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GINKLAI EGIPTUI VYKS
Maskva vėl siekė prie Londone 
esančio Pabaltijo kraštų aukso

LONDONAS, saus. 25. — Sov. Sąjunga, besiekdama gauti ko
kį nors Pabaltijo valstybių okupacijos pripažinimą, sausio 10 d. vėl 
susilaukė naujo smūgio iš Anglijos vyriausybės pusės.

Tą dieną D. Britanija pakarto D. Britanija pereitais metais So
vietų pretenzijas į Pabaltijo auk 
są atmetė pakartotinai. Minimų
jų britų kasyklų pretenzijos te- 
lietė tik 2,5 mil. svarų. Sovietai 
mokėjo šioms firmoms kompen
saciją iki Antrojo karo, bet 1940 
m. mokėjimus sustabdė, tuo bū
du stengdamiesi paspausti britų 
vyriausybę už jos atsisakymą 
laikyti Sov. Sąjungą teisėta Pa
baltijo aukso savininke.

Šveicarų dienr. „Neue Zuer
cher Zeitung“, komentuodamas 
britų atsisakymą patenkinti So
vietų pretenzijas į Pabaltijo auk
są, kurio suma šiandien vertina
ma 5,7 mil. svaro, pažymi, kad 
Tasso nusiskundimas, jog britai 
nenorį su Sovietais tartis, nesąs 
pagrįstas. Britai jokiu būdu ne
sutinka šių aukso atsargų daly
kiškai sieti su Sovietų turimomis 
mokėti jų piliečiams skolomis, 
nes D. Britanija nėra de jure pri
pažinusi Sovietų jėga įvykdyto 
Pabaltijo valstybių užgrobimp.

Kaip toliau dienraštis pastebi, 
D. Britanijoje akredituotieji tri
jų Pabaltijo valstybių diplomati
niai atstovai ir toliau tebėra dip
lomatų sąrašuose, bent kiek" tat 
liečia jų, rangą atitinkančias pri
vilegijas. Šio ginčo praktinė nau
da šiuo mementu yra menka, ta
čiau nepripažinimas Sovietų pre 
tenzijų ir sovietinės okupacijos 
Pabaltijo kraštuose turi didžiau
sią principinę reikšmę, — teisin 
gai pastebi šis pasižymėjęs pa 
šaulio liberalų organas.

tinai atmetė Sovietų pretenzijas 
į 16 mil. dol. vertės aukso fondą, 
nuo 1940 m. pavasario, prieš oku
puojant Pabaltijo kraštus raudo
najai armijai, padėtą saugoti 
Londone. Įvykį tuojau pastebėjo 
beveik visų Europos kraštų spau 
da ir jį plačiai pagarsino per 
laikraščius ir radijus.

Tai malonus reiškinys, nes jis 
rodo, kad Pabaltijo kraštų oku
pacijai nepritariama, kad smur
tas nepripažįstamas. D. Rritani- 
jos mostas reiškia, kad teisiniu 
atžvilgiu Lietuva, Latvija ir Es
tija laikomos tebesančiomis vals
tybėmis, kurių suverenumo reiš
kimasis yra tik laikinai sutruk
dytas.

Į minėtą turtą Sov. Rusija kė
sinasi nuo tos 1940 m. dieno3 
kada raudonoji armija ir politi
niai Maskvos gubernatoriai su
gužėjo į Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Tik šį kartą Maskva pabandė 
kitaip prie pabaltiečių aukso pri
eiti, būtent pasiūlė jo dalį pasi
likti anglams už kaikurį bolševi
kų nusavintą britų piliečių cari
nėje Rusijoje turėtą turtą. Tai
gi aišku, kalt Maskvai ne tas 
auksas rūpi, bet tik pati trans
akcija, kuri, jei britų vyriausy
bės būtų padaryta, reikštų netie
sioginį Pabaltijo valstybių oku
pacijos pripažinimą.

Reuterio žiniomis, Sov. Sąjun
ga sutiktų atlyginti dviems bri
tų kalnakasybos bendrovėms, 
kurių turtas esąs tapęs valdiniu 
Sov. Sąjungos turtu, jei D. Bri
tanija apsispręstų perleisti Sov. 
Sąjungai minimąjį Londone lai
komą pabaltiečių auksą. Tuo rei
kalu britų užsienio reikalų minis
terijos oficialus atstovas paskel
bė tokį pareiškimą: ,,1955. VII. 8 
D. Britanijos ambasadorius Mas
kvoje Sir William Hayter buvo 
priimtas Sov. Sąjungos užs. reik. 
ministerio Molotovo ir jam pa
siūlė pradėti pasitarimus sutvar
kyti finansiniams reikalams, 
kiek jie liečia D. Britanijos pre
tenzijas į Sovietų vyriausybę. 
Tačiau Sov. Sąjungos vyriausy
bė į tą pasiūlymą nedavė paten
kinamo atsakymo.

Sovietų ambasadoriaus J. Ma- 
liko /1955. IX. 9 nota nelietė 
aukščiau minėtojo demaršo. Joje 
tebuvo kalbama tik apie „Lena 
Goldfields“ ir „Tetukhe Corpo
ration“ pretenzijas į Sov. Sąjun
gos vyriausybę ir Sovietų vyriau 
sybės pretenzijas į Pabaltijo vals 
tybių centrinių bankų padėtąjį 
Londone auksą. Abiejų britų 
bendrovių pretenzijų suma sie
kia 2,5 mil. svarų, o trijų Pa
baltijo respublikų deponuotojo 
aukso vertė — 5,7 mil. svarų. Iš 
tikro nėra jokios tiesioginės są
sajos tarp abiejų bendrovių prę- 
tenzijų ir Sovietų vyriausybės 
reikalavimų į Pabaltijo auksą“.

Britų Foreign Office pranešė
jas nurodė, kad pereitų metų 
liepos mėnesį iš D. Britanijos pu
sės pateiktasis pasiūlymas tuo 
reikalu pradėti pasitarimus dar 
vis tebėra atviras ir neišspręs
tas.

Ryšium su šiuo ginču, kaip 
toliau pastebi Reuteris, kurio 
pranešimą įsidėjo šveicarų Neue 
Zuercher Zeitung ir visa eilė kilų 
didžiųjų spaudos organų, D. Bri
tanijoje vyriausybė tėra Pabal
tijo valstybių aneksiją pripaži
nusi tik de facto, bet ne de jure.

Dagas gavo naują

misiją Vid. Rytuose
KAIRAS, saus. 25. — Jungt. 

Tautų gen. sekretorius Dag Ham 
marskjold skrenda aplink pasau
lį, bet jo misija yra Egipto — 
Izraelio taika.

Jis jau buvo Kaire pas Egip
to premjerą Nasser ir po to pa
reiškė, kad jo optimizmas dėl tai 
kos galimybių tik padidėjo. Pa
sitarime su egiptiečiais jį lydėjo 
Palestinos paliaubų priežiūros 
komisijos pirm. gen. Burns.

