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Komunistų melas apie Pabaltijo 
valstybes Anglijos vadovėlyje

AL. GI MANTAS
Detroite leidžiamas lenkų dienraštis „Dziennik Polski“ iške

lia aikštėn ir piktinasi stiproka sovietine įtaka britų mokyklose, 
kur ji skleidžiama per vadovėlius.

Lenkiškasis leidinys stebisi,
kaip britų švietimo įstaigos gali 
leisti klaidą skelbti jaunimui, 
kurie už keletos metų gal valdys 
pačią Angliją ir formuos jos vie 
šąją opiniją. Kaip pavyzdį 
„Dziennik Polski“ nurodo geo
grafijos vadovėlį, kuriame žinios 
apie Rusiją ir Rytų Europą, pa
teiktos Manchesterio universite
to profesoriaus W. Fitzgerald, 
yra perdėm tendencingos, klai
dingos ir tokio turinio, jog, len
kų laikraščio žodžiais tariant, 
nepadarytų gėdos ir gabiausiam 
komunistų agitatoriui.

Štai 130 pusi. minėtasis britų 
mokslininkas pateikia tokią „tie
są“ anglų jaunimui apie Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bolševi
kų įvykdytą aneksiją: „...tie 
kraštai, kurie gyveno nepriklau
somu gyvenimu po pirmojo karo, 
buvo užimti rusų pačioje antrojo 
karo pradžioje. Prieš vokiečių 
ofenzyvą, kuri privertė rusus 
trauktis net iki Leningrado, tuo
se kraštuose buvo pravesti rin
kimai, kurie aiškiausiai parodė 
estų, latvių ir lietuvių valią jung
tis į Sovietų Sąjungą“. Taip me
luoti ii- klastoti faktus gali tik 
nuo tiesos ir objektyvumo sąmo
ningai nukrypę asmenys.

Pagaliau, rašo lenkų dienraš
tis, apie Lietuvą reikia pasakyti, 
kad lietuviai nepriklausomybę 
gavo ne po pirmojo karo, bet ja 
džiaugėsi ir turėjo sukūrę savo 
stiprią ir suvereninę valstybę 
toli prieš 1918 m

Išties, čia reikėtų maloniai su
tikti su lenkų dienraščio nuomo
ne, jog lietuviai visiškai be rei
kalo savąją nepriklausomybę 
mini tik nuo jos atstatymo 1918 
m. Ar nebūtų geriau senosios 
klaidos nekartoti ir parodyti pa
sauliui garbingą mūsų tautos 
praeitį ir istoriją, kuri mŪ3ų vals 
tybingumą ir savarankišką gy
venimą pradeda nuo karaliaus 
Mindaugo laikų. Įvykę padali
nimai ir okupacijos tėra tik lai
kini ir praeiną įvykiai, kurie 
tarptautinėje teisėje ir papro
čiuose tik tokiais ir laikomi, nes 
nepriklausomas gyvenimas tėra 
pertrauktas išorinių ir nuo pa
čios tautos nepriklausomų fak
torių.

Visiškai sveikintina kaikurių 
mūsų autorių iniciatyva lietuvių 
spaudoje, nors dar ir nedrąsiai, 
kelti šį svarbų visoje laisvinimo 
kovoje momentą, kad lietuvių 
tauta turėjo nepriklausomą vals
tybę ne nuo pirmojo karo pabai
gos, bet bent nuo 1236 m. (žiūr. 
A. Šapoka, Lietuvos istorija, 50 
pusi.).

Bet grįžtant prie rašinio lenkų 
spaudoje, galima pasidžiaugti 
gražiu jo paruošimu ir objekty
vumu. Teigiama, kad tikrieji lie
tuviai patriotai tikrai nedalyva
vo tokiuose rinkimuose, kurie 
būtų prijungę Lietuvą prie Rusi
jos. Panašiai buvo ir Estijoje bei 
Latvijoje, nes rinkimai buvo su
falsifikuoti ir įvykdyti rusų dur
tuvų šešėlyje, nežiūrint tų tautų 
pasyvaus protesto prieš okupan
tą. Lenkų laikraštis primena, kad 
Jungtinės Valstybės ir šiandien 
tos aneksijos nėra pripažinusios.

Panašiai anglų geografijos va
dovėlyje esanti suklastota tiesa 
ir apie ukrainiečius. Juos prof. 
Fitzgerald nenorįs laikyti net at
skira tauta, bet liejąs kartu su 
rusais kaip atskirą rusų tautos

šaką. Vadovėly ir perteikiama 
mintis, kad panašiai tuos reika
lus turėtų suprasti ir mokiniai.

Panašių nesąmonių pateikta ir 
apie pačius lenkus. Džiaugiama
si, kad dabar Vai-šuvoje yra su
daryta draugiška Sovietams vy
riausybė ir viliamasi, jog po Ru
sijos sparnu vieną dieną į-as prie 
glaudą visos slavų kilmės tautos. 
„Kas žodis, tas netiesa ir melas!" 
— šaukia „Dziennik Polski“ ir 
priduria, kad to vadovėlio auto
rius tikriausiai yra vienas iš tos 
gaujos „ekspertų“, kurie Jaltos 
konferencijos dienomis buvo pa
tarėjais Churchilliui ir Roosevel- 
tui. Juk tada buvo padaryta tiek 
daug nepateisinamų nuolaidų So
vietams, leidžiant jiems „pasirū
pinti Rytų Europos valstybių 
ateitimi“.

Pabaigoje laikraštis sielojasi 
ir prisibijo, kad ir šio krašto mo
kyklose gali būti panašaus su
karpomo vadovėlių, skleidžian
čių sovietinio melo ir- istorijos 
klastojimo nesąmones.

Dažnai tenka lenkų spaudoje 
matyti šališkus ir nedraugiškus 
rašinius lietuvių atžvilgiu, bet šį 
kartą su malonumu galime pasi
džiaugti teisinga informacija 
apie Lietuvos bei kitų Pabaltijo 
valstybių tragediją. Jei tas reikš 
tų naują posūkį lenkų santykiuo
se su lietuviais, ukrainiečiais ir 
kitomis kaimyninėmis tautomis, 
tai tokia iniciatyva galėtų būti 
pasveikinta.

Sov. ambasada kurias
su 45 valdininkais

BONNA, saus. 4. — Sovietų 
ambasada kuriasi V. Vokietijo
je, bet dar vis neaišku, kiek per
sonalo bus įkurdinta. Jei pasi
tvirtins gandas, kad ruskių bus 
nemažiau, kaip amerikiečių, tai 
vokiečių vyriausybei bus daug 
rūpesčio.

JAV ambasadoje ir 6 konsula
tuose dabar yra 448 tarnautojai, 
bet kitose ambasados kontroliuo 
jamose įstaigose dar yra 619 
amerikiečių.

Maskva tuo tarpu paprašė tik 
45 vizų. Kai prekyba plėsis (jei 
taip bus), personalas didės, nes 
bus priekabė prašyti daugiau vi
zų ir įvesti daugiau tokio perso
nalo, kuris reikalingas žinioms 
rinkti ir nereikalingiems santy
kiams užmezginėti.

• Perono krašto apsaugos mi- 
nisteris gen. Molina neteko laips 
nio ir teisės nešioti uniformą. 
Sprendimą padarė karininkų gar 
bės teismas.

Jaudinasi dėl ginklų

keliones j Vid. Rytus
LONDONAS, saus. 4. — Ne

bevartojamų anglų ginklų pate
kimas į Egiptą ir Izraelį užtrau
kė Edeno vyriausybei visos spau 
dos kritiką. Tai buvo labai ne
malonus Naujų Metų pasveikini- 
nimas, atvedęs J Edeno ofisą rpo- 
zicijos vadą Gaitskelį su reikala
vimu paskelbti tuo reikalu Bal
tąją knygą ir parkviest! parla
mentą iš žiemos atostogų disku
sijoms pravesti.

Vakar kabinetas sukviestas 
nepaprasto posėdžio reikalo ap
tarti, o prieš tai paskelbtas prem 
jero pranešimas, kad ginklų par
davimo Vid. Rytų erdvės valsty
bėms politika tebėra nepasikei
tusi. Parlamentas turėtų susi
rinkti apie sausio vidurį, kad dis
kusijos galėtų pasibaigti prieš 
Edeno kelionę Amerikon. 

Guatemaloje mėginę
nuversti vyriausybę

GUATEMALA, saus. 4. — 
Naujų Metų išvakarėse susemti 
sąmokslininkai, organizavę Ar- 
mas vyriausybės nuvertimą. Visi 
areštuotieji yra buvę nuverstojo 
prez. Guzmano prokomunistinio 
režimo mažesni valdininkai.

Abejotina, ar jie tikėjosi pasi
sekimo, gal tik komunistai nori 
parodyti, kad yra pasiilgstančių 
senojo režimo.

Užpultas Ben-Gutionas
apie taikų pakalbėjo
JERUZALĖ, saus. 4. — Ne

priklausomųjų liberalų stipriai 
kritikuojamas už Syrijos puoli
mą gruodžio 11 d., Izraelio prem
jeras Ben - Gurionas pareiškė 
parlamente, kad visas kabinetas, 
ir jo paties neišskiriant, yra 
prieš karo pradėjimą, nes kad ir 
dabartinės rūšies taika yra nau
dingesnė net už pergalę kare.

Nors Vid. Rytai yra dabar ne
ramumų verpetas, bet Ben - Gu
rionas teigia, kad būtų didelė 
klaida sakyti, jog karas yra ne
išvengiamas.

Ben - Guriono Mapai partija 
sudarė specialų komitetą pada
ryti pasiūlymus Izraeliui iš kri
zės išvesti.

Saaro laimėtojai
pasidalino pareigas

SAARBRUECKENAS, saus. 
4. — Saaro parlamento pirmi
ninku išrinktas demokratų par
tijos vadas H. Schneideris, o vy
riausybei sudaryti parinktas 
krikšč. dem. vadas H. Ney.

Tos dvi partijos ir socialdemo
kratai neseniai laimėjo parlamen 
to rinkimus šūkiu, kad Saaras 
turi sugrįžti prie Vokietijos. To
ji vyriausybė ir parlamentas tą 
uždavinį pasirengę greit ir tvar
kingai atlikti.

V. Vokietijos karininkai atvyksta Amerikon susipažinti su ginklais ir 
karią apmokymo metodais. Grįžę jie bus atkuriamos Vokietijos armi
jos instruktoriais. (INK)

Laimėjo kraštutiniai sparnai,
vidurys suskilęs ir susipykęs

PARYŽIUS, saus. 4. — Prancūzijos parlamento rinkimai ne
atnešė galimybių sudaryti stiprią vyriausybę, ko norėjo tie, kurie 
pasiskubino daryti rinkimus nepakeitę rinkimų sistemos. 

Katastrofą atnešė šios priežas

Edeno ir Eisenowerio konferenciją 
dominuosią Vid. Rytų klausimai

LONDONAS; saus. 4. — Edeno — Eisenhowerio konferenci
jai, kuri prasideda Washingtone sausio 30 d., Anglijos užsienio 
politikos ekspertai pirmoje vietoje skirią tvarkyti Vid. Rytų pro
blemas.

Anglai maną, kad Maskvos vi
sas žaidimas kurį laiką bus Vid.
Rytuose, nes Europoje nėra kur 
judėti, o Tolim. Rytuose Maskvai 
reikia atsargiai elgtis, kad nesu
pykintų Indijos ir kitų vadina
mų neutraliųjų, kurie dar nežino 
su kuo būtų geriau susidėti ir 
kiek.

Vid. Rytų reikėjų tvarkymą
siūloma remti ant arabų----žydų
sutaikymo, nes palikus ilgiau da
bartinius jų santykius Maskva 
ras būdus įsitvirtinti Vid. Rytų 
erdvėje.

Anglai mano, kad kaitų su 
Washingtonu jie gali sutaikinti 
žydus su arabais, nes arabų va
dai jau linkę derėtis, o žydų va
dai turi suprasti, kad šiandien 
jie gali pasiekti taikos daug ge
resnėmis sąlygomis negu už 10 
metų, kada ai-abų valstybės bus 
visaip žymiai stipresnės.

Kad Londono ir Washingtono 
spaudimo rezultatai būtų dides
ni, Edenas ragins Ameriką gali
mai greičiau prisidėti formaliai 
prie Bagdado pakto.

Šios priežastys, anot anglų, 
paskatinusios Maskvą vėl sustip
rinti šaltąjį karą: įsitikinimas, 
kad JAV neplanuoja preventyvi- 
nio karo; prielaida, kad britai tu
rės ūkinių sunkumų, Prancūzi
joje tęsis politinis chaosas, JAV 
politika bus neryžtinga iki naujo 
prezidento inauguraci jos; Mas
kvos nujautimas, kad laisvės 
troškimas tebėra labai stipins 
jos užvaldytuose kraštuose.

Šie kongreso pareigūnai rytoj skaitys senate ir atstovų rūmuose prez. 
Eisenbowerioi pranešimi) apie valstybe® reikalų stori. Jame bus ir pre
zidento siūloma įstatymdavystės programa. (INS)

Amžius išgelbėjo

komunistų vadą
TEHERANAS, saus. 4. — Per

sijos Tudeh (komunistų) parti
jos pirmininkas dr. Morteza Yaz- 
di išvengė mirties, nes Persijos 
įstatymas neleidžia įvykdyti nu
sikaltėliui mirties bausmės, jei 
jis turi vii-šum 60 metų amžiaus.

Pirmą kartą jį teisė civilinis 
teismas ir mirties bausmę pakei
tė kalėjimu iki gyvos galvos, bet 
kai jį pačiupo karinis teismas už 
kitus nusikaltimus, mirties baus
mė buvo antrą kartą paskirta. 
Kad krašto įstatymas dėl vieno 
komunisto nebūtų sulaužytas, 
šachas vakar jam dovanojo gy
vybę, pakeisdamas mirties baus 
mę kalėjimu iki gyvos galvos.

• Carnegie. Corporation 1955 
m. išdalino 75 mokymo ir tyrimo 
organizacijoms 6.1 mil. dol.

Kalendorius
Sausio 4 d.: iv. Titas. Lietu

viškas: Arimantas ir Švitrė.

Egipto karo ministeris gen. Amer 
pa.skirtas Egipto, Syrijos ir Saudi 
Arabijos karinių pajėgų vyr. vadu.

Maskva paskubėjo

įsikurti Sudane
KARTUMAS, saus. 4. — Sov. 

Rusija paskubėjo pripažinti ne
priklausomu pasiskelbusį Suda
ną ir pasiūlė tuojau užmegzti dip 
lomatinius santykius. Sudano 
premjeras yra pareiškęs, kad dė
sis prie Arabų Lyges, bet bus ne
utralus šaltajame kare.

Čia daug trūkumų,

ten dar daugiau
BERLYNAS, saus. 4. — Britų 

aviacijos maršalas Slessor čia pa 
reiškė, kad Vakarų apsigynimo 
sistema Europoje nėra tokia stip 
ri, kad galėtų sutrukdyti netikė
tą atominę ataką, tačiau jis ne
norėtų būti tuo asmeniu, kuris 
turėtų tvarkyti Sov. Rusijos oro 
erdvės apsaugą.

Jis mano, kad Vakarai tebetu
ri pirmenybę su atominiais gink
lais, tik nereikia manyti, kad 
taip visada bus. Raketų ištobuli
nimas sumažina radaro reikšmę 
įspėjant iš priešo pusės ateinan
tį pavojų.

Streikas su riaušėmis
COLUMBUS, saus. 4. — Čia 

streikuoją Weatinghouse fabriko 
darbininkai vakar susirinko prie 
fabriko protestuoti įmonės vado
vybės raginimo, kad darbininkai 
nestreikuotų gerybėms dėl nau
jos darbo sutarties vykstant.

Kadangi streikas jau ilgas, tai 
atsirado norinčių streiką nu
traukti. Susimušimas buvo neiš
vengiamas. Rezultataį tokie: vie 
nas mirė, keli sužeisti, desėtkai 
areštuoti už raginimą vartoti 
prievartą.

Oras Chleagojo
Dalinai ausiniaukus, tempera

tūra apie 30 laipsnių.

tys: smulkias grupes gaminanti 
rinkimų sistema, moderuotųjų 
grupių nesugebėjimas sudaryti 
vieną bloką balsų likučiams pa
sidalinti ir prancūzų rinkikų ne
pasitenkinimas paskutinio par
lamento veikla.

Balsavo didelis procentas tu
rinčių teisę balsuoti — apie 80 
proc. arba 25 mil. asmenų.

Didelio pasisekimo susilaukė 
nauja krautuvininko Poujade 
sudaryta grupė, kuri nori didelių 
reformų ir išėjo į rinkimus mo
kesčių nemokėjimo šūkiu. Jiems 
viskas negera, kas ikšiol buvo 
daroma. Manyta, 'kad tas sąjū
dis gaus 4 atstovus, bet jis su
rinko apie 2 milionus balsų ir 
pravedė mažiausiai 50 atstovų.

Anti-as didysis laimėtojas yra 
kompartija, surinkusi apie 25 
proc. visų balsų ir pravedusi ma
žiausiai 149 atstovus (turėjo pe
reitame parlamente 100 atsto
vų). Balsų surinkta mažiau nei 
pereitą kartą, tačiau, Poujade 
grupei atėmus iš kitų partijų 
daug balsų, reikėjo daug kur at
stovus dalinti pagal proporcinę 
sistemą, ir toji aplinkybė šį kar
tą buvo komunistų naudai, nes 
jų likučiai daug kur pasirodė esą 
didesni už kitų grupių, todėl vi
sai pripuolamai komunistai gavo 
netikėtai daug atstovų.

Premjero Faure koalicija ga
vusi apie 193 atstovus, Mendes - 
France — apie 159 atstovus. Tie 
du blokai gali sudaryti stiprią 
daugumą, bet jų vadams reikia 
padaryti taiką. Į juos įeina MRP 
(krikšč. dem.), Mendes ir Faure 
į rinkimus vesti suskaldyti radi- 
kalsocialistai, socialistai ir Pi-

bę, nes tokiai daugybei grupių 
esant yra labai daug galimybių 
daryti įvairias kombinacijas.

Kas i bolševiki/

izoliatorius patenka?
BONNA, saus. 3. — Vokie

čiai ir austrai per savo repatri- 
jantus iš Sovietų Sąjungos iš
siaiškino, kad Sovietų Sąjungo
je koncentracijos stovyklos yra 
įvairių rūšių: pataisos stovyk
los, režiminės stovyklos, ypatin
gos režiminės stovyklos ir spe
cialūs izoliatoriai. Šios pastaro
sios stovyklos yra slaptos ir 
sovietai neigia jų buvimą, bet 
vokiečiai ir austrai sakosi nu
statę jų buvimo faktą.

Specialūs izoliatoriai yra ty
los stovyklos. Ypatingų režimi
nių (drausmės) stovyklų kali
niams kartais leidžiama para
šyti laišką savo giminėms, bet 
specialių izoliatorių kaliniams 
— niekad. Kas yra kalinamas 
specialiuose izoliatoriuose? As
menys, kurie Sovietams atrodo 
esą labai svarbūs.

Į tą kategoriją įeina žymūs 
nacionalsocialistai, pagautieji 
“buržuaziniai” politikai (pav. 
pabaltiečių), nuverstos komu
nistinių valstybių įžymenybės, 
inžinieriai, mokslininkai ir spe
cialistai, kurie turi “pavojingų 
žinių” (yra prisidėję prie kokio 
fabriko pastatymo, kuris Sovie
tų vyriausybei atrodo turįs bū
ti laikomas didele valstybės pas 
laptimi).

Tokie specialistai išsiunčiami 
arba į Sibiro tundras arba už
daromi į izoliatorius. Izoliato-

nay grupė. Daugiausiai atstovų riuose, palyginti, kaliniai gerai
iš to bloko grupių pravedė socia
listai ir MRP. Būtų'stipresnė ir 
radikalsocialistų grupė, jei susi
taikintų Faure ir Mendes - Fran
ce.

Spėlioti netenka, kokios gru
pės sudarys pirmąją vyriausy-

maitinami, gauna laikraščių ir 
žurnalų, bet jie yra griežtai izo
liuoti nuo laisvojo pasaulio ir 
nuo savo šeimų. Iš dalies jie lai
komi izoliacijoje ir tod’ėl, kad 
Vakarų pasaulis negalėtų pasi
naudoti jais kaip specialistais.

