

SIAIS METAIS “DRAUGAS” 
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELĖS 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su UetuvlškaiB 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU- ( 
GAS siūlo rinkini nr. 1 su 16 kor
telių už vieną doler}.

šis pirmas rinkinys yra labai gra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuviškais sveiki
nimais.

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

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

šios korteles Kalėdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
1 Lietuvą.

Rinkinys nr. 3

LIETUVIŲ DAILININKŲ
KALĖDINĖS KORTELES

Siame rinkinyje yra Pauliaus Au- 
giaus, Vytauto Jonyno, Petro Klau- 
Ično, J. 1‘aiitlonlMia, J. Steponavi
čiaus Ir T. Valiaus piešti vaizdai. Šių 
menininkų dailiai yra keturių spal
vų, gražiai atMpaiiBtl ir keletas Jų 
tikrai tinka persiuntimui J Lietuvą, 
fti dfiželfi su 16 kortelių kainuoja I 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
D R A U G A 8

454S W. SS St, Chicago 29, Dl.

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONf!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, ižslmo- 
kėjlmai iki 3-Jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St Vletory 2-4226

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

rengimų. Į tradiciją yra įėję, 
Tarpt, komitetui padedant, mi
nėti birželio mėn. deportacijas. 
Dr. Karvelis pasidžiaugė, kad 
iš komitetui artimų politinių 
sferų pabaltiečiai visuomet su
silaukdavo visokeriopos para
mos. Atsakingų politikų taria
mas aiškus žodis už mūsų iš
laisvinimą yra didelė moralinė 
parama kovoje už mūsų teisių 
atstatymą.

Tą pačią dieną vakare dr. P. 
Karvelis įvykusiame vokiečių 
sekcijos susirinkime pasveikino 
susirinkusius Pabaltijo sekcijos 
vardu ir pasidžiaugė, kad dabar 
komitetas atgaivina savo veik
lą tarptautiniu mastu, atsisto
damas aiškiai ant viršpartinio 
ir virškonfesinio pagrindo.

Filosofiški aiškinimai
Budizmo religijos įsteigėjas Go- 

tomo aiškina, kad žmogaus gyve
nimas yra kentėjimas nuo jo pra
džios ligi mirties, kad nuo ken
tėjimų nereikia bėgti, o juos sa
vo valia nugalėti. Kai jo mokiniai 
užklausė, kas iš to, koks gi ga
lutinis žmogaus likimas, tai jis 
nuo atsakymo įvairiaip išsisukinė
jo

Filosofas Platonas kukliau tei
sinasi: į tai galėtų atsakyti tik 
iš dangaus nužengusi būtybė.

Tokių ir panašių aiškinimų aki
vaizdoje antikinis žmogus kūnu ir 
siela juto, kad pagonių filosofija 
jo nesotina, neduoda jam jėgos, 
tėvynės, nieko neišsprendžia. Jis 
patyrė, ką reiškia būti žmogumi, 
turėti sąžinę, aistrų, ilgesio, mei- 
!ės, neramumo ir pykčio ir netu
rėti jokios gyvos teisės visam tam 
taisyti ir raminti. Taigi pradeda 
nebepasitikėti žmogaus proto ga
liomis, kurios ir mūsų laikais pa
našiai vertinamos.

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

kurią suredagavo 

sesuo M. Gratia, (Listaltė)
Marijos AugAtt-snAs mokyklos 

meno dalykų mokytoja

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė
mėsią yra kreipiamas į lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį.. Uustracijoa 
yra atspausdintos 6 spalvom Kny
ga gražiai įrišta.

Knyga turėtų būti kiekvieno lie
tuvio knygvne ir ji labai tinka 
dovanoti Kalėdų proga kitatau
čiams.

Kaina $4.95. 
Užsakymus siųskite:

“DRAUGAS”

4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, Illinois

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE

Su Čikagos Arldvysb. aprobata 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liu
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam ir bet

kuria proga!
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILL.