Hammarskjold ir Burns šian
dien atvyksta Jeruzalėn tartis su 
Izraelio vadais.

Paslaptį išlaiko, nes

Ike jos dar nežino
WASHINGTONAS, saus. 24. 

— Didžiausia Washingtono sen
sacija dabar yra išlaikymas prez. 
Eisenh'owerio kandidatavimo ar 
nekandidatavimo paslapties. Ka
dangi Washingtone ir didžiausia 
valstybinė paslaptis yra sužino
ma už kelių valandų, todėl ste
buklu laikomas faktas, kad ik
šiol niekas neišplepėjo Eisenho- 
werio kandidatavimo paslapties.

Bet labai jau artimas prez. Ei- 
senhoweriui asmuo paaiškinęs 
vienam korespondentui, kad tos 
paslapties išlaikymas nėra jokia 
dorybė — niekas tuo reikalu dar 
nieko negali pasakyti todėl, kad 
pats prez. Eisenhoweris dar ne
žino ką daryti. Kai tik Eisenho- 
weris apsispręs, paslaptis tuoj 
bus išplepėta.
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Ridgway įspėja nuo
civilių diktatūros

WASHINGTONAS, saus. 25. 
— Buv. armijos štabo viršinin
kas gen. Ridgvvay antrame 
straipsnyje (jis spausdina jų se
riją) smogia krašto apsaugos 
sekretoriui Wilsonui už krašto 
apsaugos reikalų tvarkymą gal
vojant ne apie tai, kas būtų rei
kalinga kraštui, bet apie tai, kas 
naudinga partijai.

Jis gavęs tokį įspūdį kiekvie
ną kartą, kai tekę kalbėti su 
Wilsonu krašto apsaugos reika
lais. Partiniais interesais parem
ti spaudimai į kariškius buvusi 
kasdieninė duona. Jis mano, kad 
padėtis yra pavojinga, jei civili
niai karinių departamentų valdy
tojai daro sprendimus neatsi
žvelgdami į atsakingų karininkų 
patarimus.

Ridgway straipsniais labai do
misi kongresas — krašto apsau
gos komisijos jau organizuoja 
investigacijas.

• V. Vokietijos karinių pajėgų 
uniformas jau nešioja 1,800 vy
rų, jų tarpe 14 generolų ir 41 pul
kininkas.

Šiandien Anglijos premjeras 
pradeda kelionę Washingtonan

LONDONAS, saus. 25. — Šiandien Anglijos premjeras ir už
sienio reikalų ministeris išvyksta į Washingtoną pasitarimams su 
JAV prezidentu ir jo patarėjais. Ši konferencija laikoma svar
biausia po karo anglo - saksų konferencija.

Jos svarbumą pabrėžia du fak-

Kalendoiius

Sausio 25 d.: Povilo atsi
vertimas. Lietuviškas: Rimgaila 
ir Mylė.

los sv
tai: Ženevos konferencijos nepa
sisekimas ir Sov. Rusijos verži
masis į visas tas vietas, kurios 
dar nėra ar nenori būti apsispren 
dusios kieno pusėje stovėti šal
tąjį karą vedant.

Anglų valstybininkai atvyks
ta stipriai pasirengę visais klau
simais. kurie darbotvarkėje nu
matyti. Dalis klausimų buvo ben 
drai rengiama, kad vyriausiems 
derybininkams neliktų daug dar
bo nuomonių skirtumus šalinant.

Edenas prieš vykdamas laivan 
matėsi su karaliene, du kartu po
sėdžiavo su ministerių kabinetu, 
kartą su visais štabų viršinin
kais, su Kipro gubernatoriumi ir

"Dykumų pranašas
J. KUZMIONIS, D. Britanija

Kai Izraelio ir Egipto tarpusavio santykiai taip įsitempė, kad 
abu kraštai jautriai pergyvena kiekvieną ginklų siuntą, sujudo ir 
subruzdo anglų spauda aprašinėti senų tankų pardavimą ne meta
lo laužui, bet Izraelio priešui Egiptui.___________________ ____

IzraelioAtkakliai Izraelio valstybės 
priekyje stovi jos ministeris pir
mininkas Ben Gurionas, kurį 
„New Statesman“ pavadino „dy
kumų pranašu“. Jis savo tvirto
se rankbse laiko vairą valstybės, 
kuri pergyvena didžiausios įtam
pos valandas.

Kas tas Ben - Gurionas f
Kaip tas pats laikraštis pažy

mi, Ben - Gurionas gimė prieš 69 
metus Plonske. Tuo metu 200 
mylių nuo Plonsko Chaim Weiz- 
manas Plocke baigė 11 metų. 
Taigi, abu dabartinio Izraelio kū 
rėjai gimė netolimoje kaimynys
tėje. Weizmanas tapo Izraelio 
architektu, Ben - Gurionas — jo 
statytoju.

19 metų turėdamas Ben - Gu
rionas, persiėmęs Herzlio knygo- 
gomis ir sionizmo idėjomis, iške
liavo į Palestiną. Ten dirba že
mės ūkyje ir iškyla kaip darbi-

su Prancūzijos ambasadoriumi. 
V. Vokietijos ambasadorius sa
vo vyriausybės prašymus perda
vė užsienio reikalų ministeriui 
Selwyn Lloydui.

Anglų atvežami kariniai pa
siūlymai liečia pietryčių Aziją ir 
Vid. Rytus. Pavojingiausia pa
dėtis dabar yra Vid. Rytuose, 
kur esą pasirengta agresiją už
gniaužti pačioje pradžioje net ir 
tuo atveju, jei reikės imtis kari
nių priemenių prieš Izraelį ar 
prieš kurį arabų kraštą ar kraš
tus. Dėl šios priežasties labai 
esąs reikalingas formalus Ame
rikos prisidėjimas prie Bagdado 
pakto.
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ninku vadas. Po to keliauja į Tur 
kiją. Pirmojo Pasaulio karo me
tu jis buvo britų kariuomenės 
eilėse.

Grįžęs į Palestiną, organizuo
ja prof. sąjungas, kurios sudarė 
Mapai politinės partijos pagrin
dą. Socialistui Ben - Gurionui, su 
dėjusiam dideles viltis į britų 
prof. sąjungas, skaudų smūgį su
davė Bevinas, kuris, likęs užsie
nio reikalų ministerių, kovojo 
prieš žydų aspiracijas turėti Pa
lestinoje nepriklausomą valsty
bę.

Bevino politika užlūžo 1948 m. 
gegužės 14 d. Britų mandatas 
Palestinoje paskelbtas pasibai
gusiu. Tą dieną Een - Gurionas 
pasako per radiją kalbą iš sto
ties, kuri ligi tos dienos buvo 
slapta.