Žymesnieji mirusieji 1955 m- — Iš kairės dešinėn žiūrint: žymus JAV 
advokatus, administratoriui! ir politikas P. V. Nutt; advokatas, profe
sorius ir nugšč. teismo narys O. J. Robertą, Tolim. Rytuose kariavęs 
gen. B. B. Somervell ir vienas gumos pramonės pionierių E. A. Sei- 
berling. (INK)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prez. Eisenhoweris vakar jau buvo parengęs pranešimą 

kongresui apie valstybės reikalų padėtį ir įstatymdavystės pro
gramą, ir jam dar liko laiko su atitinkamais patarėjais padirbėti 
prie naujojo biudžeto politikos.

— Kongresas vakar pradėjo sesiją trumpais posėdiiais ir pa- 
'darė pertrauką iki rytdienos vidurdienio, kada susirinks preziden
to pranešimo išklausyti.

— Formozos Šaltiniai, lyg ir neigia, kad mezgamas ryšys su 
Peipingu derybų tikslu, tačiau Londone tebepalaikoma nuomonė, 
kad kasnors tuo reikalu tikrai daroma. Londone nenorima pasa
koti smulkmenų, bet reikia sunrasti, kad iniciatyva gali būti Pei
pingo. Tarpininkas tarp Formozos ir Peipingo jau važinėja.

— Maskva per Anglijos komunistų laikraštį skelbia, kad dirb
tiną iemės satelitą rengiasi šiemet į erdves paleisti. Jei taip, tai 
Amerika bus pralenkta, nes ji tikisi satelitą paleisti tik 1957 m.

— Kom.. Kinija ir Šveicarija savo diplomatines atstovybes 
pavertė ambasadomis.

— Urugvajaus prezidentas iš Amerikos grįžęs sulaukė poli
tinio pricįo priekaištų ir ginčą nutarė sutvarkyti dvikova.



DR. AL. RAČKUS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, sausio 4 d., 1956

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė., Chicago, 32

Maisto virškinamumas

Maistas žmogui yra tol ge-^ Rinama ir puikiau asim'liuoja-
ras ir tiek geras, kiek jo skil- kiauHena ar Verišena.
vys gali Suvirškinti. Ir suvirs-! ....., ■ . . . - . ... i Šviežia žuvis geriau virškinamakintasis maistas žmogui yra tik 6
tiek naudingas, kiek to maisto 
jo kūnas gali sunaudoti. Nesu
virškintas maistas žmogaus vi
duriuose yra ne maistas, bet be
veik kaip nuodai.

Tik gerai suvirškinamas mais 
tas teikia žmogui jėgų ir svei
katos. Sunk-ai virškinamas 
maistas tik apsunkina žmogaus 
vidurius. Nesuvirškintas ir pū- 
vąs viduriuose maistas žmogaus 
sveikatą krikdo.

Bloga žmogui, kai yra alka
nas ir neturi ko pavalgyti. Bet 
dar blogiau, kai didžiausios 
maisto krūvos prieš akis guli ir 
prašosi, kad" valgytum, o nenori 
ir negali valgyti. Amerikoje alk 
stančių nėra, su maisto kalnais 
žmonės nežino ką daryti; čia 
maistą į jūras verčia, degina, vi
saip naikina, nes Amerikoje a- 
ruodus bei pastoges maisto per
tekliui užlaikyti brangiąu kai
nuoja, negu pats maistas yra 
vertas. Čia maistą kilnoti, ven
tiliuoti, sušaldyti, daboti nuo su 
plėkimo bei sugedimo, išvežioti, 
surūšiuoti, į lentynas sukrauti 
ir vartotojui paduoti daug bran
giau kainuoja, negu maisto už
auginamas. Čia darbas ir lai
kas yra daug brangesnis negu 
pati medžiaga.

Amerikoje negirdėti, kad kasi™1“ skie,dros .(''P0‘a,to chiP8”?' 
nors badu mirtų, bet tokių, ku-1 ®,enOs sudW>!“°s bulves ne tik 
rie visko pertekę, visko turi,! “Ogal virškinamos, bet bulvių 
tik apetito valgiui neturi ir vai-! da,g.uose J™ net žarnas sirgdi- 
gyti negali, tai milionai yra. Ir1 nanclli nu0 4-

negu rūkyta žuvis. Apskritai 
žuvis yra geriau virškinama nėr 
gu mėsa.

M nkštai virti kiaušiniai ge
riau virškinami negu kietai vir
ti. Virti kiaušiniai geriau virš
kinami negu kepti. Blogiausiai 
viškinami žali kiaušiniai; nuo 
žalių kiaušinių jautresnių vidu
rių žmonės gauna alergiją ir net 
dusulį. Senų žalių kiaušinių 
nepatartina niekam gerti.

Augaliniai riebalai yra geriau 
virškinami negu gyvuliniai. 
Sviestas skaitomas augaliniu rie 
balu, nors per gyvulinę “maši
neriją” perėjęs. Sviestas yra 
geriau virškinamas negu taukai. 
Be to sviestas turi vitaminų, ko 
taukai neturi.

Daržovės virš žemės (lapai ir 
daigai) geriau virškinami negu 
daržovių šaknys, augančios po 
žeme. Šviežios daržovės geriau 
virškinamos negu džiovintos ar 
konservuotos. Miltingos bulvės 
geriau virškinamos negu vande
ningos. Grūstų bulvių košė ge
riau virškinama negu pjaustytų 
bulvių šutienė. Virtos bulvės ge 
riau virškinamos negu taukuo
se gruzdintos bulvės. Sunkiau
siai virškinamos tai amerikie
tiškai taukuose gruzdintos bul-

KELIAUJA PER PASAULĮ

Aldo Abir iš Montevideo, Urugvajaus atvyko su 1928 meti) automobiliu 
į Los Angeles, Galit'., padaręs 22,090 mylių važiuojant jicr Argentiną, 
Braziliją, Čilę, Peru, Ecuadorij, Kolombijų, Centralinę Ameriką ir 
Meksiku. Abir yra 24 metų amžiaus. (IMS)

KĄ PASAKOJA GRĮŽĘ

IŠ SOVIETINIO PRAGARO

Nūdienėj Rumunijoj
— Tu užrašei ant sienos, 

kad: Sovietai turi išsikrausty- 
' tt iš mūsų krašto? — šaukė ap
siputojęs rumunų liaudies mili
cininkas...

— Taip. Aš užrašiau... — pri
sipažįsta areštuotasis.

— Išdavikas! Ar tu pagalvo
jai, kad jeigu sovietai išeitų iš 
čia, kas tuomet mus apgins 
nuo jūsų?...

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto, 
illkt 4 Ir G iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 ir G iki U popiet, šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRo»i>cct U-l705 
Rez. tel. GKovehUl U-.»(iO3

Tel. ofiso HE. 4-0098, rcz. PR. 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

Apaštališkasis Nuncijus Ve riame dalyvavo ap:e 6,000 ‘dar- 
kietijoje arkivyskupas Munch bo ver^4- 4,000 vyrų ir 2,000 
Šv. Tėvo vardu pasveikino Į m0^erU
gruodžio 16 d. iš Sovietų Sąjun

tūkstančiai lietuvių yra čia A- Švieži ir tinkamai prinokę vai- 
merikoje, kurie dejuoja, kad šiai geriau virškinami negu džio 
skilvys nedirba, kad nieko ne-. vinti ar konservuoti. Kepti ar 
gali valgyti, kad nenori ir bijo- virti obuoliai geriau virškinami 
si valgyti. i negu žali. Lengviau virškinamie.

gos sugrįžusius 609 vokiečių 
karo belaisvius.* Savo nuošir
džiame žodyje sovietinių pri
verčiamųjų darbų stovyklų 
kankiniams a r k i v y skupas 
Munch tarp kitko priminė, kad 
Popiežius, vos pasibaigus ka
rui, kreipėsi į visas tautas, pra
šydamas, kad vardan žmoniš
kumo būtų kuo greičiausiai pa
leisti karo belaisviai ir panai
kintos visos koncentracijos 
stovyklos, grąžinant motinoms 
ir žmonoms jų sūnus ir vyrus. 
Palinkėjęs grįžusiems karo be
laisviams linksmų Kalėdų sa
vuose šeimų židiniuose, Apašta
liškasis Nuncijus drauge su vi-' 
sais atkalbėjo “Tėvg,,Mūsų” už į 
stovyklose pasilikusius milio- 
nus jų kančios draugų.

Trečią streiko dieną 
buvo iškviesti randonosios ar
mijos daliniai su tankais ir kul
kosvaidžiais, ir streikas pasi
baigė žiauriausiu kraujo pralie
jimu. Tokiomis priemonėmis 
sovietai užgniaužia teisėtus dar 
bininkų reikalavimus.

Kitas grįžęs belaisvis spau
dos atstovams pareiškė, kad 
Solikamsko priverčiamųjų dar
bų stovykloje šiuo laiku yra 
laikomi 38-ių įvairių tautų ka
liniai.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ 
PERKRAUSTYMAS

Naujas »)M‘clalus didelis sunkveži
mis su pilna apdlraudu. Pigus ir 
sąžiningas patarnavimas.

K. jį E lt fi K A S 
4546 S. \V«xwl St., Chicago 9. 

Illinois. (MįL VI 7-1972

Ši belaisvių grupė iš Sverd- 
lovsko stovyklos buvo išvežta

se gyvenąs žmogus natūraliai, buoliai, pyčiai, grapefruitai, cit- ‘ spalįo 13 d> bet keturių djl 
turi,išalkti, o išalkusiam visoks | rinos. Sunkiau virškinamos! nų buvQ sulaik ta Potmoje ne. i
maistas yra skanus. Skaniai pa-* kriaušės, slyvos, persikai anana-i, ,. . ..,. . . . , . 2,.,. . ... . 'toli Maskvos. Grupę lydeiusieji..„i„---------— gai (pmeaples). Tūli visiškai ne- . , , .... ... _ , ,i sovietų karininkai pareiškė, kadi gali valgyti spanguolių, ana-1 , . . •; ..

našų, kutilvuotų braškių ir kito-1 3">" Pnezasl.s esančios
diplomatinės komplikacijos. Ga > dama puiki ir bran-

Sveikas ir normaliose sąlygo-' ji vais ai yra oranžai, virti o-

sisotinus valgis privalo būti ge 
rai virškinamas. Tuomet žmo
gus privalo gerai jaustis.

Jei žmogus, , netekęs apetito, 
prievarta valgys maistą, tada 
skilvys maisto nevirškins. O 
veiksnių, kurie atima žmogui a-

kių vaisių, nes turi idiosinkra- 
zę tokiems vaisiams ir serga, jei 
jų suvalgo.

Silpnesnių vidurių žmonės pri
petitą, yra šimtų šimtai. Visų ; valo pasirinkti tiktai lengviau 
čia neįmanoma surašyti. Čia tik 
keletą svarbesnių maisto virški
nimą krikdančių kaltininkų teks 
suminėti ir dalinai aptarti.

Kai žmogus perpyksta, išsi
gąsta, susijaudna ar susirūpina, 
tai netenka noro valgyti. Tuo
met neverta sėsti prie stalo val
gyti, neg valgomas maistas bus 
blogai virškinamas ir neis žmo
gui į sveikatą.

Jautresni, kultūringesni žmo
nės pamatę kraują ar išgirdę 
šlykščią kalbą prie stalo, tuojau 
netenka apetito, nors stalas ska
niausiais valgiais būtų apkrau
tas. Sveikatingumo ir manda
gumo dėsniai reikalauja, kad 
prie stalo žmogus sėstų švariais 
drabužiais, švariomis rankomis 
ir švaria bei malonia kalba. Ir 
tik žemiausios rūšies “chamas” 
išdrįs prie stalo kalbėti šlykš
čius anekdotus, erzinsis, kiš bur 
non peilį tarsi sau burną įsipjau 
ti norėdamas ir elgsis nešvan- 
k ai taip, kad kitus prie stalo 
sėdinčius subridins ir atims a- 
petitą. Švara ir maloni nuotaika 
visuomet pagelbsti valgomo 
maisto virškinimui.

Ant stalo padėto maisto ma
lonus kvapas ir graži Jšvaizda

CONRAD’AS FOTOGRAFAS
(LIETUVIS)

Moderniškai Įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe- 
eialybė — vestuvės.

Dr. NIm KRIAU6ELI0NAITE DR. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. KElianee 5-4410 

ltezid. telef. GRovchill 0-0017
Valandos; 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

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

(Gydytoja ir Chirurgė) 
MOTERŲ IdGŲ IR AKUŠERIJOS 

SPECIALISTE
2750 Wcst 71st Street 

(Kampas 7ist ir Callfornla)
Tel. ofiso Ir rez. REpublie 7-4140 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KCD1KIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPEC1AL1ST£

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BU1LDING) 

Pirmai!., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — S vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Oflco tel. RE. 7-110S 
Kcs. tel. AVAlbrook 5-3705

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4900

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa dienų ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayctte 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street

(Kumpas 47th ir Hcrmitagc)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir G iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOvvnhall 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlook 4-7080, neatsakius 

skumbinU CEntral 6-2294.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS ,
— Pritaiko akinius —

6822 So. Westem Avenue
Vai.: kasdien i0-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: Plt 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

D R. YL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

šeštad. 2—4 vai, vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 

Telef. ofiso LAfayctte 3-6048 
Rez.: WAll>rook 5-3048

ld. ofiso GR. 6-5399, 1*R. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS 

2423 West 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian) 

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IK

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezkl.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557 7 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir

šeštadlenlaig 2-4 vai, popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8481

DR, V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. ehirurglnSs ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — ENglevvood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: pirniad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vletory 2-1481. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas -— Blsbop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ol'EICE — 1166 D1VERSEY AVĖ.
Tel. WK 5-8426

Vai.: 2-5 ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5625 NO. PAULINA 
Bctliany Mcthodlst ligoninėje 

Tik |Migai susitarimą tel. AK 1-1-103

Vai. 1 iki 4 v. p. 
šeštadieniais

ir 6-—8 v. vak. 
-4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
ltezid. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Ynškcv ičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
V 6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Clįicsigo 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutartina
Telefonas REpublie 7-4966 

Rezidencija: GRovchill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrginia 7-OO36

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. KE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Caiilornia Avė. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kusdien 10-12 vai ryto ir 5-8 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso' Vietory 2-1581
Rcz. Vletory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Westt 31st Street
Katnp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos: 2-4 p. p. Ir nuo
6-8 v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 P- p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. l’R 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

1821 So. Halsted Street
ltezid. 6600 S. Artesian Avė.

VA i,. 11 v, r. iki 3 p. p.: 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 351 h Street 

Vai. nuo 10 iki 2, n,to 6 iki 8. tre
čia,!. nuo 10-12, penktadienį 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Įima įsivaizduoti tą įtempto ne-Į P. d£V*, 
tikrumo padėtį, kurioje belais- karna* darbo

414 West 63rd Street
TeL ENg. 4-5883 ubą ENg. 4-6840.

viai turėjo išgyventi 
nesį.

visą me-

virškinamus valgius ir maistą 
gerai kramtyti bei valgyti tik 
tokiose sąlygose, kurios nekrik
do, bet pagelbsti maisto virškini 
mui. Blogas maisto virškinimas 
žmogų silpnina, jį rūpina ir ner
vina. Nervuotumas krikdo virš
kinimą, o nevirškinimas krikdo 
nervus. Iš tokio užburto rato 
išties žmogus privalo jieškoti 
nuėjęs pas savo daktarą.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas P. p. — Taip, _______
“Santoninos” tablctėl'ės yra ge-į 
ras vaistas tūloms žarninėms’ 
kirmėlėms iš žarnų išvaryti. į 
Tačiau “Santonina” yra nuodai,1 3384 s-

Du grįžusieji belaisviai —
Kari Paffen ir Josef Forster — 
laisvojo pasaulio spaudos ats
tovams suteikė žinių apie 1954
m. gegužės 26 d. Kingir priver- Jygjflog rfiįĮes (otOgriiiįftS 
ciamųjų darbų stovykloje Ka-1 " w
zakstane įvykusias masines ka
linių žudynes, kurių . metu so
vietinių tankų ugnyje krito

Vestuvių nuotraukos

apie 500 šios stovyklos kalinių. 
Negalėdami ilgiau pakęsti ne
žmoniškų darbo ir gyvenimo 
sąlygų stovykloje, Kingir ka
liniai buvo paskelbę streiką, ku-

Mūsu specialybė

Precin Photo Studio
INO.

EDVARDAS ULIS, sav.
4068 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

Ofiso telef. YAnls 7-1166
Rezidencijos — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvš) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe WAlbrook 5-2670.
Rea. HJUltop 6-1660

Dr. Aluander J. Jevols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 3—4 p. p. Ir nuo 7—• ▼. vak. 

Trečiad. ir iaštad. pagal rutartj

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290 
SPEC1ALYBR CHIRUKG1NR8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 5—8 vai. vak. 
Išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu^latku susitarus.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičiu stiklus ir rčtntis.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9: šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

DRAUGAS 

THE LITHUAN1AN DAILY FKIEND
Oaklcy Ate., Chicago 8, III. Tel. Vlrginia 7-6611; 7-6612

kurių dožą privalo nustatyti gy-1 
dytojas pagal vaiko amžių, svo
rį ir bendrą sveikatos stovį.! 
Permažai “Santoninos” nepagel 
bės, o jei perdaug, kartais gali 
sveikatai pakenkti, vaiką apnuo 
dyti. Išmintingi tėvai net ir Lie 
tuvoje žinojo apie “Santoninos” 
tableč'ų nuodingumą ir buvo 
gana atsargūs duodami jas sa
vo vaikams.

Atsakymas A. -I. — Ašarojan 
čias akis vien tik spalvotų stik-l 
lų akiniai nepagydys. Tamsta

sužadina žmogui apetitą ir pa- privalai kreiptis pas akių ligų 
gelbsti virškinimui. specialistą. Paprastas akinių

Paties maisto virškinamumas: pritaikintojas, vadinamas “optoj 
taip pat yra nelygus. Baltoji metristas”, nėra akių ligų spc-| 
paukščio krūtinės mėsa yra ge- cialistas gydytojas. Be akių U-,

Entercd lis Sccoml-ClanH Malte,- Marei, 31, 1916, Ht. Cliicago. lilinolH
i ndei tlie Act of Marei, 3, 1879.

Mcinbcr of tlic Catiiollc I’re.H Anw’n 
l’ubliahcd daily, cxcpt SunduyH, 

by tho
Lithuunian Cathollc I’i-c Socioty

SI’BS,'KII’TION KATES 
ls.no per yuar outalde of Chicago 
19.00 per yeur in Chicago & Cicero 
18.00 per ycar ln Canada

PRENUMERATA: M' tams % metų 3 n)Cn. 1 mčn.
UhlcngoJ ir Ulccroj $9.00 5.011 $2.75 $1.25
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 $4.50 $2.50 $1.00
Užsienyje $11.00 $5.50 $3.00 $1.35

Redakcija atruipHnlus talao savo nuožiūra. N,'sunaudotą straipsni,) ne
saugo. Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skeli,linų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.

Tel. ofiso l’K. 6-3838. rez. KE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAI., kasdien nuo 2- 4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vul. Trečiad. ir šešt. uždarytu

Telefonas Gltoveliili 6-1595

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

FKITAiKO AKINIUS 
Valandos: 9 12 Ir 7 9 v. v. pūgai

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
(ŪDYTOJA IR CIIUIUROR

4645 So. Ashland Avė., Chicago
l’irmad., antr., ketv. ir penk. 

8:30—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

... Itez. 8053 S. Camptsdl Avė. . .

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., Seš- 
lad. Ir sekmad. tik pngal sutartį. 

Jeigu neatsilieps viršnilnčtl telefonai
šaukite Mlilway 3-0001

Vai.:

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthopedaM - Protezlstos 

Aparatai-P, otozai, Mcd. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arei, Supports) ir t.t.
9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

DKTHOPEDIJOS TECHNIKOS IjAB. 

2856 W. (13rd St. (Tlicago 29, III. 
Tol. PRos(>cct 6-5681.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

riau virškinama žmogaus skran
dyje negu raudonoji kulšies mė-

gų gydytojo patarimo nepatar
tina tamstai spalvotų stiklų a-

Telefonas KElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We«t 59th Street

VAIj. 1—-4 popiet, 6:80—8:30 vak.
Trečiad. pagal sutartį 

Tel. ofisp ir buto OL/ntplo 2-4156
DR. F. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. Iflth St., Cicero

Kasdien I—3 v. Ir 0— 8 v. vakare. 
Butas 1526 So. 49«h Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiciiiiiiimiiiiiiiiiii

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis .dienomis 
"Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2. 
iiiiriiiiiiniimiiiitiiiniiiiiziiiiiiiiiiiiiiiiii

q\)R

sa. Vištiena ir kalakutiena ge- kinius dėvėti, nes jie vieton a-
riau virškinama negu 
Aviena ir jautiena

antiena.' kims p agelbėję kartais gali pa
gėriau virš-Į kenti.

MES PAKCP1NAME KELIONES LĖKTUVAIS, G KUOKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Suharkome dokumentiiB norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentu? norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome sfideivitiis. Pasinaudokite

Ofiso toh'f. I.Afayette 3-3210, Jei 
neatsiliepiu, šuiikite KEilzie 3-2868

DR. EMILYiV. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer A ve.
I VAI* Kasdien popiet nuo Hl»2:80 v. 
I Viik. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 
1 TrečUidicuj tik suaitarua

TICIRhflS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
Ulaakytnua nu pinigais slųiklta; 

259 psl.. kaina $2.50
DRAUGAM. 23X4 8. OakJcy Avė., 
 Chicago s. m.

šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip įvertina ra
šytojos Gliaudą: "...Vgeiaas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
eavyjo Era Angelico ong* ių varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet myliatl skaisčia 
meile. Pagaliau
skaistumo

Julius... pasiilgęs 
Ir nesuvokiąs Jo emn«s. 

be drąsos, nesuprantąs padrąsus
vojaus beprotgjlmo procese”
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Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago,
Under the Aet of March 8, 1879.

Illinois

PRANCŪZŲ PARLAMENTO RINKIMAI
J. LANSKORONSKIS, mūsų bendradarbis Prancūzijoje

Kai skaitytojai skaitys šias Kaip rinkikus įtikinti, kad as- tinian.e vežime. Nedidelė, bet 
eilutes, jau bus po rinkimų. Ke-1 meniški interesai yra glaudžiai jauna ir dinamiška U, D. S. R. 
lios pastabos, kurias čia patie-1 susiję su visos tautos kolektyvo partija (Union Democratiąue et

PRANCŪZIJOS RINKIMAI
Premjeras E. Faure, išvedęs prancūzus j rinkimus, įvykusius 

praėjusį pirmadienį, Prancūzijos vidaus politinės padėties ne tik 
nepataisė, bet atrodo, kad ją labiau sukomplikavo. Siekęs gauti 
savo koalicijai (radikalams ir socialistams) daugumą, savo tiks
lo nepasiekė. Daugybė partijų ir partijėlių, net penki tūkstan 
čiai kandidatų į parlamentą nemažą balsuotojų skaičių sūkiai 
dino. Susiskaldymas davė progą komunistams laimėti didesnį 
atstovų skaičių.

Laikantis gana keistos prancūzų dabartinės rinkiminės siste
mos, demokratinės politinės grupės praranda visą eilę atstovų 
Daug jų laimėjo komunistai, kurie šį kartą balsų surinko ma
žiau, tačiau atstovų turi daugiau, negu turėjo paskutiniame 
parlamente. Taip įvyko dėl kaikurių politikų, ypač Faure ir Men- 
des - France “ožiško” užsispyrimo.

Po šių rinkimų ypač suaktualėja mūsų bendradarbio pulk. 
J. Lanskoronskio straipsniai, kuriuose smulkiai išdėstoma krašte 
esanti ekonominė ir politnė būklė bei labai gerai išaiškinama 
dabartinė rinkimų sistema, kuri tikrai daug bus prisidėjusi prie 
gautųjų duomenų buvusiuose rinkimuose.

Rinkimų kampanijos metu buvo keliamas ne vienas kitas, 
bet daug įvairiausių klausimų. Buvo plačiai diskutuojami keturių 
didžiųjų konferencijos Genevoje svarstyti klausimai: pirmoje 
eilėje — Vokietijos apjungimas ir apginklavimas, Vakarų Euro
pos saugumas. Buvo liečiami ir paprastesni reikalai — gyvena
mųjų namų trūkumas, santykiai su komunistais, streikai ir tt. 
Plačiai diskutuotas Alžiro klausimas ir dėl jo karštai ginčytasi.

Praradus Indokiniją, klausimas kariauti, ar nusileisti ir dėl 
Alžiro pasidarė labai aštrus. Ypač piktai vienas kitą dėl to 
puolė premjeras Faure ir buvęs premjeras Mendes-France, nes 
pastarasis sulaikė karą Indokinijoje ir ištraukė iš ten prancūzų 
kariuomenę, kuomet dėl Alžiro Faure vyriausybė kariavo, kad 
ir šios kolonijos neprarastų.

Daug kam susidar0 įspūdis, kad per šiuos rinkimus ko
munistai bus išėję stipresni, kad jų įtaka bus sustiprėjusi. Bet 
taip nėra. Balsų jie gavo mažiau negu praeityje buvusiais rinki
mais. Bet visdėlto ir to neturėjo būti. šiais laikais, kuomet kraš
te yra ekonominis gerbūvis, kuomet gyventojams nieko ne
trūksta, balsuotojai turėjo visai atsigręžti nuo komunistų, ku
rie paprastai tunka žmonių skurdu, nelaimėmis. Dažniausiai jie 
nueina su komunistais iš desperac’jos. Tačiau Prancūzijoje įvyko 
kitaip. Taip įvyko pirmoj eilėj dėl dešiniųjų demokratinių par
tijų susiskaldymo, dėl jų tarpusavės kovos ir dėl keistos rinki
minės sistemos. Be to prancūzų liaudyje dar yra gana gausus 
ska:čius tokių, kurie nepažįsta ar nenori pažinti komunizmo, ne
šančio pasauliui vergiją, skurdą ir visokias nelaimes. Tuo at- 
žvilg'u prancūzai dar daug turės padirbėti.

Turint galvoje rinkimų duomenis, naują Prancūzijos vy
riausybę sudaryti bus dar sunkiau, negu buvusio parlamento 
atstovų sąstate. Ir tai kliudys valstybės pažangai ir santy
kiams su kitomis valstybėmis.

kiu, nebus tačiau pasenusios. 
Jos nepasens ir per visą būsimo- 
jo parlamento kadenciją. Be to

interesais? Gi palys rinkikai su
daro tas įvairias grupes, sroves, 
partijas, įvairių pasaulėžiūrų

jos yra būdingos ir betkuriai sambūrius.
nedrausmingai ir nesugebančiai 
susiklausyti demokratijai.

1. Visur rinkimai atšviečia ne 
vien demokratijos gerąsias pu
ses, bet ir jos blogybes. Tose 
blogybėse slypi ir demokratinės 
santvarkos ydos bei dažnai pasi
kartojančios parlamentinių reži
mų krizės. Sekant iš arti pran
cūzų rinkimus, tų rinkimų įsta
tymą, jų eigą ir visuomeninę są
rangą, čia aiškiau gal kaip kitur 
galima suvokti ir ryškesnes de
mokratijos negalavimų priežas
tis, kurių gal svarbiausia bus 
daugiapartinis režimas ir jo pa
sekmėje nuolatinių kompromisų 
jieškojimo būtinumas.

Partinė ir nepartinė spauda 
skaičiais pasiremdama, partijų 
lyderiai ir daugiau 5,000 kandi
datų savo programas gindami, 
įvairus visuomenininkai, kultū
rininkai, publicistai piliečių prie
voles, teises ir prieš akis sto
vinčias politines problemas ap-

Soeialiste ue lu Rcsistance) 
praktiškai laip jau pasidalijusi 
į kairę r į dešinę. Kairė, jau
no, bet gabaus ir veržlaus pir
mininko Miterano vadovaujama, 
eina išvien su Mendesu, kita, di
desnioji pusė, buvusio premjero 
Pleveno įtakoje pasuko į deši
nę ir eina išvien su vyriausybi-

Neribota laisvė, neribotas in
dividualizmo formų išreiškimas.
Esu jau savo paskutiniame 
stiapsnyje pabrėžęs, kad pran
cūzai nu0 perdėto anarchizmu
atsiduodančio i n d i v idualizmo( n u bloku, 
daug nukenčia, žmonių masės, 
politiškai yra subrendusios gal 
daugiau kaip kur kitur, bet jos 
yra silpnai piliet’škai išauklėtos 
ir stinga politinės drausmės.
Drausmė, tvarka, autoritetas de 
mokratijoje yra daugiau reika
lingi kaip kuriame kitame re
žime. Tų pilietinių kolektyvinių 
vertybių prancūzams trūksta.

Kairiųjų sparne

2. Rinkimų taktikoje, kiek ji 
siejasi su įvairių rinkiminių san 
talkų sudarymu, svarbiausią 
vaidmenį suvaidino socialistai, 
atmesdami komunistų siūlymą 
eiti su jais į rinkimus vienu "san 
talkos frontu”. Apie komunistų 
ir socialistų santykių problemą, 
tiek parlamento rėmuose, tiektardami, rinkimines propagan- . , ,, .j, • • • ... j . varzytynese dėl įtakos kraštedos {karštyje visi nesiliaudami ____ -j._

šaukia ir ragina: rinkikai, bal
suokite naudingai! Neleiskite 
balsams žūti balsuodami už ego
istinius, skaldančius, demokrati
jai kenksmingus sąrašus! Bet

rašysiu atskirai. Tai yra nūdie
nė visų demokratijų problema, 
kurios ir mes neprivalome iš a- 
kių išleisti.

Sočiai-stams atsisakius gimi-
kaip rinkikui susivokti, kuriais niuotis su “reakcinėmis, klerika- 
kriterijais vadovautis? Niekuo- linėmis ir totalistinėmis parti- 
met neregėtų sgąrašų daugybė; jomis”, visos tariamos “tautinės 
daugiau 5,000 kandidatų dėl grupės” atsiduso lengviau. Bet 
550 “išrinktinųjų” įvairių “san- tuoj pat pasunkėjo ir “giminiš- 
talkų” gausumas ir jų progra- kų” partijų telkimasis. Susiskal 
mų priešingybių sunkus suderi- dymas, prilygstąs kartais visiš- 
nimas; įvairių “deklaracijų” ne- kai anarchijai, yra labai apgai- 
nuoseklumas; tūlų politinių agi- lėtinas, bet vyraująs rinkiminės 
tatorių nereta intelektualinė kampanijos pažymys. Tas susi- 
menkystė; bulvėmis, tomatais, skaldymas reiškiasi tiek kairėje, 
supuvusiais kiaušiniais ir pana- tiek dešinėje.
šiais sviediniais degraduojantis Norg ir atsiribodama nuo ko- 
priešingų tezių gyn’mas; lyderių munistų kairė vistiek pasilieka 
“apsaugos komandų dažnos peš- suskilusi. Ją sudaro ne vien so- 
tynėg mitinguose, — tokia yra cialistai, bet ir kitos sąvoka

RUSAI PABŪGĘ

Anglų “Manchester Guar
taiką, bet Kad prieš akis mato 
visą eilę apsigynimo sąjungų: 

dian” skaitytojas šitaip aiškina NATO, SEATO ir METO var

rinkiminė mozaika, tokioje ap
linkoje eilinis pilietis turi atlik
ti savo svarbiausią politinį ak
tą — įmesti daug lemiančią rin
kiminę kortelę.

Dažnai kartojama, kad išrink-

Suskilę ir dešinieji

Dešinė nemažiau suskilusi. Pa 
staruoju laiku atsiradę tūlų Pu- 
žado, Doržero, Vingnacouro ir 
dar kitų inspiruojami "sąjū
džiai” telpa klasikinės kraštuti
nės dešinis rėmuose. Be antipar- 
lamentinių nusiteikimų, be prieš- 
vyriausybinių šūkių jie neturi 
nė aiškios, nė konkrečios prog
ramos... Esą reikia Prancūzijai 
grąžinti jos prestižas ir jos tarp
tautinė įtaka, reikia reformuoti 
finansus, reikia stiprios val
džios. To nesugebėsią įvykdyti 
susidėvėję senieji parlamenta
rai, kuriuos reikia pakarti, bet 
tai įvykdysime mes...

Stipriausią dešiniojo centro 
santarvę sudaro vadinamos nuo
saikiosios, Pinay ir Duchet va
dovaujamos, “nepriklausomųjų” 
ir “ūkininkų” partijos. Jos 
griežtai atsiriboja nuo kraštu
tinių dešiniųjų ir jų “tautinis 
centras (bendra vadovybė) sa
vo federacijoms leidžia telktis 
tik su “klasikinėmis formacijo
mis”.

Didelę vidujinę dramą pergy
vena M. R. P. partija (krikšč. 
demokratų). Ji visą laiką mė- 
gno flirtuoti su socialistais. Jų 
socialinė, dargi užsienio progra
ma, teoretiškai drąsi ir pažan
gi, yra labai artimą socialistų 
programai (didžiųjų įmonių ir 
bankų palaipsni nacionalizacija, 
pažangios socialinės reformos, 
'ndustrinė ekspansija, didelės in 
vesticijos statyboj, Jungtinės 
Europos siekimas ir pan.

Skiria abi partijas pasenęs ir

PREZIDENTO NAMAS

Namas, kuriame dabar gyvena prezidentas Eisenhcnveris. Jis išvyko 
atostogų i Key West, Fla. (IN’S)

stotų kelią komunistams ir gau- 
listams, bet ir Europos jungimo 
idėjos vedini bei socialinės pro
gramos panašumu. Iš to abi 
partijos laimėjo vietų parlamen
te. Dabar to nebėra. Aplinky
bės taip susidėjo, kad M. R. P. 
partija nenoriai, dargi prieš o- 
opziciją savo kairiojo “jaunų
jų” sparno, evoliucionavo į deši
nę. Parlamentiniai ją reikia sta
tyti centro kairiajame sparne. 
Jos pakaltinimas “dešiniškumu” 
yra perdėtas. Ji savo tarpe tu
ri gabių ir didžios vertės valsty
bininkų kaip R. Šumanas arba 
dabart'nis finansų miniseris 
Pfimlinas. Į naujus rinkimus 
ji išeina su peržiūrėta ir atnau
jinta programa, kurią galima

visaip vertinti, bet kuri sudaro 
ištisinę vienovę, ko dažnai trūk 
sta pas kitas partijas, kur ma
tome daug girtinų intencijų, bet 
kur apsukriai nutylimos konkre
čios priemonės, kaip numatoma 
gražius siūlymus įgyvendinti.

Negalima v.'sai nutylėti dar 
taip neseniai šauliai šūkavusios 
R. P. F. (gaulistų) .partijos. Ji 
subiro į tris gabalus ir į tris 
tendencijas. Dar 1952 m. jos 
dešinysis sparnas atsiknojo nuo 
kamieno ir sudarė atskirą gru
pę A. R. S., o likusieji, vieni su 
Chaman - Delmasu priešaky jun 
giasi su Mendesu, o kiti glau
džiasi prie Pinay grupės.

(Šio straipsnio pabaigą pasi- 
skaitysime rytoj. — Red.).

DU ŽINGSNIAI ATGAL - 
TRYS PIRMYN

K. S. TAUTKUS

Molotovo sušiurkštėjimą Gene- i dais. Tačiau sako tikrosios tai
kos vistiek nebus, kol nebus ati
taisytos nepateisinamos skriau
dos, kaip perskėlimas Vokieti-

“kaire” besidangstančios parti
jos. Pastaruoju metu atsiradęs praktiškos reikšmės nustojęs 
plyšys tarp radikalų partijos '‘klerikalizmas” ir ypač socialis- 
kairiojo sparno, vadovaujamo tų spyrimasis supasaulinti pri- 
Mendeso, ir dešiniojo sparno, va vačias mokyklas (praktiškai ka- 
dovaujamo premjero Foro, pa- talikiškas). Atrodo, kad ir to

tas parlamentas yra tautos at- virto kiauruma, laikinai ar vi- kioj Prancūzijoj tai turėtų būti 
vaizdas, kad parlamento skaldy sam laikui atskyrusią du bran- tik antraeilės problemos ir ne- 
masis atšviečia tautos susiskal- duobus, faktinai dvi partijas, turėtų kliudyti susitarti reikš- 

kuriog per rinkimus tarpusavy mingesniais klaus'mais. Kaidymą, kad jo negalavimai, prie
šingybės, jo pastangų blašky
masis priklauso nuo tautos ne
sugebėjimo išreikšti savo valią 
didžių, visą tautą liečiančių pro
blemų linkme.

Tame yra daug tiesos. Bet 
kaip klasėmis susiklosčiusioj vi
suomenėj suderinti grupinius in

voje:
“Negreit patirsime, kiek iš 

tikrųjų buvo vyliaus rusų šyp
senose Vakarams. Visgi Mask- j°s> Korėjos, Vietnamo ir oku- 
va apsigavo kaip merga su tre- Pavimas pavergtųjų kraštų, ši- 
čiuoju vaiku, nes buvo privers- tokias neteisybes atitaisyti mes 
ta kūdikėlį pasmaugti. Jau su nuo£°s pajėgos nevartosime. Ta 
Austrija taikos sutartį pasira- 5iau Prieš visada ir visur
šius ir atidavus austrams lais- kelsime protesto balsą, žadinsi- į teresus su tautiniais interesais, 
vę, okupuotuose kraštuose pasi-;me žm°nijos sąžinę iki ji savo 
reiškė bruzdėjimai. Pasigirdo spaudimu sugrąžins teisingu- 
kalbų, esą raudonoji armija ne- ma'
trukus pasitrauksianti ir iš Če
koslovakijos, Lenkijos ir net Ru 
munijos. Vietinėse komunistų

ŠAKĖMIS ANT VANDENS

Indijos mieste Poona diktato- 
partijose pasirodė plyšių. Maskrius Chruščevas, kaip Londono 
va tuojau suprato, čia nejuokai. | “Times” praneša, indams sakęs 
Jei rytų vokiečiams duotų progą
laisvais rinkimais sprukti į Va
karus, okupuotuose kraštuose 
visokios viltys dar labiau sužy
dėtų. Todėl Maskva nutarė leis
ti Molotovui pasidaryti nesu
kalbamu”.

PO GENEVOS

New Yorko dienraštis 
mes” redakciniu rašo:

“Po pasitarimų su prezidentu 
Eisenhoweriu ir Amerikos Ap
saugos Taryba užsienio reikalų 
sekretorius Dulles kalboje nu
švietė, kokiu keliu Amerikai pri 
valu eiti po nepavykusios minis- 
terių konferencijos Genevoje. 
Taika ir visų klausimų išspren
dimas taikos būdais pasilieka 
Amerikos pagrindine gaire. So
vietai, matyti, taip pat atsisako 
prievartos būdų, vildamiesi sa
vo laimėti kitokesne taktika, 
šis jų sprendimas padarytas ne 
dėl to, kad Maskva pamylėjo

“Ti-

kalboje:

“Mes norime jums kogreičiau- 
siai pristatyti dirbtuvių. Mes 
norime, kad Indija turėtų stip
rią pramonę, pažangų žemės ti
kį ir augštą gyventojų gerovės 
saiką. Mes pasiruošę šiems kil
niems tikslams jums padėti. 
Jūs esate mūsų tikrieji draugai 
ir mes esame jūsų geriausi drau 
gai bei broliai. Mūsų siūlymai 
tai gražus pavyzdys sugyveni
mo kraštų su skirtingomis vi
suomeninėmis santvarkomis”.

kovoja ir e'na į priešingų sto
vyklų santalkas. Bendrame kai
riajame sparne reikia skirti dar 
“Naująją Kairę” nuo “naujos 
kairės”.