Jam dar bekalbant, egiptiečių 
lėktuvai bombarduoja Tel - Avi
vą, ir jauna valstybė atsiranda 
karo būklėje. Ben-Gurionas pats 
seka karo veiksmus, mobilizuoja 
jėgas, jas sujungia į tautinę ka
riuomenę ir karą laimi.

Po karo Ben - Gurionas prave
da. Negevo drėkinimą ir ligšiol 
buvusioje dykumoje sudrėkinto
je žemėje įkurdina savo žmones. 
Beerschebo kaimelis pavirsta 
žydinčiu miestu su geriausiu Iz
raelyje teatru.

Santykiai su Wcizmanu
Ben - Guriono ir Weizmano 

santykiai nėra nuoširdūs. Abu 
Izraelio valstybės kūrėjai negali 
susikalbėti. Juos skiria ne tik pa
žiūrų, bet ir būdo praraja.

Kantrus ir prityręs Weizma- 
nas užėmė diplomatišką poziciją, 
pasiryžęs sutikti tarptautinę žy
dų sodybą palikti britų protek
torate. Karštas Ben - Gurionas 
pasišovęs kovoti ne tik su Egip
tu, bet su kiekvienu, kas kėsin
tųsi į Izraelį. Prieš V/eizmano 
mirtį abu vyrai susitaikė, tačiau 
net laidotuvių kalboje Ben - Gu
rionas santūriai tepasakojo 
Weizmano nuopelnus.

w

Nesutarė pirmininko
PARYŽIUS, saus. 25. — Va

kar Prancūzijos parlamentas ne
sugebėjo išsirinkti pirmininko, 
kas rodo, jog vidurio partijos te
bėra nesuradusios bendros kal
bos.

Rungėsi socialistas Le Tro- 
quer ir MRP atstovas bei paleis
to parlamento pirm. Schneiter. 
Komunistai prieš posėdį pasisa
kė prieš Schneiter, bet per pir
muosius balsavimus balsus ati
davė už savo atstovą Cachin. Vė
liau jie galėtų juos atiduoti už 
Le Troąuer, jei už tą kainą galė
tų patekti į socialistų ir Mendes 
- France vyriausybę. Komunis
tai balsavimu už Le Troąuer sie
kia vidurio partijų suskaldymo.

Šiandien pasenęs ir silpnos 
širdies Ben - Gurionas vėl vado
vauja Izraeliui. Vėl jam gresia 
karas su Egiptu. Tiesa, per tą 
laiką žydų valstybės gyventojų 
skaičius pašoko vienu milionu, 
tačiau nauji ateiviai nėra karšt, 
sionistai, pasiryžę pakelti betko- 
kias aukas.

Ben - Gurionas turėjo vilčių, 
kad nauja valstybė pritrauks 
mokytų ir išgarsėjusių žydų. 
Tačiau apsivylė — net jo nepa
prastai gerbtas Einšteinas nesu
tiko likti Izraelio prezidentu... O 
ir kiti garsūs žydai naują vals
tybę tik laimino, bet nesutiko jo
je apsigyventi.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Maršalas Žukovas vakar pareiškė Ukrainos kompar

tijos suvažiavime, kad Sov. Rusija yra pralenkusi Ameriką 
atominių ir vandenilio ginklų tobulinime. Washingtone tvir
tinimas paneigtas.

— Izraelio kariui buvę giliai įlindę į Jordano teritoriją. Buvo 
šūvių, bet niekas nežuvo. Paliaubų komisija skuba įvykio vieton 
aplinkybių tirti.

— JAV aviacijos daliniams Europoje duodama 200 naujesnių 
kovos lėktuvų, kad pakeltų Amerikos prestyžą Europos kovos lau
ke. Lėktuvų (F-100) permetimas pradedamas ui kelių dienų.

— Senatui vakar įteiktas pasiūlymas pakeisti konstituciją 
ta prasme, kad buvę prezidentai taptų senatoriais nerenkami, bet 
neturėtų balsavimo teisės.

— Vakar pranešta, kad pakeistas tikrosios Rusijos respubli
kos premjeras Puzanovas. Atsiminus neseniai įvykusį premjerų 
pakeitimą Lietuvoje, norima įmatyti vykstant tylų kompartijos 
pareigūnų valymą besirengiant visos bolševiką imperijos komunis
tų kongresui.

— Šiandien Sovietų ambasadorius Zarubinas lankosi 
pas prez. Eisenhower{, kad jam įteiktų Bulganino laišką.
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Sovietų ginklams taip

vykti yra saugiausia
LONDONAS, saus. 25. — Čia 

turima žinia, kad Jugoslavija su
tikusi perleisti per savo teritori
ją transportus ginklų ir kitokių 
karinių medžiagų, Egipto nupirk 
tų ar perkamų Čekoslovakijoje 
ar kitur už geležinės uždangos.

Pažiūrėjus į žemėlapį matyti, 
kad kariniai transportai turi 
traukiniais eiti iš Čekoslovakijos 
per Vengriją ir Jugoslaviją iki 
kurio noi’3 Jugoslavijos uosto, o 
iš ten laivais į Egiptą.

Tai yra trumpiausias ir sau
giausias kelias ginklams iš bol
ševikinio bloko patekti į Egiptą. 
Tos malonės iš Tito ir išprašęs 
Egipto premjeras, kai Tito nese
niai viešėjo Egipte ir ten pareiš
kė, kad sutarė su Egipto vado
vybe nesidėti nė prie vienos šal
tąjį karą vedančios pusės.

Peipingas reikalauja

tartis dėl Formozos
ŽENEVA, saus. 25. — Kora. 

Kinijos ambasadorius vakar pa
kartojo Peipingo vyriausybės nu
sistatymą, kad Formoza yra Ki
nijos teritorija, todėl JAV nusi
statymas ją ginti yra lygus jos 
okupacijai.

Iš tos tezės išeinant logiška iš
vada yra tokia, kad dėl Formozos 
yra ginčas tarp Peipingo ir Wa- 
shingtono, todėl juodu ir turi dėl 
Formozos tartis.

Taip nusakęs Peipingo nuomo
nę, ambasadorius pakartojo pa
siūlymą organizuoti Foster Dul- 
les ir Chou En - lai pasitarimą 
Formozos klausimui išspręsti.

Washingtonas nesutinka kal
bėtis apie Formozą be dviejų są
lygų: be Chiang Kai - sheko vy
riausybės dalyvavimo ir be Pei
pingo iš anksto duoto pažado ne
siekti Formozos sprendimo ka
ru.

Nehru pravirkdęs ir

opozicijų įveikęs
NEW DELHI, saus. 25. — 

Nehru pravirkdęs savo partijos 
veikėjus ir atsakingus pareigū
nus kalbėdamas apie provincijų 
sienų pertvarkymą, nes vaizdžiai 
parodęs pavojus, kurie gresia In
dijai dėl vietinių ir lingvistinių 
nesutarimų. Nehru kalbėjo slap
tame posėdyje ryšium su Bom
bėjuje sukeltomis riaušėmis.

Vėliau buvo paskelbta, kad vi
si provincijų pertvarkymai bus 
vykdomi be pakeitimų, o riaušės 
malšinamos geležine ranka. Neh
ru kalbos paveikti susitaikė Vak. 
Bengalijos ir Biharo provincijų - 
valstybių premjerai ir nutarė abi 
tas provincijas sujungti į vieną. 
Jos sostinė dabar bus Kalkuta.
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Vyriausiosios Skautininkės žodis

aktu. V. Tallat - Kelpša, apibū 
dindamas metinę Lituanciog ir 
Aušros Vartų tuntų veiklą, va
saros stovyklas, nuosavos sto
vyklavietės reikalingumą ir', . . . , , ,
skautų tėvų komitetų darbo |dalyvavlmaa Pavalomas. Jonio- 
svarbumą. 'ra‘; dar »®Srąimę Įstojimo an-

Visų skautų.-šių tėvų vardu iketas' «*>* *** Padar’,ti sueigos 
buvo išreikšta didelė padėka tun'metu ®tUd'n‘al. skaul?‘„ ku’ 
tininkams sktn. O. Biliūnienei ir™. noretų J“101' ' KorP Y*“ 
aktu. Pr. Nedzinskui bei pagrin- ?h,cagoa talP kat ko
diniams vasaros stovyklų vado- il?ml at"llank.''tl 1 sus,rinkimą.

vak. Don Varno posto patalpose, 
antrame augšte, 6816 So. Wes- 
tern Avė.

Visiems naujiesiems nariams

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI 111 OUIHUUGA1 
2300 YVest 51st Street

Vai. pirm. ir aiitr. 10 Iki 12 ryto. 
Slkl 4 Ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. fioS- 
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Oriau tol. PRospect 0-1795 
Rez. tel. GRovehiU 6-5603

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė)

Kf Dileli, IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Wėstera Aveniu
(MBDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo XI vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Ofiee tel. RE. 7-1168 
Res. tel. VV'Albrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
Ofiso tcL REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlll 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m. 

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

ir broliškos meilės, prisirišimo 
jausmo ir gražių linkėjimų.

Visa tai rodo, kad Skaučių 
Seserija ir iš viso Lietuvos Skau 
tų Sąjunga yra gyva ir jos (bu
sią nemari.

Tuos l'nkėjimus ir sentimen
tus netaikome sau asmeniškai, 
bet simbolinei Lietuvos Skaučių 
Seserijos Vyriausiajai Skautinin 
kei ir Vadi jai,' pasiryiusioms 
suburti ir išlaikyti prie savo

Sv'eniųKalŠdųTrNaujų'jųj”’y11in4io!Kvisas po p.- 
1 saulj įsblaskytas lietuvaites 
skautes ir jų brolius skautus iki 
sugrįšime į savo tėvų namus.

Priimkite iš mūsų už visa tai 
gilią padėką ir seseriškus linkė
jimus Naujų Metų angoje nie
kad nepailsti, nenustoti vilties, 
niekad neišsižadėti skautybėg i- 
dealų ir nepažeisti duotųjų pasi
žadėjimų — skauto ar skauti
ninko įžodžių.

Augščiausiojo Palaima telydi
mus.

Budėkime!

Mes žvelgiame j dangų —
Sekam žvaigždę auksinę.
Mus vedančią į brangią 
Pasiilgtą Tėvynę.

Los Angeles Viettuiukijos 
skautės

MIELASAI SKAUTIŠKASIS 

JAUNIME,

SESES IR BROLIAI 

SKAUTININKAI,

Jūs pradžiuginote mus savo 
prasmingais ir šiltais sveikini 
mais
Metų proga.

Labiausiai mus sužavėjo tarp 
eilučių išskaityta Jūsų skautiš
ka nuotaika ir pastebėta Jus su 
panti lietuviška dvasia.

Niekad nenuvys mano širdyje 
iš Australijos Adelaidės skau
čių ir skautų vadovų atsiųsta 
gyva gėlytė, neužmirštamos 
liks Vokietijoje likusių skaučių 
men'škai išaustos juostos, pa
lydėtos skaučių ir skautų para
šais, taip pat Anglijos, Venezu- 
elos, Kanados ir visų Amerikos 
vietovių laiškai kupini sesriškos

Jūsų v. s. O. ZaUsktanė,
Vyriausioji Skautininke

Minutėle su pasaulio skaučių vade
(sks) Kalifornijoje gyvenan-; vienetus, pasakydama įdomias

tieji mūsų Sąjungos vadovai 
psktn. Pr. Pakalniškis ir psktn

ir turiningas skautavimo — va
dovavimo temomis kalbas. Ke-

vams psktn. Kazei Kuraitytei ir 
s. v. v. s. Tomui Remeikidi už 
nvoš'rdų darbą ir jaunuomenės 
auklėjimą. Tėvai taipgi išreiškė 
nuoširdų ačiū visiems skautų— 
čių vadovams ir ilgalaikiui tėvų 
komitetų vadovui sktn. V. Tal
lat - Kelpšai, kur s savo neleng
vas pareigas perdavė naujai iš
rinktam vadovui inž. V. Pavil- 
čiui. Vienbalsiai buvo priimti 
nutarimai šiais metais surengti 
dar geresnes stovyklas, joms va 
dovauti kviečiant apmokamus, 
jau vyresnius ir gabius skautų,- 
čių vadovus. Aptarus eilę kitų 
reikalų, tėvai skirstėsi su pasi
ryžimu padėti skautų vado
vams. Br. J.

“STARKIsKIŲ GIRIOJE”

Worcesterio skautų,-čių tėvų 
komitetas sausio 7 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje surengė 
vakarą.

Programoje buvo Steikūnie- 
nės 3 veiksmų vaizdelis “Star- 
kiškių girioje”, kurį suvaidino 
Hartfordo skautai,-ės. Režisū
ra — Vytauto Zdancevičiaus, o 
dekoracijos — Jeronimo Kubi
liaus

Veikalas suvaidintas labai ge
rai. Dekoracijos — puikios, y- 
pač natūraliai ir gražiai atvaiz-

Juntorų Tėvūnas

SKTN. »R. J. AGLINSKIENĖ 
CLEVELANDE

(sks) Saus o 14 — 15 savait
galį Cle ve landė viešėjo iš Chi- 
cagos lėktuvu atskridusi Lietu
vių Skaučių Seserijos garbės gy 
nėja sktn. dr. J. Aglinskienė. 
Viešnia dalyvavo Neringos skau 
čių tunto vadijos posėdyje, tu- j 
rėjo pasikalbėjimą su skaučių • 
tėvą s, susitiko su skautininkė- 
mis ramovės sueigoje ir pralei
do porą jaukių valandėlių bend
rame abiejų ramovių subuvime 
sktn. Šenbergų bute.