Pirmoji įvairių “progresistų” 
vardais linksta prie komunistų 
ir nevengia su jais santalkų, ant 
roji telpa Mendeso antikomunis-

Mendeso vyriausybei kritus so
cialistas Pineau mėgino sudary
ti kitą, be retų išimčių visi M. 
R. P. nariai balsavo už Pineau 
programą. Tačiau soc’alistai da 
bar jų šalinasi, skundžiasi esą 
nekartą buvę apgauti. Per 1951 
m. rinkimus M. R. P. ir socialia- 
tai “telkėsi” ne dėl to, kad pa-

Vizitas ir revizitas

Prieš du mėnesius Maskvoje 
buvo karališkomis iškilmėmis 
sutiktas Indijos premjeras Ja- 
waharlai Nehru. Pasisvečiavęs 
ir “sušildęs” Sovietų ir Indijos 
draugingumą, išvykdamas na
mo pasikvietė Sovietų vadus 
apsilankyti su vizitu Indijoje.
Šiandien Kremliaus vadų—Bul-
ganino ir Chruščevo revizitas J nėjo politinio Lenino nukalto 
Indijoje baigiamas ir pro Bur- šūkio, du žingsniai atgal — 
mą ir Afganistaną bus grįžta- trys pirmyn, — bet tas šūkis 
raa Maskvon. Sovietų vadai šiandien visu rūpestingumu, 
savo kalbose naudoja ko švei-' apgaulėmis naudojamas. Jo 
niausius žodžius, siūlo ekonomi- realieji rezultatai išaiški tik po 
nę paramą lengviauaiom’s sąly- atitinkamo laikotarpio, 
gomis, kalba apie pasaulinę tai
ką, kuri būtų, jei “imperialis
tai” ir “reakcionieriai” (su
prask Vakarai) jos nesabotuo
tų ir netrukdytų įgyvendinimą.
“Šiandien pasaulio taika ir Eu
ropos saugumas nustumtas 10 
metų atgal” — pasakė Bulgani- 
nas. Lapkričio 24 d. Bombėju
je Sovietų — Indijos kultūros

draugijos susirinkime Chrušče- 
va3 pasakė: “Kapitalistų spau
da mato mano lūpų krutinimą, 
bet negirdi sakomų žodžių. Ne
seniai aš sakiau Maskvoje, kad 
niekas negalės paliuosuoti ma
no liežuvio ir nukreipti jo žo
džių nuo tos linijos, kurią pa
liko Leninas. Jo nurodytas ke
lias yra ir bus ateityje mūsų 
siekimų, tikslas”. Nors nepami-

Žingsnių politika

Lietuviai pirmieji gavo para
gauti Lenino šūkio realumą. 
1939 m. Lietuva ir Sovietų Ru
sija sudarė savitarpės pagalbos 
ir draugingumo sutartį, kurią 
Vilniaus kraštas ir miestas bu
vo grąžintas Lietuvai — tai du 

(Nukelta į 4 pusi.)
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NERAMUMAI PLEČIASI

SĄMOKSLAS PRIEŠ APSKRITIES VIRŠININKĄ

Naumiesčio apskrities viršininkas Blogoviesčians- 
kis sugalvojo parsikviesti iš Augustavo ten esančius 
kazokus suvaldyti sukilėliams. Atvykus visai šimtinei 
kazokų ir pradėjus jodinėti po valsčius, žmonės labai 
pasipiktino, o žydai prieš apskrities viršininką rengė 
kerštą už nekaltai pralietą Motkės kraują. Nors mes 
lietuviai taip pat buvome nepatenkinti kazokais, bet 
mirčia keršinti apskrities viršininkui nenorėjome, nes 
iš to galėjo būti labai pavojingos pasekmės. Vilkaviš

Praėjus kuriam laikui apskrities viršininkas pasi- kio mieato fabriko įydukai nutarė įvykdyU 
juto esąs nesaugus, nes demonstrantai kas kartą jautėsi Naumiesčio apBkrities viršininkui Blogoviesčenškiui 
drąsesniais, daužė vežamą degtinę į monopolius, draskė kerSt^ ir jųsti Abraomą. Žydukai išrinko iš 
valsčiaus knygas, teismų bylas ir, kas tik buvo valdiška, | labai drąaų Motkę ir jj į Nau.
viską naikino, arba net pašovė keletą policininkų. Ka- miegt{ athkti nutartąji darbą. MotkiS( atvykęs palen- 
dang! tas viskas buvo rudenį, naujokų šaukimo karei- apsižiūrėti> kaip galima prieiti prie virši-
yijon laiku, tai mes, keletas drąsesnių vyrų, užstojome nink<> lr Rai atiikto darbo pačiam laimingai pa.

aprūkti. Nuodugniai apžiūrėjus Blogoviesčenskio butą, 
pasirodė, kad visai nėra galimybės be savo gyvybei pa
vojaus prie jo prieiti. Nes viršininko kieme buvo pa
statyti tvartuose kazokų arkliai ir vienas nuo kiemo 
pusės užimtas pačių kazokų.

jaunuoliai nenorėjo mūsų klausyti ir jie prievarta ver
žėsi išvykti į kariuomenę, mat jie bijojo rusų valdžios, 
kad už nestojimą kariuomenėn nebūtų skaudžiai nu
bausti. Kadangi jaunesnieji kunigai velkė drauge su 
mumis, tai tokiame atsitikime atsiklausėme kunigų, ką 

Kitame mieste (Madrase) jis daryti su tais vyrais, kurie mūsų neklauso ir prievarta 
pasakojęs: “Mes giliai tikime, Į veržiasi kariuomenėn. Iš kunigų gavome padrąsinimą, 
kad be pramonės išvystymo ki-i kad žydams vežantiems tuos naujokus nupjautume ve
to kelio žmonjai į gerovę nėra. žimo viržius, o vyrus grąžintume namo iš kur jie atėję. 
Kaip gi galima tinkamai pape- Rusų valdžia per savo policininkus ir jiems pataikau-

jaus mano žmona išėjo į bažnyčią, o man paliko daboti 
pusės metų sūnų Gediminą. Dešimt minučių prieš išei
nant žmonėms iš bažnyčios, aš išgirdau tris kurčius 
šūvius ir aš greitai pribėgau prie lango ir pamačiau, 
kad viršininkas ant gatvės šauna tam pačiam žydukui, 
kuris vakar pas mane buvo, tiesiai į galvą ir jį vietoje 
nušauna. Kaip vėliau sužinojau, kad žydukas laukė 
pareinant viršininko iš įstaigos. Įstaiga visai netoli ir 
žydukas laukė kampe užsislėpęs. Viršininkui belipant 
laiptais, žydukas paleido viršininkui iš užpakalio tris 
šūvius, bet matyti žyduko rankos drebėjo, kad jis iš 
trijų kartų, tik vieną kartą pataikė viršininkui į nugarą, 
bet nevisai į pavojingą vietą. Kiti du šoviniai: vienas 
kliuvo į balkį ir kitas niekur nepataikė. Viršininkas 
dar buvo tiek drąsus, kad šoko prie užpuoliko ir iš jo 
atėmė brauningą, kuris buvo veik pilnas šovinių ir su 
jo paties ginklu šovė žydukui į galvą ir jį iš pirmo kar
to nušovė. Bet neužsiganėdinęs, dar keletą kartų šovė 
ir vis į galvą. Po to nuotykio tuojau apsupo žmones ka
zokai ir juos išvaikė.

Pas žyduką nerado nė jokių dokumentų. Bet iš jo 
veido spėjo, kad jis tikrai yra žydas. Bet žydai norėjo 
užsiginti. Persikrikštijęs žydas policininkas Magilevs- 
kis prašė patikrinti žydišką nušautojo krikštą, ar jis 
yra žydiškai krikštytas. Pasirodė, kad nušautasis tik-

nėti, aprengti ir suteikti pasto
gę 400,000,000 žmonių be pra-

jančius geradėjus paleido gandus, kad tą visą kiaulystę 
daro cicilikai, kaip juos vadindavo nesusipratę žmonės 

monės? Tik Rusija čia gali ir kad tų cicilikų vardą pažeminti, tai policininkai su 
jums padėti, nes jos liaudis jau' savo sėbrais apiplėšė keletą žmonių ir sakė, kad netru- 
iškilo tiek, kiek nesitikėjo ii- kus gali pasidaryti visai anarchija, nes valdžia gali su
kilti”. Vi griūti ir tada kraite pasidarysianti tikra betvarkė, labai žvalgėsi pro mano langą ir pankui išėjo. Ant ryto-

PASTKESINIMAS PRIEŠ POLICIJOS VIRŠININKĄ

Matydamas, kad prie šio pono negalės prieiti, tai . ,
jis pats vienas, be draugų nutarimo sumanė pasiuntiJ"» *»»«•. Ir sakė, kad ir toto-
pas Abraomų policijos viršininkų. Tas virėininkas Po- ™ vartoja apipjaustymo krikštų. Tokiu pasakojimu 
krovskis gyveno tilto gatvėje antrame augtte, o kitoj "e.ftaiteimno ir ant žydų liko uidėta apie dešimt
pusėj gatvės gyvenau aė, taip pat antrame sugilę. Die- tūkstančių rublių piniginės pabaudos, o sinagogoje pa- 
ną prieš šovimą, tas žydukas, man nepažįstamas, su j daryta krata ir buvo rasta dėžė su 6 brauningais ir prie 
kitu man pažįstamu žyduku, atėjo pas mane neva su jų šoviniai. Tas viskas įvyko 1905 metų pabaigoje, 
kokiu tai reikalu, neva ko tai pasiklausti. Bet juodu

(Bus daugiau)
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SOVIETAI IR ATOMINE BOMBA
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Prieš keletą metų Vakarų 
laisvasis pasaulis šypsodavosi 
iš sovietų dėl jų projekto ga
minti atominę bombą. Anuomet 
daugeliui atrodė, kad ’š viso 
sovietai nepasieks to, ką Vaka
rų mokslininkai yra laimėję ato 
minių bombų gamyboje. Tačiau 
sovietai greit susiorientavo ir 
tuo reikalu susirūpino. Jie pil
nai įsisąmonino, jog neturėji
mas atominės bombos veda juos 
į pražūtį. Todėl ilgai nedelsda
mi ir nesiskaitydami su milioni- 
nėmis išlaidomis, nei su kitais 
sunkumais bei priemonėmis, ry
žosi siekti tikslo — atominę 
bombą pasigaminti. Pirmiausia 
sovietai pasiuntė į Vakarus sa
vo aktyvąjį špionažą su kuriuo 
pagalba sovietams pavyko su
rinkti atominės bombos visas 
paslaptis. Po to ėmė verbuoti 
Rytų Vokietijoje gyvenančius 
mokslininkus. Kas sovietų “kvie 
timo” nepriėmė, tas buvo prie
varta paimtas ir išvežtas Rusi
jos gilumon. Suvežtieji moksli-' 
ninkai sovietų laboratorijose iš
tisomis dienomis ir naktimis dir
bo atominės bombos gamyboje. 
O kadangi sovietai turėjo iš lais 
vojo Vakarų pasaulio atominės 
bombos receptus ir reikiamus 
planus, tai jiems didelių sunku
mų ir nesudarė pagaminti ato
minę bombą.

Nelaukta staigmena

Anksčiau Vakarų spauda daž 
nai tyčiodavosi iš sovietų gyri
mosi dėl plečiamos atominių 
ginklų gamybos. Bet va vieną 
dieną sulaukė pasaulis netikė
tos staigmenos. Berods 1945 me 
tais vasarą JAV buv. preziden
tas Trumanas viešai paskelbė, 
kad sovietai turi jau atominę 
bombą ir jie įvykdė josios sprog 
dinimą. Tai buvo nepaprasta po-. 
litinė sensacija. Ir po šio įvykio 
Vakarai ėmė baimintis. Kažkaip 
keistokai atrodė. Vadinasi, va
kariečiai patys išsigando jų pa
čių baisių išradimų.

Diplomatiniai tvirtinimai
Daugelis laisvojo pasaulio 

diplomatų tvirtina, kad jei ne 
atominės ir vandenilio bombos 
grėsmė, sovietų raudonoji armi
ja būtų seniai užėmusi ne tik i 
Europą, bet būtų siekusi ir už 
vandenynų. Girdi, sovietų kari
nis potencialas yra nepalyginti ( 
skaitlingesnis už vakariečių.

Kad ir intensyviai sovietai ga

minasi atominius ginklus, bet 
jie nieku būdu negalėsią prilyg-' 
ti ir pasiekti toj ginklavimosi 
srity j Vakarų pasaulio.

Būkštavimai

Kremliaus despotai supranta 
ir puikiai žino, jog kilus karui 
amerikiečiai iš savo bazių at
skridę su atominiais ginklais 
žaibo greitumu sunaikintų ne tik 
jų didžiulius miestus, bet ir vi
sos pramonės centrus. Toks So
vietų Rusijos subombardavimas 
komunizmui būtų laidotuvės. Ži 
noma, sovietai irgi mano, kad 
jie pasiųstų kelias ar keliolika 
atominių bombų Amerikon, ku
rios padarytų amerikiečiams di
delių nuostolių ir žmonių aukų. 
Bet ar taip kalbant, ar kitaip, 
vis vien sovietai bijo atominio 
karo ir vargiai ar jie pirmieji 
pradėtų svaidytis su atominėmis 
bombomis. Kremliaus viešpačiai 
nesitiki greitu laiku turėti per
svarą atominių ginklų gamybo
je. Todėl prezidento Eizenhovve- 
rio pasiūlymas atominę energi
ją pritaikyti praktiškiems tech
nikos reikalams labai patiko. 
Dabar sovietai turi gerą arkliu
ką tam jodinėti. Jie visose kon
ferencijose akcentuoja, kad tuč
tuojau reikia uždrausti atominių 
ginklų gamybą. Vadinasi, jūs, 
vakariečiai, sustabdykit atomi
nių. ginklų gamybą, o mes slap
tai visu spartumu giminsime 
ir gal kaip nors jus vakariečius 
prisivysime, o tuomet su jumis 
drąsiai pakalbėsime.

Psichologinė taktika

Sovietams gerai sekasi kariau 
ti psichologinėmis priemonėmis. 
O tas karas pradėtas Stalino 
laikais Jaltoje, Teherano konfe
rencijose. Dabar gi Stalino pra
dėtąjį psichologinį karą inten
syviai tęsia jo buvusieji pakali
kai. Jie veda nuolaidžiau, bet 
žymiai sukčiau. Kaip tik pati
ria, kad Vakarų blokas vieno
kiu ar kitokiu politiniu klausi
mu laikosi vieningos taktikos, 
tai kartais Kremliaus despotai 
padaro žingsnį atgal. Jie dabar 
persiorientavo ir pradėjo laiky
tis “sugyvenimo ir bendradar
biavimo” taktikos. Taigi, sovie
tų akimis žiūrint, dar0 kaikurių 
nuolaidų. Tačiau jų tikslas vie
nodas ir tas pats, būtent: už
migdyti vakariečių budrumą rei 
kiamui laikui.

Afganistanas
Amerikos politikos ir diplo

matijos alfabete pirmoje eilėje 
stovi Afganistanas. Yra žino
ma, kad komunizmas Indijon 
skverbsią per Afganistaną, nes 
jam yra patogiausias kelias. 
Kabulo vyriausybė yra tiek ap
raizgyta raudonojo oro tinklu, 
kad nenuostabu, jei užsieniečių 
vizitavimą į turtingą “juodojo 
aukso” krašto šiaurės dalį. prie 
Hindu Kush paims savo žinion 
Sovietų ambasada. Paruošta 
(gal kelyje) Afganistano mis' 
ja į Čekoslovakiją deryboms 
dėl ginklų. Ir kada Bulganinas 
ir Chruščevas sugrįš į Maskvą, 
gali būti paskelbta, kad Afga
nistanas yra pilnas Sovietų sa
telitas iš ekonominės ir apsi
ginklavimo pusės. Kaip supras
ti Indijos laikyseną, kad jos 
kaimynas rieda į komunizmo 
glėbį, gi Indija nemato ar nusi
duoda nematanti? Šiame atsiti
kime jau nėra vietos ir aukšto
sios “politikos” etiketei. Nehru 
skelbia: “nesidėsime nė prie 
Rytų, nė prie Vakarų blokų”, 
bet kaip Rytų blokas knisasi po 
Indijos pašone ir net po Indi
jos laisvės pagrindais, Nehru 
tyli ir rodo saldležuviavimą ko
munizmui. Laikas parodys In
dijos “neutralumo” laviravimo 
vaisius. Po laiko, kaip Bene- 
šui, atsidarys akys ir Nehru, 
tik likimas jam nelinkėtinas 
pirmojo, bet kol yra valandėlė 
laiko susirūpinti Indijos ilgų 
Gandhi laisvės kovos pastangų 
ir Indija gelbėti nuo komuniz
mo “globos”.

Ekvado?
Mažas kraštas Pietų Ameri

koje, kuris nepabaigia ginčus 
su savo didesniu kaimynu Peru. 
Dažnai tarp jų atsiranda ne
santaika ir imama barškinti 
ginklais. Nors Lotynų Ameri
kai yra priprastas reikalas, bet 
šį kartą viskas krypsta kita

ROŽIŲ KARALAITĖ TARP SPORTININKŲ

Kužių karalaitė .lean Culvcr kalbasi su spoi liniukais Pasudenoje, 
Galit'., prieš pradedant sĮ/oito rungtynes rožių šventėje sausio 2 d.

kryptimi. Jau susekta, kad la
bai slaptai sudaryta ir išvyku
si Ekvadoro misija į Čekoslo
vakiją pirkti ginklų, kaip jau 
įprasta sakyti “savysaugai”.

Kad reikalas yra nepapras
tas, matyti iš to, jog Lotynų 
Amerikos kraštams sekreto
riaus asistentas Henry Holand, 
skubiai išvyko į Ecuadoro sos
tinę Quito, kalbėtis su valdžios 
atstovais.

Egiptas

Be žinomos prekybos gink
lais, dar prisidėjo ir kitos So
vietų ekonominės paslaugos. 
Ginklų prekyba sudarė įtemptą 
padėtį Viduriniuose Rytuose. 
Dabar Sovietams pasiūlius len
gviausiomis sąlygomis $600 
mil. Aswan užtvankai, jei ji pa
sitvirtintų, Sovietams pasisek
tų suparaližuoti Egipto ekono

TELEVIZIJOS
ir Radlo Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

JANETTE ELECTRIC MFG. CO.
MORTON GROVE, ILLINOIS 

MALĖ MACHINE SHOP LATHE OPERATORS 
HAND SCREW MACHINE OPERATORS 

MILLING MACHINE OPRS; DRILL PRESS OPERATORS 
ASSEMBLY MALĖ & FEMALE MOTOR ASSEMBLERS 
ARMATURE WINDERS for motors and Speed Reducers 
Automatic Increascs. Free Insurance. Company Cafeteria 

Apply at Employment Office

8350 N. Lehigh, Morton Grove, Iii.

ŽINGSNIS ATGAL IR PIRMYN

(Atkelta iš 3 psl.) 
žingsniai atgal. Gi 1940 metų 
birželio mėn. 15 d. raudonosios 
armijos peržengimas Lietuvos 
sienų, (garantuotų Sovietų su
tartimi), krašto jėga okupavi
mas ii komunistinės santvar
kos įvedimas — trys žingsniai 
pirmyn. Neįprastas soviėtų va
dų elgesys, “dvasių” pagimdy
mą:1, keiksmažodžių ištrauki
mas iš propagandos, turistų 
lankymosi Rusijoje leidimo da
vimo suprastinimas — du žings 
nia> atgal. Bet Gencvos derybų 
nesėkmė, Egipto reikalai, Indi
joje s:jimas komunizmo sėklų, 
Afganistano susatelitinimas, 
slaptos Ecuadoro misijos į Če
koslovakiją ir visa eilė kitų rei
kalų — trys žingsniai pirmyn.

Šiandien Amerikos diploma-

| tai ir vyriausybė prieš akis turi 
tris karštus sovietų žingsnių 
taktikos galimus suaktualėti 
punktus. Laimė, kad prezid. 
Eisenhoveris nugalėjo ligą ir 
pradėjo rūpintis politinėmis 
problemomis. Sovietu linkSji 
mas greito prezidento pasveiki
me. prileidžiamas atvirkščia 
prasme. Jie norėjo ilgesnio 
laiko, nes jų planuose buvo 
įtraukti reikalai, kurių pasise
kimas dalina' priklaus." nuo 
Amerikos užsienio politikos 
energiškumo, gi sergant pa
čiam prezidentui, kuris yra po
litikes vairuotojas, nors politi
ka buvo tęsiama, bet joje jautė-

' si tam tikras sustingimas. Tie 
’ taškai yra šie:

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097

«TATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME ‘
VISOKIU R C Al V ‘
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 

LUMBER CO.
STASYS LTTWTNAS. Pm 
«O39 So. HALSTEII ST.