METINE SUEIGA

(sks) Sausio 15 d. pas sktn. 
A. ir V. Šenbergus buvo tradi
cinė metų pradžios sueiga. Joje 
dalyvavo Seserijos garbės gy
nėja sktn. dr. J. Aglinskienė, ly 
dima Neringos tuntininkės M. 

Pažemėnienė8 ir skautininkių, 
Pilėnų tunto vienetų vadovai ir 
skautininkų ramovės nariai. Be 
sišnekučiuojant jaukioje nuotai
koje praleista pora mielų va
landėlių, pasikeista skautiškos 
veiklos įspūdžiais iš Chicagos ir 
Clevelando, palinkėta naujo
sioms vadovėms ir vadovams e-

Tel. ofiso HK 4-6099, rez. PR. 6-7233

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL; 1—4 ir 6—9 

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westeru Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VYAlbrook 5-5078

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 17th Street

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

TeL ofiso GR. 6-5399, PR. 8-4732

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. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damon Avenue 
(Kampus 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 LAfayette 3-6048 
Rez.: VV'Albrook 5-3048

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. pairai sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westeru Avenue 
Chicago 29, Ui.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublie 7-4900 

Rezidencija: GRovcliill 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

DR. JULIJA MONSTAYIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirua trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllnian 5-0768 
Huto — ENglevvood 4-4979

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS UGOS 

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

D. Pulkauninkaitė išrūpino pa- lionės metu ją lydi ir tvarko iki 
simatymą su viso pasaulio skau smulkmenų darbotvarkę kana- 
čių sąjungos šefe davė Lady, dietė skautininke Mrs. Grant 
Baden - Powell. Susitikimas ir , Peplcr. Fizine išvaizda Pasaulio 
pasikalbėjimas įvyko 1956 m. Skaučių šefė jau labai pasenusi, 
sausio 16 d. Hoover augštesnio- bet išore, judesiais ir kalba — 
sios mokyklos auditorijoje, Glen, stebėtinai judri, nuotaikinga ir 
dale, Calif. PLSS pasimatyiųo į. niekad nepritrūkstanti žodžių 
metu atstovavo: Seseriją — pa- ■ bei minčių.
sktn. D. Pulkauninkaitė, V. Mit- gįs pasimatymas su tokia 
kute, Mikuckytė, L. Stančikai- brangia viešnia Kalifornijos lie
tė ir D. Tamulaitytė; Broliją — tuvių skaučių ir ..skautų delega- 
psktn. Pr. Pakalniškis, psktn. rijai padarė ilgai prisimintiną, 
V. Tamulaitis; Židinio skau-; gįlų ir neišdildomą įspūdį, 
tus — p. St. Tamulaitienė. Po
niai Olave Lady Baden - Powell‘ KAIP VYKSTA “SKAUTŲ 
įteikta gėlių ir V. Augustino Į AIDO” PLATINIMO VAJUS* 

Lietuvos vaizdų albumas su a-
titinkamu įrašu, o taip pat pa-

t • z z, -• I neregios ir ištvermės vedant on«o vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-s:30 v.duotas LietUVOS miškas žiemos __ 2________ ,__ , _ vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Ofiso tel. CUffside 4-2396 
Rezidencijos: LAfayette 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47 th Street

(Kamilas 47tb ir Hermitage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išąkyr. aek.

DR. FL TALLAT-KELPSA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnhall 3-0959 
2534 We»t 63th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HKndook 4-7080, neatsukius 

______ skambinu CEntral 6-2294.______

DR. VYT. TAURAS- 
TUPAIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR 
SPEO. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 5lst St 
Tel. PRosiH'ct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI 1R CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Restd. 2437 
W. 62nd St., tel. lhpiiblic 7-8818.

sikalbėta skautiškomis temomis 
malonioje ir nuoširdžioje nuo
taikoje.

Los Angeles skaučių vietinin
kė psktn. D. Pulkauninkaitė at
sivežė skaučių vėliavą, kad ji 
būtų ponios Olave Lady Baden - 
Powell rankomis paliesta ir pa
skirta ateities išlaisvintos Lie
tuvos skaučių amžinam prisimi
nimui. Tą Pasaulio Skaučių Va
dė mielai padarė — savo ranko
mis vėliavą palietė ir ta pačia 
proga pasakė trumpą reikšmin
gą mintį. Ši Los Angeles skau
čių vėliava bus pirmoji L. S. Są
jungoje turinti tokią įdomią tra 
dicinę reikšmę.

Kalbėdama su Brolijos atsto
vu psktn. Pr. Pakalniškiu, kuris 
šią brangią viešnią pirmą kartą 
matė S-gos 15 metų sukaktuvi
nio sąskrydžio — stovyklos me
tu Palangoje 1933 m. rugpjūčio 
mėn., ponia Olave Lady Baden - 
Povvell teisingu lietuvišku akam 
begiu ištarė Palangos vardą ir 
pabrėžė, kad aną apsilankymą

Kaip įr kiekvienais metais, 
taip ir šiemet “S. A.” vajus 
pradžioje išjuda gal kiek lėto
kai. Tačiau jau dabar yra gra
žių ir sektinų pavyzdžių. Cleve- 
lande, Ohio, ps. VI. Bacevičius 
jau pr. metų gruodžio mėn. pir
momis dienomis atsiuntė naujų 
(1956 m.) apmokėtų prenume
ratų. Iki šiol jis jau surinko 40 
apmokėtų prenumeratų. Neat
siliko ir Toronto sesė v. si. D. 
Kerševičienė. Ji jau srinko 51 
pren. ir apmokėjo 28 prenume
ratas, iš kurių 5 — garbės pre
numeratos. Vajun įsijungė ir 
kiti: Toronto jūrų sk. valt. V. 
Snedžikas atsiuntė 14 pren., ir 
jų jau 9 apmokėjo. J. Trečio
kas, iš Hamilton, Ont., atsiuntė 
8 apmokėtas pren. Londono,

metu.
Šis vaidinimas gausiai susi

rinkusius nukėlė į gimtosios Lie 
tuvos padangos, kur broliai par
tizanai nelygioje žūtbūtinėje ko
voje grumiasi už Lietuvos lais
vę.

Partizanų herojiškumas, tėvy 
nės meilė, pasiaukojimas ir žmo 
niškumas daugeliui. žiūrovų iš
spaudė ašaras, o jaunimui buvo 
gyvu pavyzdžiu, kai preikia my 
lėti gimtąjį kraštą ir aukotis 
už tautos ir tėvynės laisvę.

Po vaidinimo buvo šokiai, ir 
jaunimas jaukioje salėje gražiai 
pas'dinksmino.

Buvo svečių iš Bostono, Hart 
fordo ir kitų apylinkės vieto
vių. Tarp svečių buvo matomi 
klebonas kun. A. Petraitis, vyr. 
sktn. E. Putvytė, sktn. Jonaitis 
ir kiti. Dalyvis

VYTIEGĮŲ JUNIORŲ SUEIGA
Studentų Skautų Korp! Vytis 

Chicagos skyriaus juniorų suei
ga įvyks sausio 31 d. 7:30 vai.

skautiškąjį jaunimą į laimės ži
burį. Sktn. A. Šenbergienei ten
ka šios sueigos dalyvių nepa
prastas ačiū už puikius ir la
bai skanius valgius.

PEREME ŲAREIGAS

(sks) 1956 m. sausio 8 d. nau
jai paskirtoji tuntininkė Mirga 
Pažemėnienė perėmė Clevelando 
Neringos skaučių tuntą. Jos ad 
resas — 1221 E. 61st Str., Cle
veland 3, Ohio, ,telef. UTah 1- 
2821.

SEKTINAS PAVYZDYS

(sks) Chicagos “Wabash Rail 
Road Co.” dirbantieji lietuviai, 
jūrų psktn. L. Knopfmilerio pa
skatinti mielai prisidėjo prie 
LSB Vyriaus:ojo Skautininko 
paskelbto kalėdinio gerojo dar
belio. Tos darbovietės lietuviai 
sudėjo $25 aukų, kurios buvo 
pasiųstos lietuviams skautams,- 
tems Vokietijoje. Šiems mūsų 
skautų talkininkams iš Vokieti
jos atsiųstas nuoširdus padėkos 
laiškas.

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6887

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir CalifOrnia Avė. 

VAI..: 2—4 Ir 6—8 v. p. p.
_ šešt. 2—7 vai. p. p..

išskyrus sekmadienius.

Ofiso t<‘Ief. YArds 7-1166
Rezidencijos — STeuart 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.

Ofiee WAlbrook 5-2870.
Rez. HLUtop 5-1540

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQULTTE 5IEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. S—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal .utartj

Ofiso telefonas — Illsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublie 7-2290
SPECIALYBE CHIRURGINES TR 

I ORTOPEUINES LIGOS
2435 West 69th Street 

t Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
t išskyrus pirmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ilgos
6255 South VVestern Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—-9 vak. 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tef ofiso: DAnube 6-1125

DR. Ą. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 0—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIAID6
( Vaškcvičiutū)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vai.

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

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

keičia stiklus ir rčnuis.
1455 So. C&lifornia Avė., Ohicago 

Šaukite YArds 7-7:184
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

LIETUVIU RADIO KLUBAS
Cleveland, Ohio

savo savaitinę programą trans
liuoja kiekvieną penktadienį 7:30 
Iki 8:15.

per WDOK, banga 1260
' Klubo pirm. ir bendrųjų reika

lų vedėjas — Juozas Stempužis, 
1152 Dalias Rd„ tel. SW. 5-1900 

Ont., vyčių būrelių - 7 apmokė E*$4 Št, tol?
CE. 1-5004. ‘tas prenumeratas.

Naujasis platintojas si. V. Fi-
dleris iš Anglijos jau surinko 
13 pren. Apie sausio mėn. pa
baigą lauktina gražių rezultatų 
ir iš kitų vienetų.

Visiems bendradarbiams, pla-

Iždininkas ir finansinių reikalų 
vedėjas — Aleksandras Laikūnaa 
7205 Linwood Avenue, telefoną# 
EN t-1082.

ir mūsų priėmimą ji ir pasaulio''int0Jams ‘•Kinto®™
kiu geriausios sėkmės. Is anks
to tardamas skautišką ačiū,skautybės įkūrėjas lordas Ro- 

bert Baden - Powell dažnai gy
venime prisimindavo. Jų garbei 
suruoštas skautiškas paradas 
buvęs v enas įspūdingiausių, ko' 
kį tik ji ir jos a. a. vyras lordas 
Baden - Powell, lankydami dau- Į 
gelį pasaulio kraštų, yra matę.

O VI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 
RE 7-9842
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 8-Jų mšn. pilną garan

tiją — darbas Ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną ir Insta

liavimas.
• Iki 6100.00 Ir daugiau nuolaidos už

JQst; seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vlpio aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitą firmą televizijos,

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IK TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIuknet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS K. ENDZEL1S

iocsoc

spaudžiu kairiąją.
Atlfuiiustrato rius

CHICAGOS SKAUTŲ TĖVŲ! 
IDSEDIS

Praėjusių metų darbams a.p-
Ji vis dar prisimenanti Baltijos tarti, naujiems planams nusta- 
jūros ošimą virs skautiškų pala-! tyti ir naujai vadovybei išrink- 
pinių Palangos pušyne. Asme- ti š. m. sausio 8 d. Marųuettc 
nižkai kiekvienam delegacijos Parko fevč. P. Marijos Gimimo 
dalyviui paspaudusi rankas, po* parapijos salėje įvyko visų Chl- 
nia O. L. B. - P. atsisveikino ir eagos lietuviškųjų kolonijų skau 
vėlai vakare išskubėjo į pasiniu- tų,-čių tėvų komitetų posėdis, 
tymų su BSA skautais. Pagal Posėdį pravedė jau penkerius 
asmeniškus vietovių kvietimus {metus su skautais ir su tėvais 
ji lanko JAV skaučių ir skautų J dirbąs tėvų komitetų vadovas

Algirdas LANCsbergis
KEUONė'

V. Adnmkevičiaui apianka 
1'įsakmius su pinigais siąaklts:

259 |«L, kaina |2.60 
DRAUGAS. 2334 N. Oakiey <»e.. 

cMongo 8. nt

šios nuostabios ir oepaprastos kny
gos personažus IltsJp įvertina ra
šytojas Ollauda: ’*...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angellco angelą varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti ste
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile, pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esiuNs. 
drąsus be d tąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotSJlino proocse”.

Skaitykite ir platinkite dienraštį Drangą*.

Tel. ofiso I’R. 6-3S38. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We»t 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTA

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9-—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:30—8:39 vak. 
Trečiad. pagal sutartį

Tel. ofisu Ir buto OLympic 2-4158
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St, Cicero

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Butas 1526 So. 19Ui Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210. Jei 
nuatslllepla. šaukite KEdzIe S-'jbOA
DR, EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik Husitai us

Dr. Nina KRIŠUtELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurge) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUMER1JOU 
SPECIALISTE 

2750 Weat 71at Street
(Kampas 71st Ir Callfornla)

Tel. ofiso Ir rez. REpublie 7-4148 
Vai. 11-3 Ir 6-9 v. v. šeši. 1-4 p. p.

Kitu laiku pagal' susitarimą

Pirkit Apsaugos Bonus!

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad.. antr., ketv. ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakaro 
Šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. CampbeU Avė. .

Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PB 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad.. šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps viršminštt telefonai
Šaukite Mlduay 3-0001

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortlropedas - Protezistaa 

Aparutat-Protozal, Mcd. ban
dažai. Spce. pagalbu kojom

(Areli Snpports) Ir t.t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 VV . 63rd St. Chicago 29, 111. 
Tel. PRospect 6-5084.