Tel. Vlrtnry
APKAINAV1MĄ IR PREKIŲ PR- 

HTATYM4 TEIKIAME
NEMOKAMAI

RAATINR ATIDARYTA kAUdlen n. 
1 vai ryto IRI 6 vai vakaro i 
AoAtadlenlAla Iki » vai vakar*

.ūpestingai ir pigiai taisai 
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalia.
I. MIGLINAS 

Teisi. — HUiuboId S-1031

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

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOMI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ild $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir TreClad. 9 ryto
Beit. 9 v. ryto Iki A:SO p. p. Ketrlrtad. 9

Iki 1S o 
▼ai. Iki G rak.

MOVI NG
i A. BENIULIS atlieka įvairiu.1 
perkraustymus ir pervežimur 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 
RE 7-9842

PERKRAUSTYMAI _ MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimą ir 

tolimų distancijų. šaukite sekančiai:
8415 8. UTUAN10A AVIU CHICAGO, ILL.
ANTANAS VILIMAS

Telelon.. — FBratfer 6-1810

tolimų distan

Ji

minį gyvenimą ir per jį įsibrau
ti ir suvaržyti kitas laisvo kraš
to gyvenimo sritis ir ko gero, 
po atitinkamo laiko, gali atsi
tikti reikalai “post factum”. Ir 
čia Amerikos ir Anglijos bei 
Prancūzijos politikams yra rim 
tas rūpestis, kad Egiptas nepa
didintų Sovietų satelitų skai
čių.

Saudi Arabija
Nors Saudi Arabija paskel

bė, kad ji nepirks ginklų iš ko

munistų, bet nėra tikra, kad 
i slaptai “kas nors” nedaroma. 
Jei atsitiktų, kad Saudi Arabi
ja tikrai “sudarė prekybos su
tartį su Čekoslovakija dėl savo 
armijos apginklavimo”, tada 
atsidurtų pavojuje likti strate
ginei oro bazei Vidurio Rytuo
se — Dhahran. 1956 m. pava
saryje baigsis susitarimas su 
Saudi Arabijos vyriausybe dėl 
bazės jos teritorijoje. Apsigin
klavusi Saudi Arabija gali pa
sakyti, kad oro bazė yra nerei
kalinga, sutartis nebepailgina- 
ma ir pasekmės — Strategine 
oro bazė Dhahran belieka lik
viduoti ar perleisti Saudi Arabi
jai, kuri pirkdama ginklus iš 
komunistų gali padaryti slap
tu jiems įsipareigojimu. Taip 
maždaug atrodo pirmieji sku
besni darbai, kuriuos iššaukė 
Sovietų du žingsniai atgal — 
trys pirmyn politikos raidos j 
kelias. Jų gali ateityje atsirasti 
ir daugiau. Įdomiausia, kad So
vietai savo nagų neatitraukia 
nuo Pietų. Amerikos, nors Guo- 
temaloje mėginimas stiprinti

per Arbens komunizmo lizdą 
Lotynų Amerikoje, Armas su
kilimu ir dabar Argentinos bei 
Brazilijos . įvykiai rodo jų ne
sėkmę.

" "UCHICAGo"LACADEMY Of""" 

MEDICAL TECHNOLOGY 
Medical Teshniųue Career

Iiegister now for Jun. 3id classcs 
410 South Michigan Avenue 

Tel. HArristm 7-2493

OA4.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR IA.I K RODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
1102 Archer Avė.. «♦ Mozart 

CUcago 32, III. — Tet r-A 3-8611

PIGIAJ CRŠAFG^AJ

PERKRALSTAU
BALDU S
VIETOJE ir. IS TOI.HIJ
K. EIDUKONIŠ

Turiu uauJiĮ dideli sunkvežimi 
ir apdraudas

flVSO S. T&lman, Chicago SV, ūl. 
Ve? nRn.ebUI «.7O»«

ASSEMBLERS
GIRLS — W0MEN

We have immediate openings 
in our assembly department. 
Permanent work.
EXCEPTIONALLY LIGHT 

ASSEMBLY
ALL SHIFTS

5 day — Hours 8 a. m. to 
4:30 p. m.

INDUSTRIAL MOLDED 
PRODUCTS CO., INC.
5201 N. AVONDALE 

ROdney 3-5700

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 6Sth St. REpublic 7-1941

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Pasinaudokite "Draugo” Classified skyriumi
S

Dailiojo Žodžio
GERTAS

Skirtas įteikti DRAUGO Romano Premijai
— ĮVYKSTA —

195G m. sausio mėn. 15 d. (sekmadienį) - 4-tą valandą po pietų
Dalyvauja:

B. Brazdžionis n. Kačinskas A. Gustaitis

DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTO MENININKAI

SOKOL SALEJE
2345 South Kedzic Avenue, Chicago, Illinois

$1,000.00 romano konkurso premijos įteikimo proga atvyksta , Chicagą trys gar
sieji gražiojo lietuviško žodžio menininku; Brazdžionis, Kačinskas ir Gustaitis, kurie 
yra buvę Chicagoj nevieną sykį, ir Jų atvykimas visada yra nepaprastas įvykis Chicagos 
kultūriniame gyvenime. Jie visada atvyksta su nauja, įdomia programa. Visada būna di
delis malonumas pasiklausyti jų poezijos, žymių dramų, ir humoro.

Tą popietį taip pat bus paskelbta kas laimi penktą tūųkatantinę, kurią dienraštis 
DRAUGAS paskyrė geriausiam romanui, parašytam jx*r šiuos metus.

Neapleiskite gražią progą pasiklausyti dailiojo žodžio koncerto ir tuo pačiu paremti 
romano konkurso premijų fondą sekantiems metams.

Po programos šokiai, grojant JONUŠO orkestrui. Veiks turtingas bufetas.
Įžanga $2.00. STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS $1.00.
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Trečiadienis, sausio DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Medžiagą siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St. 
Chicago 32, III. Telefonas LAfayette 3-0547

PATVIRTINTI UŽSIENIO 
SKYRIAUS PAREIGŪNAI

Užs. skyriaus vedėjui prista
čius, nuo 1955 m. lapkričio 15 d.

TIKRAS SKAUTIŠKASIS 
PAVYZDYS

Dažnai girdime apie skautiš
ką gerąjį darbelį, bet ne taip

patvirtinti sekantieji skyriaus dažnai matome jį įvykdytą to- 
pareigūnai: ps. O. Gešventas kiu mastu, kaip ši dviejų Chica- 
(London, Ont.)— užs. skyriaus gos skautų: sesės Vidos Stri- 
vedėjo pavaduotojas, v. skltn. maitės ir brolio vyčio Gabrie-
R. Mieželis, s. v. pskltn. R. Ta
mošiūnas ir pskltn. I. Kaman
tauskas — sekretoriato nariai 
(visi Bostone); v. skltn. J. Ulė- 
nas (New Yorkas) — ryšinin
kas Estų Skautų Sąjungai. Ben 
dradarbiais — skyriaus ryšinin. 
kais atskiruose rajonuose pa
tvirtinti skltn. J. Mikolajūnas 
(Australijoje) skltn. V. Fidle- 
ris (Anglijoje) ir psktn. P, Ci- 
bitis (Vokietijoje).

NAUJOSE PAREIGOSE
Vyr. sktn. Bronius Kliorė pa

skirtas LSB Vadijos nariu ir pa 
skirtas LSB Vadijos atstovu 
“Mūsų Vyčio” redakcijoje.

ATKREIPKITE DRMESJ

liaus Gedvilo. Abu, būdami Chi- 
cagos skautų laikraščio “Gai
rės” bendradarbiai, per spaudą 
ir pažįstamus pasileido rinkti au 
kas mūsų gerbiamam, nelaimėn 
patekusiam profesoriui M. Bir
žiškai. Jų darbo vaisiai nenuėjo 
veltui, nes iki šiol jiedu jau su
rinko $218 ir darbą tebetęsia 
toliau. V. š.

SUSTIPRINTA “MUSŲ 
VYČIO REDAKCIJA

Ryšium su naujų metų pra
ris'a pertvarkyta PLSS vadų ir 
akad. skautų,-čių laikraščio re
dakcija. Vadovų lavinimo sky
rių dabar ves Seserijos atstovė 
v. s. L. Čepienė su LSB atsto
vu v. s. Br. Kliore. Akad. skau-

rivr?Tr rnsvTs; tas tėvus

Trys Dionnc sesutės iš penketo aplankė tėvus Kalėjų švenčių proga. Ketvirtoji negalėjo atvykti pas tėvus, 
nes negaluoja. Penktoji yra mirusi. (1NS)

| Liet. Kultūros rėmėjų, J. Miller
— Putrimas — Alice Stephens 
ansamblio, V. Radžius — Chi- 
cagos Lietuvių Vyrų choro, L. 
Šimutis jr. — ALRK Vargoni
ninkų Sąjungos, St. Tamulaitis
— Liet. Rašytojų Draugijos, 
V. Valiukas — Lietuvių akto
rių, Ad. Varnas — Pasaulio 
Liet. Dail. ir Areh. Sąjungos,

; Pr Čepėnas — Lietuvių Enci
klopedijos kolektyvo Liet. Dail. 
ir Arch. Sąjungos, Pr. Čepėnas
— Lietuvių Enciklopedijos ko
lektyvo (jo pavaduotojas — D. 
Velička). Naujus Kultūros Fon
do Tarybos narius kviesti to
liau pavesta dabartiniam KF 
Tarybos branduoliui — nau
jiems Tarybos nariams pakvies
ti, neišeinant iš nuostatais nu
matyto skaičiaus, yra reikalin
gas branduolio narių absoliuti
nės daugumos nutarimas.

(Bendr. inf.)

NEPAPRASTA NAUJIENAI
j • Europletlškas nešiojamas radijas 

ral Electric ir kJt. 
su AM/FM Ir fonografu, veikia iš 
baterijos bei tinklo;

• Trumpų bangų radijai — Europai 
klausyti;

• Televizijos aparatai l-inos r tiška 
firmų: KCA Victor, Zenith, Gene-

• Hi-fidelity fonografai; z

• Elektros namų apyvokos reikme
nys.

Nuolaidos — GARANTIJOS

lii-Dfl i na-Otclcvįsįotį
įšalės - Service)

3130 S. Halsted, D A 6-6887

Rcmkitc dien. Drangą!

r* iš tc

MOVIMO

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI O!DELI TROPAI- NAUJAUSI KRAUSTTMO (RAHK/A! 

ILGU METU PATYRIMAS-PISUS IRSĄLlRIRGAS PATARNAUHAZ

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

Vienetų vadovai prašomi at-| tų,-čių skyrių tvarkys D. Elvi- 
kreipti ypatingą dėmesį į Pir- kyt'ė su A. V. Dundzila. Tech- 
mijos primtas katalikų skautų Į niškojo redaktoriaus pareigas 
religin:o ir dorinio auklėjimo
taisykles (žiūr. “Sk. Aidas” Nr.

I iš pasitraukusio ps. A. Karnavi- 
č aus perėmė neseniai iš Aust- 

9, 1955). Šio potvarkio įgyven- Talijos Chicagon atvykęs ir čia

Į mus kreipiasi 

Kultūros Fondas

lietuvybei ugdyti ir skleisti,. yra sutikę būti : P. Augius, — 
pareiga sudaryti sąlygas, įga-1 Lietuvių Dailės Instituto atsto- 
linančias Kultūros Fondą atlik-, vas, B. Babrauskas — Liet. Ra-

dinimui vadovai prašomi nedel
siant pasitarti su vienetų kape
lionais.

CHICAGOS SKAUTŲ 
KALĖDINIS VAKARAS

Savaitę prieš- Kalėdas Chica- 
gos letuviai skautai savųjų bei 
svečių tarpe atšventė kalėdinę 
šventę. Gražus būrys skaučių 
ir skautų vadovų, jūreivių, aka
demikų, tėvų ir rėmėjų vaišino
si gardžiais užkandžiais ir dai
navo puikiąsias lietuviškas dai
nas.

Kalėdinį vakarą atidarė tun- 
tininkė O. Siliūnienė ir jį prave
dė B. Juodelis. Sveikinimo žo
džius tarė vyr
kienė, tuntininkas P. Nedzins
kas ir sktn. Juškevičienė.

Meninę programos dalį atliko 
trijų jaunų skaučių kanklinin
kių ir skautų tautinių šokių šo
kėjų grupės. Tiek kanklininkės, 
tiek ir šokėjai, paruošti sktn. Ši 
lingienės, susilaukė gausių ova
cijų. Pravartu būtų, kad šie mū

apsigyvenęs jau žinomas skulp
torius ps. Balys Milaknis. Laik
raščio redaktorium ir toliau pa
silieka vyr. sktn. Br. Kviklys. 
Projektuojama laikraštį padidin 
ti ir pagerinti formos bei turi
nio atžvilgiu.

Tuo tarpu toliau vedama M V 
platinimo taika, į kurią įsijungė 
gražus platintojų būrys. Dides
nio pasisekimo sumetimais tal
ka pratęsta iki š. m. sausio 
mėn. pabaigos, o reikalui esant 
ir ilgiau. Prenumeratos kaina 
paliekama ta pati — 3 doleriai 
metams. Vadovai, vyr. amžiaus 
skautai,-ės prašomi paremti sa
vo laikraštį atnaujinant jo pre-

Vt ** **n * 7 T ! numcrat4 ar naujai užsisakant, 
s n. . ai s- Administracijos adresas: 3717 

W. 70th. PI., Chicago 29, III.

ti savo paskirtį.
Pagal Bendruomenės Tary- 

nutarimą Kultūros Fondasbos

šytojų Draugijos, kun. dr. A. 
Baltinis — Mokslinių Studijų 
Klubo, K. Girvilas — Matuse- 

— Lituanistikoskasmet gaus tam tikrą tautinio vlClus “ lituanistikos Institu
to, A. Gulbinskas — Lietuvių 
Mokytojų Sąjungos, VI. Jaku- 
bėnas — muzikų, Br. Juodelis 
— Lietuvių Studentų Sąjungos 
(nuolatiniu atstovu dabar yra 

lur-
Amerikos Lietuvių 

Ini
deikis — Lietuvių Kultūręs Ins-

CRANE SAVINGS
2535 WEST «th STREET LAfayette S-1083

B. R. Pietkieivicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Ta u py tojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvjrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

1955 m. lapkričio 19 d. Chi- 
cagoje įvyko pirmasis Kultūros 
Fondo Tarybos posėdis. Jame 
buvo išrinkta laikinoji Kultū
ros Fondo valdyba ir aptarti solidarumo įnašų dalį. Bet to
artimieji Kultūros Fondo tiks- dar permaža. Todėl Bendruo- į 
lai bei uždaviniai. Jie plačiau menei taip pat nemažiau rūpi, | 
išryškinti Kultūros Fondo atsi- kad būtų kas ir Kultūros Fon-į 
šaukime į JAV lietuvius. darbą dirba. Centro orga-

Kam rūpi lietuvių kultūros “ai - Kultūros'Fondo Taryba | ^skirtas V. Vygantas), D Jur 
ateitis ir likimas — būsime vi-’ir Valdyba — jau veikia. Dabar - kūnas
si šį atsišaukimą paskaitę. Iš - reikia, kad steigtųsi Kultūros - “ A’rh. Sąjungos, P. Ma
jo čia prisimename tik vieną ondo skyriai ir atsirastų jo ...
dabarčiai ypač reikšmingą vie- įgaliotiniai visose lietuvių gyve-1 titHto, J. Kreivėnas įetuvių 
tą: “Vien tik aimanuoti dėl iš- namosiose vietose. Bet šio dar-i Kalbos Draugijos, dr. Vyt. Ma

to pagal reikalą gali imtis ir nelis —• Lietuvių Profesorių 
pačios Bendruomenės apylin-1 Draugijos, J. Paštukas — Dai- 
kės bei seniūnijos, savo valdy- navos ansamblio, J. Paupcras— 
bose jį pavesdamos specialiai
išskirtiems nariams. Bendruo-i 
menės valdyba gruodžio 12 dJ 
posėdžio nutarimu prašo apy
gardų ir apylinkių valdybas 
Kultūros Fondp darbo ir rėmi
mo klausimus svarstyti ir jieš- 
koti vietos sąlygoms geriausių 
sprendimų. (Bendr. inf.)

tikusios bėdos yra permaža. 
Reikia gelbėti tai, kas šiuo me
tu mūsų pastangomis dar gali
ma. išgelbėti: reikia gyvai rū
pintis lietuviškos kultūros liki
mu naujose aplinKybėse”.

Šituo likimu rūpintis ir atei
na Bendruomenės suorganizuo
tas Kultūros Fondas. Bendruo-

NUO UŽSISENftJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT-

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

Niekad tai neateitų jam į menč ji suorganizavo, tad Ben
druomenės ir tolimesnis uždavi
nys sudaryti jam moralinę bei 

savo materialinę atramą. Bendruo-
galvą

Jonas padarė vizitą 
draugui Petrui ir, vos pradaręs , menės skiriamos kultūrinei

sų skautai pasirodytų ir plačia- J duris, rado pastarąjį su šluota 
jai visuomenei. i rankose, bešluojantį koridorių

Vakaro užbaigoje visų skautų tebėjo Jonas, — šitoks darbas 
ir svečių gretas sujungė d'džiu- man niekad, o niekad neatei'ų 
lis draug’škumo ratas, o “Atei- i gaiVą...
na naktis” da’nos žodžiai malo
nia skautiška šilima užpildė at- — Žinai, ir man jis neateini 
slankiusiųjų širdis. i' galvą, tik mano žmonai...

IOC3OI 301
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JAUNIMO LITERATŪROS 
PR EM I JA!

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų “Šatrijos” me
lo draugija, norėdami paskatinti rašyto jus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — į 
vyresniųjų klasių pagrindinės ir augšfesniiįjų mokyklų (High 
Sehool) mokiniams, — skelbia

SSOO JAUNIMO UTEftATOROS PREMIJA
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristikų, biografijas, vali
dolį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi!
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilna garu n 

i . tIJa — darban Ir dalyn.
a Nemokumai vidaus antena ir insta

liavimas.
• Iki 6100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

Jūsų S'-nu televizija.
. Be to. visokiausi radijai, rrkorda- 
vlino aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDI S LIETU VISKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIumct 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. KNPZKLIS

S30E3OE==IOE

RADIO PROGRAMA

Kultūros Fondo

tarybos sudėtis

Bendruomenės valdyba 1955 
m. gruodžio 12 d. posėdy kons
tatavo, kad Kultūros Fondo 
Tarybos nariais ligi tos dienos

Durtna Ir įvairias Rkoningne
boikotam kepo

BRUHO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLifside 4-6376..
Pristatome J vlsaa krautuve* 

restoranus, taip pat 11- 
I

Ir
slunfila visus artimuosius 

miestu*.

L Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 
s|>audai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra-

Lle,. Radio Programa IK stoti e» 
WTtM8, lovį, kll. sekmadieniais 13— 
12:30 vai. per pietus: liet. muzika 
dainos, ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis | Steponų M Inkų

somi siųsti iki 19.45 metų kovo I dienos šiuo adresu: .laimimo tuvy. 502 k. Hroadway. Bo. Boetoo 
Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 S. Oakley Avė., Chi- JJu' T*n
eago 8, Illinois. Rankraščiai paairaAomi tikrąja pavarde.

5. Premijai akirti jury komisija sudaryta iš šių a-siiicmj: 
pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė, nariai: 
kun. dr. Andrius Baltinis, Pranas Razminas ir Domas Velička.

6. Premijos mecenatu yra kun. <lr. Juozas Prunskis.

PARK1IOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Cermak Kd., Cicero, IIL
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
Billiam J. GrlgebltiB, *av

i

VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Jų užHisenėjusioti žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ri, ir skaudžiu žaizdų. uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins •jūsų skaudėji
mą galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ja taipgi nuo skali-, 
džln nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligoa vadinamos RSORTA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinsimos ATHLETE’S POOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplvšima 
tarppiršėių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančtoH. suskilusios odos dedir- 
vtnių. odos išbėrimų ii' t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji .via geru gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Lc

f gulo Ointment yra 
parduodama po 7 a 
et., 61.25, ir »3.50.
Pirkite vaistinėse Cht 
nagoj ir apylinkėse—
Mil'vaukec. Wise..Oa 
ry. Ind.lr Detroit, Mi- 
e.higan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

AUTOMOBILIS

NARIAI LIETUVIŲ TAU*. IR

LEGULO, Department D.
618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

OM

JONAS GRADINSKAS
'televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Addross System) išnuomavimui

B-VTŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Kamę Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS t LOAN SSSlt.
6234 S. We»tem Avė._______ Chicago 36, DL
 CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.

2555 W. 47th Si. _______ Chicago 32,1U.
DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSfc.

3430 So. Halsted Street Chicago 8, III
UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ISSR.

1800 S. Halited St. Chicago 8, m.
.1 -

AI'KsTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
I Al l’\ Ki l i , T\ IR I AI. AUDRAI ŠIOJ *16,000.0110 IŠTAIGOJE. Al KATI AVIMAM, NAI JAI l’ADIDINTAS DIVIDI ,.\I»AH I Z PAH> l I’ l.\VESTMEN- 
TU SĄSKAITAS. KITI TAI l’V.MO sUVItlAI: ori'IOA Al,. IMtM K. KAI.FD1 IIL VAKAUl.ų SKYRIAI. G Al J'l’l, TA I RYTI IR PER LAIŠKI s. SE
TAI RYKITE IŠLAIDAS IšKI.IfltAT ČEKUS III APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTI I PATARNAVIMAS NARIAMS.. IŠKEIČIAM |R 
PARDUODAM VALDŽIOS IION1S. NAM| l’ASKOIX»s RILI EI N AM IAI Si OM SĄLYGOM. SUŽINOT M TSU AVK8T.> DIYIDEND.} IR KITAS IN- 
l'Olt.M VIJAS RAŠAI K IT — GROIUIIII.I, (1-7575. ■ - . ,

PI n. M 17 V AL VAI

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
ANTR'D. IR PENKT. !» iki I VAk KET. M Iki k tai. (ah.: TreC. UŽDARA VISA DIENA; ŠEŠT. 9 IKI POPIET.
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NEW JERSEY LIETUVIŲ TARYBA
Nors toji Taryba veikia dau

giau 9 metų, tačiau nevienas 
pasiteirauja, kas ji esanti — sa
varankiška, ar kurios nors kitos 
institucijos padalinys?

N. J. Lietuvių Tarybos raida
Jau 1910 m. veikė New Jer» 

sey valstybėje ‘‘New Jersey Lie
tuvių Tautinė Taryba, Ine.”, ku
rios tikslas buvo ne partinis, 
bet visuomeniniai — kultūrinis. 
Įvairių organizacijų atstovų su- 
sirink'mai, įvykę 1940 m. balan
džio 30 d. Kearny, N. J., ir tų 
pačių metų gegužės 14 d. New-| 
ark, N. J., nutarė sudaryti pla
tesnę lietuvių atstovybę, negu 
esanti Tautinė Taryba, kuri 
1940 m. gegužės 23 d. nutarė 
likviduotis ir 1946 m. gegužės 
28 d. likvidavosi, įsijungdama 
į naujai perorganizuojamą ta
rybą, pavad’ntą ‘‘New Jersey 
Lietuvių Taryba” arba “Lithu- 
anian Council of New Jersey”. 
Ir šiai Tarybai rūpi ne partiniai 
interesai, bet gyvybiniai Lietu
vos reikalai. Ji yra savarankiš
ka institucija:

a) jos būstinė turi būti New- 
ark, N. J..

b) valdybą sudaro 7 nariai: 
pirmininkas, 4 vicepirmininkai, 
sekretorius ir iždininkas;

c) prie valdybos didesnes ko
lonijas atstovauja du patikėi- 
niai, mažesnes — vienas patikė
tinis;

d) kiekviena organizacija gali 
turėti po du atstovus Taryboje, 
organizacijų atstovams metinis 
mokestis vienas doleris.

Tokia yra minėtos Tarybos 
raida ir tokiais pagrindais ji 
veikė ir veiks. Nuo Tarybos į- 
sikūrimo pradžios iki 1949 m.) 
birželio 10 d. pirmininkavo adv. 
Kazys F. Paulis, po jo iki 1955 
m. kovo 9 d. — Jokūbas J. Stu- 
kas. Paskutiniu laiku Tarybos 
sudėtis kiek praplėsta, jos veik
la, kaip ir visada, yra darni ir 
pasigėrėtina.
N. J. Lietuvių Tarybos veikla

Reikėtų atskiros studijos jos 
veiklai įvert’nti. Pirmiausia ji 
glaudžiai bendradarbiauja su 
Amerikos Lietuvių Taryba, su 
New Yorko Amerikos Lietuvių 
Taryba, Balfu ir su visomis or
ganizacijomis, veikiančiomis L’e 
tuvai išlaisvinti, lietuvybei išlai

j^šsž***

MARCH OF.DIMES
Ja/, u arų 3 to 3/

\ A ,
» • I I x.z

kyti ir jai ugdyti. Taryba yra 
nuveikusi labai daug: New Jer-' 
sey gyvenančių lietuvių pagal
ba ir jų vardu yra surengusi 
keliasdešimt Lietuvos nepriklau 
somybės ir kitų svarbių minėji
mų; pravedusi Lietuvių dienos 
paskelbimą, paveikusi nevieną 
senatorių ar jų atstovą Kongre-' 
se prasitarti Lietuvos bylos 
klausimu; įvairiomis progomis 
visada randa galimybių sutikti i 
šio krašto atsakingus asmenis 
aišknant jiems Lietuvos išlais- 
v'nimo reikalą; Lietuvos pri
sikėlimui ir lietuvybės ugdymui 
surinko ir paaukojo dideles su
mas pinigų; valdybos ir komisi
jos nariai jau nebe pirmą kaitą 
lankėsi Europoje Tarybos reika
lais. Ypatingo dėmesio yra ver
ti šie Tarybos veikėjai: adv. Ka
zys F. Paulis, Trečiokai, Jokū
bas J. Stukas, Diliai, Stasys 
Jakštas ir kiti.
N. J. Lietuvių Tarybos nauja 

vadovybė
Visuotiniame narių susirinki

me, įvykusiame 1955 m. gruo
džio 11 d. Nevvarke, N. J., iš
rinkta nauja vadovybė.

Valdybą sudaro garbės pirmi
ninkas — prel. Ignas Kelmelis, 
pirm. — adv. Kazys F. Paulis, 
vicepirmininkai — Jie va Tre
čiokienė, Antanas Masandukas, 
Pranas Puronas, Leonas Morkū
nas ; sekretorius — Albinas Tre- 
č'okas, iždininkas — Vladas Di- 
lis.

Garbės teismas: pirminink. — 
tėvas Tomas Žiūraitis, OP, na
riai — med. gyd. Irena Giedri- 
kienė, Vaclovas Cižiūnas, adv. 
Jasys. Teisinis patarėjas — 
Andr. Solvest.

Kontrolės komisija: Mikas 
Klimas, Jonas Avižienius, Vin
cas Sruoginis.

Taryba yra numačiusi visą ei
lę darbų. Šiuo metu jos svar
biausias rūpestis — tai iškilmin 
gas ir efektyvus Vasario 16 mi
nėjimas Essex House viešbučio 
erdviose patalpose, Newark, N. 
J. Linkime naujai Tarybos va
dovybei sėkmės, naujų laimėji
mų! Vyt. žarėnas
Vorcester, Mass.

Kun. A. Petraitis 
gruodžio 18 d. atšventė savo 40 
metų kunigystės sukaktį. Tą 
dieną šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje sukaktuvininkas at
laikė iškilmingas pamaldas, a- 
sistuojant jo padėjėjams — vika 
ramg kun. J. Jutkevičiui ir kun. 
M. Tamulevičiui. Kun. A. Pet
raitis šv. Kazimiero parapijoje 
klebonauja jau 27-tus metus.

Lietuvių Piliečių Klubas, vie
na stambiausių lietuviškų orga
nizacijų, turinti 1,100 narių ir 
daranti per metus daugiau 100,- 
000 dolerių apyvartos, 1955 m. 
gruodžio 12 d. išsirinko naują 
valdybą, kurion įeina pirm. ad
vokatas G. Balcom - Balčiūnas, 
vicepinn. V. Dailidė, sekr. J. 
šalaviejus, fin. sekr. V. Vierai-

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 
dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3y0. 

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

Turtas virs..................................$55,000,000.00

Atsargos Fondas...................... #4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JVSTIN MACKIF.YVICH. President and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, iškaitant Seštad. nuo 9 vnl. ryto iki 4 vai. 
(to pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vnl. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma.

STAMMKh , SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

- OF CHICAGO
jjT'f 4192 ARCHIR AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrųinio 7-114 1

tis, fin. sekr. pavad. S. Čirvins- 
kas, ižd. T. Mattus, ižd. glob. A. 
Krušas ir J. Kesper, maršalka 
J. Roglis, klubo šeimininkas L. 
Missunas, direktoriai — J. Gri
gaitis, J. Pupka, J. Zinkus, V. 
Tamkevičius, J. Zaleckas, J. Jab 
lonskis ir A. Morkūnas.

labdaros Draugijos,
turinčios Maironio parką, naują 
valdybą sudaro pirm. A. Kuz
mickas, vicepinn. J. Pipiras, 
sekr. St. Kleinas, fin. sekr. O. 
Keršienė, kasos glob. K. Kuzmic 
kienė ir Tamsonienė, ižd. J. Ba- 
čys, knygų patikr. P. Milius ir 
M. Urmonienė, direktoriai P. A- 
lavošius, A. Kauševičius, J. Šta
ras, J. Naikelis, P. Stakeliūnas, 
O. Bačienė, L. Nalivalka, P. 
Juška ir J. Matusaitis.
Aukos Vasario 16 gimnazijai
Vasario 16 gimnazijos na

mams išpirkti aukojo Sanda
ros 16 kuopa $10, J. Jusys, P. 
Mikšys ir V. Mačys — po $5.

NAUJŲ MAŠINŲ

FONDAS

fe# • •> ■! y Z s į z z

> 5 ✓

“D r a u g o” Administracija
nuoširdžiai dėkoja už aukas
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo
šie asmenys:

Butkus Jonas ........... $2.00
Kvietkus Wm ......... . 2.00
Linuas Leo .............. . 2.00
Mazur Wm .............. . 2.00
Strezegovskis Juozas . . 2.00
Urbonas J.................. . 2.00
Zinkevicz Wrn ........... . 1.45
Apanavičius Tomas ... . 1.00
Andruska Jonas ....... . 1.00
Barauskas Leonas ... . 1.00
Bartkienė Barbė ....... . 1.00
Bastis Antanas ....... . 1.00
Butkus Jonas ........... . 1.00
Dalinkeviči us Kazys . . . 1.00
Galinis Jonas ........... . 1.00
Girdzijauskas Iz. ....... . 1.00
Grigaliūnienė Ag......... . 1.00
Gurskis Antanas ....... . 1.00
J akelaitis Antanas .. . 1.00
Jakavičienė Salomėja . . 1.00
Jankauskaitė Aldona . . 1.00
Jurgelas Herta ......... . 1.00
Kaknevičius Juozas . . . 1.00
Kasakaitis B................ . 1.00
Kazunas B.................. . 1.00
Klimavičius Jonas . .. . . 1.00
Kriaučiūnas Dr. J. . . . . 1.00
Kusmickas Alf ....... . 1.00
Ka ndsbergis J.............. . 1.00
Laurušonls Vincas .. . 1.00
Lukošienė V................. . 1.00
Mandrinskas Bronius . 1.00
Marcinkevičius Kostas . 1.00
Medlin Peter ....... i. . 1.00
N. N............................. . 1.00
Petravich John ....... . 1.00
Radžiūnas Antanas .. . 1.00
Rultinevičius Juozas . . 1.00
Šmitas Ferdinandas . . 1.00
Vansauskie.nė L. .... . 1.00
Vyšniauskas Ed......... . 1.00

KONCERTAS
Atųfšieuuiosios lituanistikos Mo

kyklos Tėvų Komitetas, tos mokyk
los jšlaikvmui, 1956 m. sausio mėn. 
7 d. (šeštadienyje) 7 vai. vak. Lie
tuvių Auditorijoje rengia takai ą- 
koncertą.

Vuknro-konverto programa bus 
graži ir įdomi, nes dalyvaus Simo 
Velbasio baleto studija, dainuos so
listė Danutė Stankaitytė, o “trys 
laimingieji’’: Alfa Brinką, Jonas 
Kelečius ir Algis Dikinis laikys pi
lietybės egzaminus, todėl prašaltu 
bus visiems matyti. Šokiams gros 
niuz. Broniaus Jonušo orkestras. 
Veiks turtingas užkandžių bufetas, 
kuriam vadovaus Tėvų Komiteto 
sekretorė p. Birutė Rvgertienė su 
talkininkėmis: Antanina Žičkiene ir 
Irena Pisarevaite. Veiks ir antrasis 
vadinamasis “minkštųjų ir kietųjų 
sulčių” bufetas, vadovaujamas Juo
zo Truškūno. Bendra vakaro-koueer- 
to tvarka ir nuotaikos pakėlimu rū
pinsis Genė Draugelieuė ir Juozas 
Tamulevičius. Meninę programos da
lį praves Pranas Beinoras.

Tikimės, kad Čikagos visuomenė 
supras šio koncerto reikšmę ir rei
kalą ir dalyvaus skaitlingai. Tat iki 
pasimatymo koncerte.

Aukšt. Lituanist. Mokyklos
Tėvų Komitetas

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus iš katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIF! PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. CRavvford 7-2126

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kupos Metropolitas. TV laida. 14 
leido "LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusL Kaina $1.50. Gaunama

“ORAU Gi” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

revAS pijus
storijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikiai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti "DRAUGO“ 
Administracijoje 

2334 8o. Oaklei Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS

miiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiii
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

Klausimai Ir atsakvmal anglu 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjau Alfonse F. YVells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalln- 
n knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2834 8. Oakley avė

Chicago 8, UI.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CLASSIFIED & HELP WANTED A DVE RT1S E ME N T S
IOE 301

“DRAUGAS” AGENCY
55 East YY&shington Street 

TeL DEarborn 2-2484

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VTrginia 7-6640 ; 7-6641
■ ipgoL-1—_,

HELP VVANTED — VYRAI

SLIPCUTTERS on plastic 
eutters. Unlimited eamings. 
Steady work. Good tvorking 
conditions.

190 N. State RA 6-0161

aUaCiULLAN to U» 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDILALDŲ AGENTfKA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
AVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, IU.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkus

lnstoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 

4ioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.

1500 SOUTH. 50th COURT 
ir 1505 SO. 51st COURT

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

Ir OLympic 2-8492

P LU M B I N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

BUILDING & REMODELING 
NAMU STATYBA

(vairūs įtaisymai ir pardavimas
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai lfiplanuotas, pate 
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti laukit REllanoe 5-82OS
I V. ŠIMKUS

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir
sekmadieniais nuo 10—♦ vai. 

Adresas: 4645 So. Keatims Avė. 
CHICAGO 12, ILL.

ANTANAS LUKAS ir SONUS 
6450 So. Fairfield Avenue

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

Tel. HEmlock 4-5881

ąiimimimiiimmiiiimiiiiiinmiiiiiiiiiĮĮ 
5 LIETUVIU STATYBOS | 
- BENDROVE =

1 MŪRAS
ė BUILDERS, INO.
2 Stato gyvenamuosius na- 
S mus, ofisus ir krautuves pa- 
5 gal standartinius planus ar 
g Individualinius pageidavimus.
T Įvairūs patarimai statįy- 
s bos bei finansavimo reika- 
5 lais, skiciniai {danai ir na- 
5 mų įkainavimas nemokamai, 
s Statybos reikalais kreiptis 
s j reikalų vedėją šiuo adresu:
| I0NAS STANKUS
S kasdien nuo 4 vai. popiet. 

TeL PRospect 8-2018 arba 5
LUdlow 5-3580. -

Š 0800 SO. CAMPBELL AVTL, S
Chicago 29, nilnola .

įsigykite d a b a k i

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dali. VI. Stančikaitėa gražios iliu 
stracljos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
UžeakymuR kartu nu plnlg&ln siųskite

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

HELP WANTED — MOTERYS REAL ESTATE

TYPIST CLERK
MUŠT BE EXPERIENCED 

5-day vveek 
Company lunch room 

Group Insurance 
New modern buildiug 

Universal Sheet & Strin Steel 
4900 S. CALIFORNIA 

WAlbrook 5-6800
KITCHEN HELP 

COOKS, TRAY GIRL
DISH YVASHER 

Experienced 
GRaceland 2-2100

ONE GIRL OFFICE
TYPING ESSENTIAL 
Congenial surroanding

Exoellent tvorking conditions
ATLAS CHAIN & MFG. CO. 

570 W. Randolph
RA 6-0708

CATHOLIO PERSONNEL —
T0WNE

NO FEE
SECRETARIES .......... $300-360
STĖNOS. LITE & EXP. $280-300
BILL TYPISTS .........  $240-280
TYPISTS ...................... $216-260

File clerks and page girls — Open 
in The New World Building.

109 N. Dearborn — Suite 702 
STate 2-7480

W OMEN

25—45
FOR

FABRICATION
CUTTING

INSPECTING
PACKING

of various plastic parts 
HOURS 7 A. M. — 3 P. M. 

AND
3 P. M. to 11 P. M. 

Mušt ii ve Northwest 
APPLY

5050 FOSTER

WOMEN and GIRLS

FOR CAFETERIA W0RK
Experienced or will train.

Age to 35 years. Nelghborhood loca- 
tions. Chance for advancement. Ex- 
cellant worklng conditions. 5 day 
v/eek. Good pay. Meals and uniforma 
furnished. Free Ufe Insurance, bospi- 
tallzation. Pald vacations. Siek leave 
pay. Employees Cre^lt Union.

CalI EAstgate 7-4512

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimiiiii
Skelbtis “ DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimi 

kaina yra prieinama visiems

p\)R

“TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;
fie jas atidengia. Jie dalykus 

parodo aiškioje dienos švieso

je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo

te, jie atrodė neaiškūs.

Mistikuotojai dalykus ap

traukia tamsos ir paslapties 

skraiste. Ir kai Jūs juos išaiš 

įeinat, pasirodo tik lėkštumą.”

G. K. CHESTERTON

įsigykite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC knygą apie H. Jono Ap- 
reBkimą, ra V ydų V. Psdobkio pratartim Ir A. Beržini Uiintracijoau. Vlrielb 
daiL R. Viesulo. 406 ir XIV psl., kaina $3.50. Liet. Knygos Klubo leidinys.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

“DRAUGAS”2?34 Sou,h
mxxxnxxixixxxxi Chicago 8, IllinoisXXX

P. STANKOVIčIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA
3133 So. Halsted St

Ph. DAnabt 5-2793
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
Ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkf 
imigracijos dokumentua Ofisas atds 
ras kasdien nuo 10—7.

Jeigu įeš&ote pirkta namų, biznių 
sklypų, ūkių, arba norit ką par 
duoti, atsiminkit, jog mielai Ir aą 
tiningai patarnauja

P. LEONAS
REAL ESTATE

1785 W. 71st. St. UAlbrook o-eoit

Prieš pirkdami ar parduodam: 
namus, biznais, sklypas ar ūkiu* 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

2406 Weat 51 St 
WAlbrook 5-5030

FRospeet 8-8579 Ivak. ir iiamail j

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkltls 1

VENTA REAL ESTATE 
4409 8. Fairfield, teL LAI. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo 8—12 Ir 4—7 vaL 
vak. Sefttad. nuo G v. r. iki t v. V.

Trečladlnelals uždaryta

3-Jų augštų moderniškas mūrinis.
2 autom, garažas; krautuve l-mame 
augftte; 6 apstatyti butai po 2 karnb. 
ir vienas 4 karnb. butas. Gerame sto
vy. Pajamų $9,500 metams. Teisin
gai įkainuotas Įmokėti 120,000; par
davėjas duos morgtčlų likusiai sko
lai. 2621 W. Ogdcn Avė. Susitarimui 
skambinkite CKauford 7-5572.

7 KAMB. namas; 2-jų augštų; 
didelis sklypas; 2 autom. gar. Turi 
būt parduotas, apleidžia miestų. 8414 
W. Marųuette Rd. PRospect 6-6521.