V. RASLAVI6IUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 DIYERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bethuny Metliodlst ligoninėje 

Tik pūgai susitarimą tel. AR 1-1193

Skelbkitės “Drauge”!

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F, C. IVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Bd.
V‘AL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6059 

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

VAL 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 akla 

Ištaiso.
Ofisus Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo C Iki 8. tre
čiad. nuo 10-12. penktadienį 10-2 Ir 
šeštudienlals 10-2 vai. popiet.

v irs -so

“Drauge”
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FR1END
23J44 b. Oakley Avė.. (Iii engi i 8, UI. Tel. Vlrglnla 7-6641; 7-8842

Eutered as Socoud-CIusH Matter Mareli 31, 1916, at Chicago, illinolš 
Uudef the Aut of Mareli 8, 1879.

Member of ilie Uatholtn Press Ass'n 
Publlsbed dally, ezept Humlays, 

by the
Llthuanlun Catbottc Press Soclety 
PRENUMERATA: Metams
Cbicagoj ir ClceroJ ,9.oo
Kitur JAV Ir Kanadoj* 38.00
Užsleuyje 111.00

8UB8CRIPTION RATES 
18.00 per year outslde of Chiraigo 
»».oo per year In Chicago & Cicero 
18.00 per year in Canada 
Forelgn |i 1.00 per year.
H metų 

5.00 
14.60 
15.bO

8 mSn, 
12 75 
12.60 
18.00

1 m8ti. 
11.26 
11.00 
11.85

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotą straipsniu ne 
saugo. Juos grąžtus tik I, anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu turini 
ueatsako. Skelbimą kai uos prisiunčiamos gavus Drašvtna
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JAV-ANGLIJOS PASITARIMAI

Artimiausiomis dienomis į Washingtoną atvyksta Anglijos 
min. pirmininkas Edenas ir užs. reik. min. Lloyd. JAV — Ang
lija siekia glaudžiau derinti užsienio politiką, kuri po Genevos 
užs. reikalų ministerių konferencijos nesėkmės pasunkėjo Ar
timuosiuose Rytuose ir atsirado naujų nerimo ženklų Azijoje.
JAV ir Anglijos užsienio politikoje esminių skirtumų nėra, bet 
nesklandumų atsiranda. Tie nesklandumai atsiranda dėl to, jog 
Anglija turi kolonijų ir nori jas toliau palaikyti, gi JAV kolo- 
nialinių interesų neturi. JAV susidaro nepatogumų, kai jos turi 
gelbėti Anglijos kolonialinius interesus, kuriuos visada meist
riškai išnaudoja sovietai JAV vardo žeminimui. Anglija nori 
didesnės prekybos su sovietiniais kraštais, pirmoje eilėje su ko
munistine Kinija, kurią ji yra pripažnusi, betgi kurios nepri
pažįsta Jungtinės Amerikos Valstybės.

Visą pokario JAV — Anglijos politinį bendradarbiavimą ap
sprendžia susidariusi tradicija: JAV pradeda, Anglija užbaigia.
JAV prieš penketą metų gihklu pasipriešinio Korėjoje, patyrė 
nuostolius žmonėmis ir ištekliais, bet Korėjos karas buvo baigtas 
Anglijos sąlygomis. JAV siuntė milionus Indokinijos karui ves
ti, buvo visai arti karo ribos, bet Indokinijos išparceliavimas 
Genevoje 1954 m. įvyko pagal Angljos receptą. JAV užsienio 
politikoje yra staigesnės ir kietesnės, bet Anglija — ištvermin
gesnė. Anglija žino, jog JAV s’ekia derinti užsienio politiką su 
Anglija, nes Anglija yra galingiausias ir ištikimiausias JAV są
jungininkas, bet ir Anglija turi derintis prie JAV, nes be jų ji 
liktų sovietų sulaužyta.

SKERSAI KEIJO — FORMOZA
Tolimųjų Rytų erdvėje JAV — Anglijos santykius drums

čia Formoza. Anglija norėtų, kad JAV pripaž'ntų komunistinę 
Kiniją, ji būtų priimta į Jungtines Tautas ir būtų sutartas pre
kybos palengvinimas ir pagyvinimas su komunistine Kinija. Pats 
didžiausias Anglijos noras, kad Formozos vyriausybė pasitrauk 
tų iš salų, esančių Kinijos pakrantėse. Tok'omis sąlygomis Ang 
Ii ja paremtų JAV norą užtikrinti saugumą Formozai. JAV ir 
komunistinės Kinijos pasitarimai Genevoje ėjo ta kryptimi, ir 
Anglija jais labai domėjosi. Bet Edeno į Ameriką kelionės iš
vakarėse JAV ir kom. Kinijos pasitarimai lūžo. Edenas JAV —
Kinijos santykių raidoje ras seną padėtį, kuri sunkins jo pasi
tarimus. Angliją sukrėtė Dulles paskelbtas pasikalbėjimas, jog 
JAV Azijoje tris kartus išgelbėjo taiką karo rizikos kaina.
Anglija bijo, jog Formozos reikalai panašią padėtį gali pakar
toti. JAV pasitarimų su komunistine Kinija nepasisekmas ro
do, jog JAV dėl Formozos kietai laikysis. Neradus palengvė
jimo dėl Formozos, labai sunkėja ir prekyb'nių santykių lengvi
nimas su komunistine Kinija, kurių taip norėtų Anglija.

SUNKI PADĖTIS IR ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE

JAV ir Anglija jautriai aptars ir vis sunkėjančią padėtį 
Artimuosiuose Rytuose. Sovietai į Egptą veža ne tik ginklus, 
bet ir ginklų specialistus. Amerikoje bijomasi, kad tie sovietiniai 
ginklų “specialistai” pirmoje eilėje yra komun'stiniai agentai, 
kurie ruoš dirvą sovietų kojos įkėlimui į Afrikos kontinentą.
Labai jautrus ir pavojingas yra Izraelio ir arabų klaus'mas, ku
ris gali anksčiau ar Vėliau pavirsti karu. JAV toje vietoje siekia 
ramybės didžiausio bešališkumo pr'ncipu. Anglija tos ramybės 
jieško rodydama palankumą arabams. Sunkus Anglijos — Grai
kijos kivirčas dėl Kipro salos griauna laisvojo pasaulio gynybos, 
rytinį sparną. JAV su Anglija turės susitarti, ką daryti dėl ra nė.Pė^03 kolonijoms sugrąži-

didžiuoti kalkiniais sistemos pa> 
sisekimais, tikslu žmonijai įkal- 
bėti komunizmo neišvengiamu-, 
mą. Maskva, matyt, nusprendė, | 
kad nuolaidų politika Europoje! 
ne ką duos, kuomet Azijoje ir 
arabų pasaulyje platūs laukai. 
Vakarams todėl privalu čia dė
mesį dabar kreipti, ypač į ara
bų pasaulį”.