Savininkas parduoda 10 karnb. mū
rinę rezidenciją. 5 mieg. karnb. Kok
lių vonia Ir virtuvė, židinys. 2-Jl 
laiptai. Naujas autom, alyva apSil- 
dyinas Naujas gazinis vandens šildy
tuvas. Turi būti parduotas — už ge
riausią pasiūlymą. Tuojau galima už
imti. KEdzie S-4096.

CICERO, EKSTRA! Naujas 4 k. 
bungalow. Automatiškai apšild. 
Spintos virtuvėje. Tik $15,500; į- 
mokėti $4,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

IŠNUOM. 4 kam. butas. Gazu ap
šildomas.

5521 S. Laflin St.
PRospect 8-0654

IŠNUOM. 6 karnb. butas su šili
ma. 1-as augštas.

1216 S. 57th Court, Cicero

AUTOMOBILKS —. TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
57511 S. tVESTERN AVĖ., RE 7-95S3

PROGOS — OPPORTUNITIES

EMERALD FOOD MAKT
Įsigyvenęs biznis — parduo

damas su visais įrengimais ir 
prekėmis,

3001 S. EMERALD AVĖ.

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640.
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Trečiadienis, sausio 4 d., 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IIUNOIS

50 M. CICERO LIETUVIŲ KOLONIJAI
EDV. ŠILAITIS, Cicero, III.

Mūsų spaudoje neteko užtik-1 dieniais ir sekmadieniais susi- 
ti paminėjimo apie šią svarbią mkę tautiečiai prie alaus bo- 
Cicero lietuvių kolonijos sukak- kalo užtraukdavo sutartinę, at* 
tį, todėl čia kel ais sakiniais pri- simindami žaliuosius tėviškės 
siminsime ciceriečių lietuvių laukus.
praeitj. Lietuvių parapijos užuomazga

Tiksliau pasakius, Cicero lie-, Susitikdami saliūne, mūsų 
tuviams šie metai atnešė net dvi tautiečiai pradėjo rūpintis savo 
sukaktis: 50 metų nuo lietuvių kolonijos :r parapijos reikalais, 
kolonijos užuomazgos ir 45 me- Apie 1907 — 8 metus pradėta 
tų nuo sklypo lietuvių parapijos labiau diskutboti šiuo klausimu, 
bažnyčiai nupirkimo. įr buvo sudarytas tam reikalui

Cicero prieš pusšimtį metų , komitetas.
Kaip atrodė Cicero prieš pus- Aptarę bendruose susirinki- 

šimtį metų, gali papasakoti mū-| muose ir surinkę aukų, 1910 m. 
sų tautiet s Jonas Rainis, čia at-, rugpjūčio 9 d. lietuviai suderėjo 
sikėlęs 1905 metais. Tad pa-, žemės sklypą, esantį prče 15 Av. 
žiūrėkime į jo atsiminimus, ku- tarp 49 ir 50 gatvių. Tų pačių 
rie tilpo knygelėje “Cicero lietu
viai”, išleistoje “Nemuno” lei
dyklos.

Jis pasakoja:

metų rugpjūčio 29 d. buvo pa
sirašytas pirkimo aktas už 4,125 
dolerius kuriamos lietuvių para
pijos žemei. Pirkimo aktą pasi-

“Cicero tada buvo daugiau pa ra,šė Kazimieras Kochanauskas, 
našus į ka rną, kaip į miestą.1 Skadauskas, M. Jurkšaitis ir Pe 
Šiandien tirštai lietuvių apgy- čiukaitis
Ventoje vietoje buvo tik kelio
lika namų. Kur dabar yra 16 ir 
12 gatvė, nebuvo dar nė vieno

Lietuviai išsirūpino ir savo ku 
nigą, kuriuo buvo paskirtas kun. 
A. Ežerskis. Jis su didele ener-

pastato. Aplinkui, kaip užmatė, &da ir ryžtumu ėmėsi parapijos
akis, driekėsi vešlia žole apau 
gę laukai. Dalis iš jų tepriklau
sė čia esančioms farmoms. To
kia pat vešli žolė dengė ir že
mės plotą, ant kurio dabar sto
vi šv. Antano bažnyčia, mokyk
la, klebonija ir seserų namas.

Tada dar nebuvo ir fabrikų 
Cicero ribose. Tik prie 52 gat
vės stovėjo lokomotyvų fabri
kas, kurį lietuviai vadindavo

organizavimo ir parapijos pa
statų statybos. Buvo sudarytas 
planas pirktame sklype pasta
tyti mūrinį namą, kuriame bū
tų laikomos pamaldos, o vėliau 
šis pastatas būtų naudojamas 
lietuvių parapijos mokyklai..

Sutartinėmis jėgomis dirbant, 
per gana trumpą laiką buvo pa
statytas 300 žmonių talpinąs 
mūrinis namas — laikinoji baž-

‘Marmoliejus’. Puikiųjų Wes- nyčia. 1912 metų rudenį ten bu- 
tern Electric pastatų vietoje bu Vo atidaryta ir lietuvių mokykla 
vo tos įmonės tik mažytis na
melis. Susisiekdavo ir prekes 
bei anglis pristatydavo arkliais.
Nebuvo tuo metu ir elektros.
Trobose tesmilko žibalinės lem
pos. Kai po kelerių metų buvo 
įvestas dujų apšvietimas, visi 
tai laikė didele pažanga Cicero 
gyventojams”?

su 75 mokiniais.
Šv. Antano bažnyčia

Augant 1: e tuvių kolonijai, pri
reikė ir didesnės bažnyčios, kuri 
buvo užbaigta 1926 metais ir 
birželio 13 d. čia atlaikytos pir
mosios pamaldos. Tai buvo šios 
bažnyčios patrono šv. Antano 
diena, ir tada ją pašventino ar
kivyskupas Jurgis Matulevičius.

Tada klebonu čia buvo kun. 
H. J. Vaičiūnas, kuris sumaniai 
tvarkė parapiją ir bažnyčios bei 
kitų pastatų statybos reikalus. 
1940 m. jis atsiskyrė su šiuo 
pasauliu, ir tada čia buvo pa
skirtas dabartin's klebonas kun. 
Ignas Albavičius — didelis ir 
taurus lietuvis.

Tai tokia buvo Cicero lietu
vių kolonijos ir parapijos praei
tis į ją trumpai pažvelgus. Da
bar jau č:a vaizdas žymiai ki
toks: gražūs pastatai, didelis

ar gatvėje tarp 12 ir 18 gatvės.1
Naujoji lietuvių ateivhi šeima 

čia rado malonų prieglobstį, ir 
šioje vietoje “nutūpė” daugelis 
mūsų tautiečių, kurių nemaža 
yra gerai mums pažįstami: B. 
Babrauskas su žmona G. Tulaus 
kaitė, A. Baronas, J. Kreivėnas, 
prof. G. Galva, dr. P. Kisielius, 
dr. V. F. Kaunas, J. Vasaitis, 
'O. Zailskicnė, J. Pautien'us ir 
kiti.

Bet mums reikia palikti šią 
puikią vietą ir jos žmones, kaip 
užrašas prie 12 gt. ir Cicero 
Avė. salto: “You are leaving Ci
cero — best town in America”.! 
Šiame “geriausiame Amerikos 
mieste” mūsų tautiečiai jau 50 
metų gyvena, o kas žino, kiek 
amžių jie čia dar gyvens. Bet 
tai parodys istorija, kur'*, mes 
patys kuriame.

Rockford, III.
Vėl palaidojome tremtinį

Tris metus išsirgęs ir išbuvęs 
pradžioje Šv. Antano ligoninėje, 
o daugiau 2 metų Rockfordo 
Township ligoninėje, š. m. gruo-| 
dž'o 19 d., eidamas 70 metus, 
mirė Julijonas Vaitekūnas. Bu
vo kilęs iš Panevėžio apskr., 
Rozalimo vaisė.

Tremtyje buvo atsidūręs vie
nui vienas. Vokietijoje paskiau
siai gyveno Augustdorfo sto
vykloje, anglų zonoje. 1949 m. 
gale atvažiavo į JAV, Rockfor- 
dan, nes čia buvo sudaryti įva
žiavimo popieriai. Atvykęs tuo
jau stojo dirbti didelėn baldų 
dirbtuvėn. Bet sunkūs išgyve
nimai, rūpestis dėl šeimos ne
žinomo likimo, o svarbiausia vie
natvė ir liūdesys greitai pakirto 
sveikatą, ir, nežiūrint ilgo gydy
mo nebesulaukęs nė šv. Kalėdų, 
aprūpintas šv. Sakramentais, 
baigė žemiškąją kelionę.

Gruodžio 20 d. laidojimo kop
lyčioje už jo vėlę buvo atkalbė
tas rožančius, o gruodžio 21 d. 
po pamaldų Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje ir kun. J. Reikaus 
pamokslo buvo palydėtas į R. 
K. Kalvarijų kapines.

Reikia ypatingai pažymėti, 
kad a. a. Julijono likimas ir gy-i 
vcnimo pabaiga buvo tikrai liūd 
na, nes mažai kas jį telankė ser
gantį, V03 kel: teatėjo į rožančių 
ir nedaug kas tepalydėjo į ka- 
piiles. Galima Burasti ir patei
sinamų priežasčių, bet bent į ro
žančių tremtinių tikrai galėjo 
daugiau atvykti. Esą turėjęs 
JAV artimų giminių, taip pat 
tremtinių, bet per tris metus nė 
karto neaplankė jie to sergan- į 
čio, vienišo senelio ir neatvyko 
į laidotuves, nors telegrama bu-! 
vusi pasiųsta.

Taip jau matyt buvo skirta, 
kad prieš ' porą mėnesių a. a.1 
Julijonas gavo laišką ir atvaizdą 
iš dukters, kurią manė esant 
žuvusią, bet jausdamasis gana 
silpnas ir. nebeturėdamas vilties 
bepasimatyti, dar daugiau liū
dėjo ir kentėjo. šnekutis

las išblaškyti religinę Kalėdų 
nuotaiką ir pažadinti vaikų sim 
patijas komunistams.

— Popiežius Pijus XII spe
cialioje audiencijoje priėmė Vo
kietijos Tautinės Futbolo ko
mandos sportininkus, kurie į 
Romą buvo atvažiavę rungty
nėms su tautine italų koman

da. Šv. Tėvas sportininkams — Seniausias pasauly gel>
pn.sakytame žodyje iškėlė augš- žinkelio Litas buvo pastatytas 
tua sporto tikslus ir atkreips 1829 — tai Carrolton viadukas 
dėmesį į gresiančius nukrypimo prie Baltimorės, dar ir šian- 
pavojus. 'dien vartojamas.

't

Trumpai iš visur
I

— Pagal sovietų pavyzdį. Sek I 
darni sovietų pavyzdį^ Lenkijos 
komunistai stengiasi Kalėdas 
paversti Senelio Šalčio šventė
mis. Varšuvos Jaunimo namus

ikomunistinė valdžia pavertė 
centrine Senelio Šalčio būstine, ' 
kurią nuo gruodžio 27 iki sau-J 
šio 5 dienos kasdien aplankys 
apie 6,000 Varšuvos vaikų. Vi
sų ten rengiamų pramogų tiks-

JUOZAPAS HRBACZEWSKI
Gyveno 2048 W. 70th Place 

Tel. GRovehill 6-0233 
Mirė sausio 2 d.. 1966. 4 vai. 

popiet, sulaukęs 68 m. aniž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė

dainių aps., Grinkiškio miesto. 
Amerikoje išgyveno 4 4 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Vladlslava, sūnus Wal- 
ter. duktė Helen Dignan, žen
tas Harry. anūkė Roberta-El- 
len, sesuo Franccs Balter su 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackatvicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

i^aidotuvės įvyks ketv., sau
sio 5 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas ) St. Justin Mar- 
tyr parapijos bažnyčią, 1818 W. 
71st St., kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už «velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus,
duktė.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. GR. 6-23 4 5.

A. A.
MYKOLAS PANAVAS

Gyveno 9428 So. Hnrding Avenue, tel. GArden 4-7101.
Mirė sausio 1 d., 1956 m., 10:30 vai. vak., sulaukęs 59 me

tų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Švenčionių apskr., Rimčių parapijos, 

Medačių kaimo. Amerikoje išgyveno 44 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marie (po tėvais Stir- 

biutė); 5 dukterys — Shirley, Geraldine, Barbora, Mary ir 
Suzan; brolis Ignacas su šeima; brolvaikis Alex Panavas su 
šeima; uošvienė Agota Stirbis; švogerkos Josephine Stirb’ų ir 
Ann Levenson; švogeriai Peter ir Alex Stirbis ir jų šeimos; 
dėdė kun. S. Yunker, Springfield, III.; ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
AYestern Avenue, Chicago, Illinois.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., sausio 5 d. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas į Holy Redeemer parap. bažnyčią (9600 
So. Millard Avje.), kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, brolis, uošvienė, švogerkos, švo
geriai, dėdė ir giminės.

Laidotuvių direkt. Antanas B. Petkus, tel. GRovehill 6-2345.

Be koplyčių ir saliūnų
Taip, tada Cicero je labai ma

ža ko buvo. Reikėdavo apsieiti 
tais laikais ir be laidotuvių di
rektorių bei koplyčių. Numirė
lius pašarvodavo tuose pačiuose 
namuoe, kuriuose žmonės gy
vendavo, o juos laidodavo lenkų 
arba airių kapinėse.

1905 metais čia tebuvo tik vie 
nas (Juozo Juknio) saliūnas. Vė 
liau jo antrame augšte buvo į- 
taisyta scena, kurioje, po kurio 
laiko įsikūrusios lietuvių drau
gijos, ruošdavo vaidinimus. Šia
me saliūne vyko visas lietuvių1 judėjimas ir lietuvių kalba gir- 
kultūrinis veikimas: čia šešta-1 dima bemaž kiekviename name

SOPHIE BARČUS 
RADIO programa

18 WGES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEttAD, 8:30—#:3O v. r. 18 stoties 

WOPA — 1490 kll.
Cblcago 29, III. HEmlock 4-2418

7121 So. ROCKWELL ST.

L1ODĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BEpubUe 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta 

Tt«ma, kuri* gyvena kltoM miesto dalyse; gausim*
koplyčią arčiau jūsų namų.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HII I.S OEIJNVftlA

Geriausios gėlto dDi vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir k lt., papuošimų.

2443 WEbr A3KD 8TREEI 
Tel. PRoepect 8-O8S3 Ir PR 8-08*4 
ar<1 —Si asr&iess'ra J

Laimingieji, kurie 1955 m. prisidėjo ,»rir mūsų Kalėdų Klubo—Chrlst- 
mas Club, lapkričio mėneuj gavo čekiu*. Prisidėkite prie mūsų 1956 m. 
Chrtatmas Club silANIJIEN! Geriausieji linkėjimai ateinantiems 
metams!

įtart VOUR 
New Year right—

JOIN OUR

7956
Christmas Savings 

Club
N0W...

Universal Savings
1590 So IlaLslcd Street • Chicago 8, 111, • HAyiuarket 1-2028

and Loan 
Auociation

A. A.

JONAS (EP O N1S
Gyveno 440-9 Sr Artesian Avė.
Mirė sausio 2 d., 1956 m., 

6:30 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šven
čionių apskr.. Vidiškių parap., 
Strigailiškių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 43 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
draugai ir pažįstami.

Laidotuvėmis • rūpinasi Anta
nas Damaška ir jo šeima.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje. 4330 S. Chli- 
forn!a Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, sausio 5 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. l’o pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: draugai ir pažįstami.
Laidotuvių direktorius John F. 

Eudelkis, tel. LAf. 3-0440.

LEONAS SNARSKIS
Gyveno-/4kW Canąįport Avė.

Mirė sausio 3 d., 1955, 2 v. r.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil

kaviškio aps., Kybartų miesto.
Amerikoje išgyveno 5 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Magdalena, 3 sūnūs: Al
fonsas, marti Elniyra; Jonas 
ir Juozas. 2 dukterys; Irena 
Juškus, žentas Vj tautas; ir 
Izolda; brolis ir seserys. kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro 
Gurskio koplyčioje, 659 \V. 18th 
Št. Laidotuvės įvyks ket., sau
sio 6 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto liūs atlydėtas j Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duk
terys, marti ir žentas.

laidotuvių direktorius Pet
ras Gurskis. Tel. SEeley 3-5711

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ PJĘEKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 
TOvvnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIK1S
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

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 1 1

Į Sį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai. matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

Fellx Raudonis, sav. Ir menadžerls 
Krautuvė atidaryta aekmadienlala nuo 11 Iki 4:80.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKU —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 

8914 Wes» lllth StrMt
Viena* blokas ano kapinių.

Didi langiai paminki ama planų 
pasirinkimai mieste.

TtleL CEd&rcrest 3-6335

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčia* ’
vimaa dieną ir nak- visose Chicagos L1

tį, Reikale Saukite Roaelando dalyve ii*
mus. tuojau patarnaujam.

ANTANAS M. PHILLIPS
,SSO7 8. LTTOANICA AVĖ. K TArd. 744011

PETRAS P. GORSKIS
,869 West 18th STREET TeL SEeley 8-6711

ALFREDAS VARGE
k177 WOODSIDE Rd., Rlvemlde, I1L TeL OLympie 2-6246

POVILAS I. RIDIKAS
,1364 S. HALSTED STREET Telephone lArd* 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
i 0821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2288 '

Jurgis f. rudmin
3819 S. LITUAN1CA AVĖ. TeL YArd* 7-1138-1139

PETRAS BIEJLIOKAS
^4348 8. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayette 3-36721 

1446 South 80th AVĖ., CICERO. ILL Tel. OLymple 2-10M*

ZIGMUlOzUDYioiUDYCki
1646 V. 46th STREET YArd* 7-6761

STEPONAS C. LACKAWICZ
'2424 W. 60th STREET BEpubUe 7-12131
*2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672 (
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X Adolfas Kriaučeliūnas vie

ton kalėdinių ir N. Metų svei
kinimų užsakė dienrašti “Drau
gą” savo geram bičiuliui.

X Petras Zigmantas, 4653 
N. Milwaukee Avė., paminėjo 
70 metų sukaktį.

X Virginija Lekeraitė, gra
žiai kalbanti lietuviškai, yi-a 
Stephen Bailey, Plumber unijos 
prezidento, sekretorė.

X GI oria Preibis, 6808 South 
Artesian Avė., jau penkta sa
vaitė sirguliuoja. Ji yra adv. 
Alberto Preibio žmona.

X Cecilija Klučinaitė, Town 
of Lake kolonijos verslininkų 
Kinčinų duktė, išvyko atosto
gų į Floridą.

X Veronika Palijanskienė,

5608 So. Laflin St., grįžo iš 
Evangelical ligoninės ir dabar 
gydosi namuose. Ją prižiūri 
dukros Juozapina ir Lillian.

X Joną Margerj, gyven. Oak 
Parke, užpuolė du plėšikai ir 
apiplėšė ties Ashland ir Persh- 
ing gatvėmis belaukiant autobu
se.

X Edvardas Kupre'šis, tar
naująs Dėdės Šamo kariuome
nėje, švenčių proga aplankė 
Chicagoje savo gimines ir drau
gus.

X Muzikas A. Kučiūnas 
akompanuos solistei Juzei Kriš- 
tolaitytei ir kitiems daininin
kams per S. Š. F. vakarą-šokius 
sausio 14 d. Lietuvių auditori
joje.

X Dan Kuraitis, Chicagos A- 
merikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, šiandien išvyksta tri
jų savaičių atostogų į Floridą. 
Pirmininkui išvykus, jį pava
duos vicepirm. Teodoras Blinst- 
rubas.

X Kun. kleb. A. Linkų Nau
jų Metų proga pasveikino Šv. 
Kryžiaus parapijos choras ir 
“Dainavos” ansamblis. Gražias 
sveikinimo kalbas pasakė J. 
Paštukas ir St. Sodeika. Kle
bonas choristus ir choristes pa
vaišino.

X Antanas Urbonas, buvęs 
knygų leidėjas tremtyje, pre
kiavęs Dievo Apvaizdos parapi
jos ribose, dabar įsigijo stam
bią maisto krautuvę 7301 So. 
VVestern, nupirkdamas tą namą 
nuosavybėn ir persikeldamas 
čia su. savo šeima. Į

X Dr. K. Žemeckas švenčių 
proga lankėsi Chicagoje ir ap
lankė savo draugus bei bičiu
lius. Iš Chicagos išskrido j New 
Yorką dalyvauti American Eco- 
nemie Association suvažiavime. 
Jis yra profesorius vienoje Min- 
nesotos valstybės augštoje mo
kykloje.

X Onutė Shukis, duktė Ka
zimiero ir Apolonijos Shukių, 
309 So. Kilpratrick Avė., pa
skirta JAV armijos slaugių 
(nurses) dalinio kapitone. Da
bar ji yra Fort Sam Houston, 
Texas, stovykloje. Onutė 3 me
tus gyveno Vokietijoje, o prie 
tai tarnavo Japonijoje.

X Humboldt Parko Lietuvių 
klubai išrinko valdybą. Pirmi
ninkas yra J. P. Benekaitis, 
vicepirm. — V. Paškauskas, 
nutar. rašt. — Jonas Raila, fin. 
raštininkas — St. Benickas, iž
dininkas — P. Milaševič.us, 
maršalka — A. Kupravičius. 
Delegatais išrinkti A. Shimkus, 
K. Cepukas ir J. Benekaitis.

X Stasys šimulis, Lietuvos 
Vyčių Garbės narys, turįs dra
bužių siuvyklą ir valymo įmonę 
2150 So. Hoyne Avė., Naujųjų

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prošvaistės leidykla išlei
do naujus religinės muzikos 
kūrinius: Adoramus Te — miš
riam eherui, ir Benedictus — 
moterų chorui. Parašė Julius 
Starku. Abu kūriniai išleisti vie
name leidinyje.

— Adomas Galdikas sausio 
7 d. atidaro savo kūrinių paro
dą Teig galerijoje, 601 Madi- 
son Avė., prie 57 gatvės, New 
Yorke. Paroda tęsis iki sausio 
21 d. ir bus išstatyta 23 tempe
ros ir aliejinės tapybos kūri
niai.

— Vasario 1C gimnazijos ku- 
ratorijos klausimu. JAV Ben
druomenės valdyba 1955 m. 
gruodžio 12 d. posėdyje švais
tė Vasario 16 gimnazijos kura- 
torijos pirm. M. Bajorino 1955 
m. gruodžio 1 d. raštą kuratori- 
jos papildymo ar jos perorga
nizavimo reikalu. Valdyba pa
reiškė nuomonę, kad šiame or
gane turėtų būti duotas balsas 
ir JAV bei Kanados lietuvių 
bendruomenėms.

— Bendruomenės įstatų kei
timas. Bendruomenės valdyba 
1955 m. gruodžio 19 d. posėdy 
pradėjo svarstyti JAV Lietu
vių Bendruomenės įstatų keiti
mo klausimą. Įstatus keisti nu
tarė Bendruomenės Tarybos 
1955 m. liepos 2—3 d. suvažia
vimas ir išrinko šiam reikalui 
specialią komisiją, kuriai pir
mininkauja pats Bendruomenės 
Tarybos pirm. J. Šlepetys. Kiti 
komisijos nariai yra A. Saulai- 
tis, dr. J. BajerČius, dr. J. Pu- 
zinas ir J. Vilkaitis. Jiems rei
kia ir pastabas siųsti.

—Bendruomenė parems “Litu
anus” leidimą. Į Bendruomenės 
uždavinių sritį įeina ir kultūri
nė lietuvių informacija sveti
momis kalbomis. Bendru nusi
skundimu, tokios informacijos 
mums labai trūkę. Spragas tai
syti ėmėsi privati iniciatyva, ir 
ypačiai gražų darbą atlieka Lie
tuvių Studentų Sąjungos JAV 
valdyba, leisdama anglų kalba 
žurnalą “Lituanus”. Iš susira
šinėjimų ir įvykusių pasitarimų 
(bene reikšmingiausias įvyko 
1955 m. lapkričio 25 d. Liet. 
Stud. Sąjungos suvažiavimo 
metu Clevelande, dalyvaujant 
Bendruomenės valdybos na
riams St. Barzdukui ir J. Stem- 
pužiui ir studentų atstovams 
Pr. Jogai, L. Sabaliūnui, D. Va
lančiūtei ir T. Remeikiui) pa
aiškėjo, kad vienai Liet. Stu
dentų Sąjungai žurnalo leidimo 
našta yra persunki, todėl Ben
druomenė pasisiūlė su savo pa
rama. Paramos klausimas kon
krečiai buvo svarstomas Ben
druomenės valdybos 1955 m. 
gruodžio 12 d. posėdy, ir buvo 
nutarta žurnalo “Lituanus” lei-

Metų savaitgalį išskrido į Ka
liforniją, kur porą savaičių vie
šės pas savo bičiulius Papšius. 
Ta pačia proga žada aplankyti 
visą eilę pažįstamųjų chicagie- 
čių.

X Kompozitoriaus Vlado Ja-

kutino butas yra išpuoštas po
ra dešimtų originalių paveikslų, 
sukurtų lietuvių dailininkų. 
Tais meno kūriniais, turėjo pro
gos pasigerėti N. Metų proga 
atvykusieji profesorių pasvei
kinti kultūrininkai. Pr e vaišin
gos šeimininkės paruošto stalo 
buvo ir konsulas P. Daužvar- 
dis su žmona.

Vidutinio amžiaus ii išsilavi
nimo, nevedęs lietuvis

VARGONININKAS 

lietuvių parapijoj įieško vietos, 
kur galėtų vesti ar suorgani
zuoti chorą. Informacijai ir su
sitarimui rašyti: P. O. Box 63. 

Bridgevtlle, Pa.

a,> nuii>4

'DIENRAgnS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

IR TOLI
dimą paremti. Dėl tarpusavio 
bendradarbiavimo sąlygų, susi
tarti pavesta valdybos narui 
J. Stempužiui, paramos organi
zavimo parengti — valdybos 
nariui J. Staniškiui.

— Bendruomenės vaidyba 
svarstė sportu rėmimo kiausi 
mą. Sportuojąs mūsų jaunimas, 
buriąsis j sporto klubus, vertas 
ne mažesnio dėmesio kaip kito
se organizacijose susispietęs 
jaunimas. Sporto klubai yra 
taip pat reikšmingas lietuvy
bės išlaikymo veiksnys. Jų tal
ka Bendruomenės siekimuose 
gali būti lygiai svarbi ir reikš
minga. Todėl Bendruomenės 
valdyba, 1955 m. gruodžio 12 
d. posėdyje šį klausimą ap
svarsčiusi, nutarė skatinti apy
linkių valdybas ir toliau savo 
ribose kiek galint remti spor
tuojantį lietuvių jaunimą jam 
organizuojantis į klubus ir ruo
šiant sporto šventes. Jaunimui 
rodantis platesniu mastu, parė
mimo talkas turėtų imtis orga
nizuoti apygardų valdybos. Pa
ti Bendruomenės valdyba san
tykius su Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto komitetu palaikys per 
vicepirm. dr. Alg. Nasvytį, ku
riam pavesta šiuo reikalu pa
rašyti atitinkamą raštą.

Įsijunkime j gyvąjį
Dainų šventes darbą
1956 m. liepos 1 d. įvyksta 

JAV ir Kanados lietuvių Dainų 
šventė.

Tai bus didingas ir reikš
mingas kultūrinis Įvykis.

Lietuvis dainavo visur ir vi
sada — linksmindamasis ir pra 
mogaudamas, vargą vargda
mas ir darbą dirbdamas, mer
gelės jieškodamas ir į karą jo
damas. Daina lietuvį lydi nuo 
jo lopšio iki senio dienų. Joje 
jis randa atilsį ir paguodą. To
dėl tapome dainininkų tauta. 
Ir Dainų šventėj mūsų daina 
suskambės visa savo didybe ir 
sužibės visu savo grožiu.

Dainų šventei jau rengiama
si su visu atsidėjimu ir rūpes
tingumu : sudaryti reikalingi 
komitetai, sutartas repertua
ras, išspausdintos dainų gaidos 
ir t. t. Į darbą jungiasi mūsų 
chorvedžiai su savo chorais, an
sambliai su savo vadovais. Vi
soj plačiojoj Amerikoj, kur tik 
yra dainininkų, pradedama gy
venti Dainų šventės dvasia ir 
nuotaika.

Į Dainų šventės rengimosi 
ritmą turi atsiliepti ir visa mū
sų Bendruomenė. Dainų šventė 
vyks Chicagoje, bet ja gyventi 
turi visi gyvieji lietuviai. Ben
druomenės valdyba, 1955 m. 
gruodžio 12 d. posėdy svarsčiu
si Dainų šventės reikalą, siek
dama ko geriausio jos pasiseki
mo, nutarė paskatinti visus 
Bendruomenės vienetus — jos 
apygardas, apylinkes ir seniū
nijas — padaryti viską, kad vi
sur būtu palaikoma Dainų šveų 
tės susidomėjimo dvasia, rengi
mosi nuotaika ir kad ko didžiau 
sias lietuvių skaič;us įsijungtų 
j patį gyvąjį dainos darbą — 
įsilietų į Dainų šventei bes'ren
giančių chorų ir ansambliu dai
nininkų eiles! Tai mus ir įparei
goja mums pripažintas daini
ninkų tautos vardas!

(Bendr. inf.)

Jūrų kariai
JAV jūrų kariai vartoja švar 

kus šarvuotus plokštelėmis 
"Doron” aštundalio colio storu
mo ir 5 kv. colių ploto, švarkan 
įsiuvama apie 20 tokių plokšte
lių. Plokštelės pagamintos iš 
impr<į^nuoto stiklinio audinio, 
prie didelio spaudimo ir - toks 
švarkas revolverio kulkos ne
peršaunamas,

ATOSTOGOS UŽ BUROKĄ

Dorina Hill, Caldwell policininkė, saugo 34 svarų ir 4 uncijij burokų. 
Ji už šį buroką gavo premijų ir galės nemokamai važiuoti atostogų į 
Havajų. (LYS)

CHICAGOS ŽINIOS
Naujas teismas 

automobilistams
Chicagoje atidarytas naujas 

teismas automobilistams. Jis 
pavadintas Traffic Center ir 
yra 321 N. La Šalie. Teisėjas 
Raymond P. Drymalski vadova
vo tų teismo rūmų atidarymo 
iškilmėms. Rūmai yra septynių 
augštų, miesto atpirkti už $2,- 
200,000 ir atremontuoti už $4,- 
500,000. Į šiuos rūmus perke
liami susisiekimo teismai, ku
rie pirma buvo centriniame po
licijos ir teismų pastate 1121 
S. State, kurie buvo kriminali
nio teismo rūmuose ties 26 gat
ve ir Califomia ir — Navy Pier. 
Čia bus laikoma susisiekimo 
nusikaltimų kartoteka, į kurią 
bus tuojau įtrauktas kiekvie
nas, sugautas nusikaltęs susi
siekimo taisyklėms.

Pakartotinai nusikalstą bus 
baudžiami sunkesnėmis baus
mėmis ir gal net verčiami lan
kyti susisiekimo mękyklą, ku
ri numatoma atidaryti tuose 
pačiuose rūmuose. Nuo naujų 
metų padidintos susisiekimo 
bausmės. Yra atvejų, kur anks
čiau buvo pabauda $6, o dabar 
pakelta iki $20.

Teisėjas pažadėjo atsižvelgti 
į geros valios vairuotojo sukly
dimą, bet pareiškė, kad jie yra 
nutarę “su šaknimis išrauti” 
vairuotojus, kurie nenori ar ne
gali važiuoti, kaip reikalauja 
įstatymai. Dažniau nusikalstą 
vairuotojai bus siunčiami pas 
teismo psichiatrinį gydytoją.

Susiaiekimo teisme dirbs trys 
teisėjai ir penki referentai. Nu- 
sikaltusieji iš anksto nežinos, 
kuris teisėjas turės jų bylą.

Didesnės bausmės 
automobilistams

1 Jau įsigaliojo naujas potvar
kis, kuriuo padidinamos baus
mės nusikaltusiems automobilių 
vairuotojams: už neleistiną po
sūki į kairę, už neleistiną pilną 
apsisukimą gatvėje už važiavi- 
,-ną ne į tą pusę vienos krypties 
Tjatve — pirmą kartą nusikal
tus — $10, antrą kartą — $15, 
trečią kartą — $20. Anksčiau 
už tą nusikaltimą buvo $6 ir už 
pakartotinus nusikaltimus bau
smė nedidėjo, vis buvo po $6.

Už pergreitą važiavimą —
$10 ir dar po $1 nuo kiekvienos 
mylios darytos augščiau nusta
tytos važiavimo normos. Visi 
nuaikaltusieji, kurie važiavo 15 
mylių daugiau leidžiamo grei
čio, turės stoti į teismą. Visos 
žinios apie vairuotojo nusikalti
mus bus įtrauktos į kartoteką. 
Nuo ketvirto nusikaltimo jau 
vairuotojas turės bylą teisme.

Policininkas verkė nušovęs 
jaunuolį

Per tardymą dėl policijos nu
šauto jaunuolio, kurs pavogė 
automobilį, velionio motina 
našlė Ycung paklausė policinin
ką Donald H. Gossling: “Kaip 
gi jūs nežinojote, kad tame pa
vogtame automobilyje tebuvo 
tik jaunuoliai?”

Policininkas verkdamas per 
tardymą aiškino, jog jie paste
bėjo jaunuolį, bėgantį iš auto
mobilio. Automobilis lėkdamas 
nuo policijos, skriejo 85 mylių 
greičiu ir atsimušė į medį. Iš
trenkti buvo du jaunuoliai. Vie
nas sužeistas, kitas mažiau nu
kentėjęs ir tas ėmė bėgti. Poli
cininkas paleido perspėjantį 
šūvį ir liepė sustoti. Jaunuolis 
nestojo, o bėgo į krūmus. Tre
čia paleista kulka jį mirtinai 
pakirto.

Mirtis iš “neužtaisyto" 
šautuvo

Oak Lawn gyventoja, 15 me
tų mergaitė Barbora Capparelli 
buvo .mirtinai nušauta bero- 
dant šautuvą, apie kurį buvo 
manoma, kad jisai nėra užtai
sytas. Ji buvo svečiuose, šautu
vą demonstravo 18 metų vaiki
nas. Netikėtai šautuvas išsišo
vė, kulka pataikė mergaitei į 
kaktą ir ji sukrito negyva. Ne
laimės metu rankose ji laikė 
lankomos šeimos kūdikį.

Mažiau šelpiamųjų
Chicagos miestas šių metų 

pradžioje išlaikė 46,440 netur
tėlių. šelpiamųjų skaičius su
mažėjo dėl padidėjusių darbų ir 
dėl to, kad dabar daugiau kon
troliuojama šalpos skyrimas. 
Iš šelpiamųjų sąrašo iškrito 
3,947 asmenys.

Lietuvių tautos taurinusios asmeny
bės Arki vysk. Jurgio Matnlalčlo-

Matulevlčlaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. t Įrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei vlslAkas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
lšganymuL

II. laiškai. Tai įvairiems asme
nims raAytų laiškų Ištraukos, gyve
nimiškos Ifimlntles perlai, Išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje, žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lal- 
mšlų Kristui, daugiausia yra nuken- 
tš.ies.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir (rista Į kietus viršelius. Kaina
I2.R0.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”

2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

Žuvo tik vienas
Perspėjimai vairuotojams ir 

policijcs pastangos davė gerus 
rezultatus per šį savaitgalį: žy
miai mažiau žmonių težuve su
sisiekimo nelaimėse. Jeigu Ka
lėdų savaitgaly užmuš.ų buvo 
net 16, tai šį savaitgalį Cook 
apskrityje težuvo tik vienas. 
Visoje Illinois valstybėje šį sa
vaitgalį susisiekimo nelaimėse 
žuvo 13 žmonių, o Kalėdų sa
vaitgaly — 46. Iš viso Cook ap
skrityje šį savaitgalį budėjo 
apie 7,200 policininkų ir 800 ka
rių.

2,794,920 lankytojai 
Mokslo muzejuje

Praeitais metais Mokslo ir 
Pramones muzėjų aplankė 
daugiau žmonių kaip bet kada 
kitados: net 2,794,920 žmonių, 
kas sudaro apie 5% daugiau, 
kaip užpernai metais. Daugiau
siai atsilankiusių buvo rugpjū
čio mėnesį — 410,380. Didžiau
sio lankymo diena buvo gruo
džio 4 — tada buvo net 28,677. 
Praėjusiais metais tą muzėjų 
aplankė ir sovietų Molotovas.

Auganti religijos įtaka

Houston universiteto profe
sorius Winfred E. Garrison, 
kaip praneša “Chicago Tri
būne”, pasinaudodamas savo 
surinktais duomenimis tvirtina, 
kad religinė spauda JAV-se yra 
žymiai sustiprėjusi, civilinės in
stitucijos rodo daugiau pagar
bos bažnytiniems reikalams. 
Katalikų JAV-se yra apie 32,- 
400,000, įvairių protestantų 
sektų ir kitų krikščionių neka- 
talikų — 60,500,000, žydų — 
5,500,000. Per 1955 metus reli
giniams pastatams JAV-se iš
leista $700 milionų.

Portugalijos vaizdai
Gražiuosius Portugalijos kraš

to vaizdus šios savaitės pra
džioje rodo teatras Today (Ma- 
dison ir Dearbom gatvių san
kryžoje). Be to — platus pa
demonstravimas didžiojo JAV 
cirko ir svarbiųjų įvykių 1955 
metais. Šiame teatre progra
ma tęsiasi vieną valandą,, duo
dami tikrovės filmai, plati po
litinių įvykių, sporto, madų ir 
kt. apžvalga. '

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo šeima

Hinsdale prekybininkas Paul
E. Ward, 42 m. amžiaus, jo 

i žmona Harriet, 40 m. amžiaus, 
ir jų dukters Joana ir Saron 
(14 ir 8 metų) buvo mirtinai 
užmušti kai, e3ant dideliam rū
kui, jų privatus lėktuvas sudu
žo į pietus nuo Bloomington, 
McLean apskrityje.

ioc

Ar girdėjote ką nors apie

AUKSO KIRVĮ?
Ar matėt, ar skaitot Altų nuosta

bių gražiausių lietuviškų pasakų 
knygų?

Būtinai nuslplrklt! Bus džiaugsmo 
vlslemH — dideliems Ir mažiems

Platintojams didelfi nuolaida. Su
krauta:
Knyga iliustruota, dailiai išleista Ir 
pigi — tik $2.50.

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.
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PREMIJUOTAS 
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Trečiadienis, sausio 4 d 1S56

i “Draugo” statyba auga
Kada tik oro sąlygos leidžia, 

net ir žiemą mūsų dienraščio 
naujų patalpų statyba auga. 
“Draugo” redakcijos ir spaus
tuvės rūmų pamatai jau išlieti. 
Vienuolyno ir koplyčios pasta
tų rytinė siena jau išvaryta iki 
galo, kitų sienų jau murinamas 
antras augštas. šių metų pabai
goje jau numatoma persikraus
tyti į naujas patalpas.

Darbininkų unijų 
susijungimas

Vakar Chicagoje, AFL patal
pose, 318 W. Randolph st., pra
sidėjo pasitarimai tarp AFL ir 
CIO darbininkų organizacijų 
Illinois valstybės vadų. Taria
masi apie šių dviejų organizaci
jų suliejimą IlUnois valstybėje.

Chicagos dienraščių 
tiražas

Savo sekmadieninių laidų 
spausdina: Chicago Tribūne
1,375,006 (kasdienių — 928,- 
673), Chicago American — 
710,910 (kasdien — 506,417), 
Daily News — 598.802T, Sun- 
Times — 550,165 (kasdien — 
564,829).

aoi
Sausio 7 d. 2 vai. p. p. kun. V. 

Bagdanavičius, MIC, skaito te
ma : liberalizme, socializmo ir 
krikščionybės socialinių klausi
mų sprendžiamoji linija. Po pa
skaitos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
zimierieėių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.
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į POPULAR 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZfi DAUŽVAKDIENfi
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POPULAR

RECIPtS I.-®

Tai nepaprasta knyga. VlrA 200 re
ceptų grynai HetuvlSkų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia- knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8, ILL.
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Įdomiausias romanas!

Gyva intriga ir Šiurpūs 
{vykiai, iSaamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

‘'DRAUGAS” 
2384 So. Oakley Avenue

Chicago 8, Dlinoii