I
NAUJI METAI — SENI IAPAI

Viename redakcinių “New 
York Times” rašo:

“1956 metų pradžioje prieš 
laisvąją žmoniją tebestovi reikš 
maigiausias mūsų •amžiaus daly
kas — tai sovietinių galvų skel
biamoji nenurimstanti neapy
kanta visoms laisvoms tautoms. 
Tačiau tarptautinis oras visgi 
pasikeitęs. Genevos simboliu pri 
pažinta, kad kitas pasaulinis 
karas, kuris iš tikrųjų būtų ato
lu nis, taptų žmonijos savižudy
be. Tokiu būdu nieko kito ne
lieka — tik taika. Karo grėsmė 
dilsta ir, apsigaudama ar ne, 
žmonija lengviau kvėpuoja. Tu
rime padėkoti bent už tą. Ta
čiau supraskime, kad šitas pri
pažinimas tereišk:a apsiginkla
vusiųjų paliaubas, kurios visus 
klausimus palieka neišspręstus. 
Jos veiks, kol laisvasis pasaulis 
ginkluosis ir, nuolat sargybo
je stovėdamas, atlaikys šiok'ą 
tokią atsparią pusiausvyrą įky
riam komunizmo lindimui. Gai
la, šitokios paliaubos sovietams 
suteikia laisvesnes rankas negu 
Vakarams, nes sovietai laisvai 
gali kurstyti senas neapykantas 
ar gaminti naujas. Gali prikep
ti ir mažuliukų karų ,nepri- 
leisdami suliepsnoti didžiajam”.

RUSŲ KOLONIJOS

Londono “Obeserver” rašo:
“Chruščevui ir Bulganinui bu

vo nesunku liežuviais patabaluo- 
ti Indijoje ir Burmoje apie Va
karų kolonializmą. Tačiau jų 
žodžiuose nebuvo nė krislo tie
sos. Juk pati Rusija šianiden 
yra viena didžiausių kolonijomis 
apsirijusių imperijų. Ji ne taip, 
kaip Anglija ar Prancūzija, nė-

JUNGTINĖS TAUTOS IR VETO TEISĖ
PETRAS ni.flZNEIJ3, \7orecster, Mass.

Jungtinėse Tautose veto tei
sė paskirstė jų narius į dvi rū
šis: pilnateisius ir nep'lnateisiuB.
Pilnateisiai nariai yra tie, kurie 
turi veto teisę. Jų yra penki: 

vJungtinės Amerikos Valstybės,
Anglija, Prancūzija, komunisti
nė Rusija ir nacionalinė Kinija.
Visi kiti nariai yra nepilnatei- 
siai — be veto teisės. Jeigu ne- 
plnateisiai nariai padarytų kokį 
nutarimą, nors ir vienbalsiai, 
bet tas nutarimas norą vienam 
pilnateisių narių nepatiktų, tai
jį vetuotų, ir jis pasidarytų ne- mo, o daugumos principu, t. y., 
veiksmingu. Taigi jų nutari- kad veto teisė būtų naudoama 
mus gali vetuoti, o jie tokios tik pagal penkių pilnateisių na- 
teisės prieš kitų nutarimus ne- rių daugumos nutarimą. Vienas 
tu.Ti. Išeina, kad jie Jungtinėse narys su keturių k!tų narių nuo

dar lab'au komplikuoti, kad , , , , . ..
Maskva galėtų greitesniu tempu'aWli'? valstybių atstovai, o ne 
slinkti pirmyn. Kremlius nieko 01 ffsjtrtacijo. nanai.

geruoju nenori' atiduoti, ką tu
ri smurtu užgrobęs, o nori dar 
daugau gauti. Jis, pasinaudo
damas veto teise, visų Jungtinu 
Tautų narių darbą, kuris jam 
nepatinka, verčia nieku.

Jeigu didžiosios valstybės, 
steigdamos Jungtines Tautas, 
norėjo savo interesus apdrausti 
veto teise, tai ta veto te:sė tu
rėjo būti įvesta ne individualu-

Tautose dalyvauja tik pataria
muoju, o ne sprendžiamuoju 
balsu.

Veto teisė ne tik daugumą 
Jungtinių Tautų narių padarė 
nepilnateisiais, bet ir penki pil
nateisiai nariai užsikirto sau ke
lią daryti betkokius nutarimus. 
Kadangi veto teisė nieku neri
bota ir pastatyta augščiau JT 
Chartos, tai tos gražios mintys 
chartoje tapo neįgyvendinamo
mis. Vienas pilnateisis narys 
gali visos asamblėjos darbą ir 
nutarimus paversti nieku. Ir, 
kaip gyvenimas parodė, Jungti
nės Tautos per tuos dešimt sa
vo gyvavimo metų nė iveno di
desnės reikšmės nutarimo ne
padarė.

O kadangi demokratinio pa
saulio interesai kertasi su ko
munistinėmis idėjomis, t. y. Mas 
k vos interesais, ir tarp abiejų

mone negali nesiskaityti arba 
ją panaikinti. Jeigu veto teisę 
būtų įvedę daugumos principu, 
tai ne tik pilnateisių narių pa
dėtu būtų geresnė, bet ir nepil- 
nateisių narių bei chaitos padė
tis būtų kitokiame stovyje.

Dąugumos principas, nor8 ir 
veto teisėje, Jungtinėms Tau
toms duotų organizacinį charak 
terį. Dabar gi neribota ir indi
viduali veto teisė tą charakterį 
panaikina, nes kiekvienas pilna
teisis narys nieku nevaržomas 
gali veikti individualiai, visai 
nesiskaitydamas su kitų narių 
nutarimais, nežiūrint, kokia dau 
guma tie nutarimai būtų pada
ryti. IndividuaT ir nieku neri
bota veto teisė chartą padarė 
neveiksminga. O kadangi char 
ta neveik'a, tai nėra ryšio, kas 
narius jungtų į bendrą organi
zaciją ir kokios tvarkos nariai

frontų vyksta idėjinis karas, ne J Dr valo organizacijoje laikytis.

Vokietijos, kai paskutinioji Genevos konferencija parodė, jog 
Vokietijos sujungimas tegalimas tik sovietinėmis sąlygomis, arba 
jis iš viso negalimas. Edenas atsiveža visą eilę planų, tačiau 
sunku įspėti, kiek jie yra gyvenimiški.

EDENO VARGAI NAMUOSE
Edenas į Ameriką atvyksta sunkiu momentu. Tarptautinė 

padėtis Tolimuosiuose ir Artimuosiuose Rytuose pavoj'nga. Gene
vos dvasios šešėlis jau dingo iš horizonto. Reikia budėti ir stip
rėti. Šaltasis karas gali dar padidėti. Tai nepopularu Anglijoje. 
Anglija yra derybų, nuola'dų ir prekybos ryšių stiprinimo spe
cialistė. šaltasis karas nesiderina su pagrindine Anglijos spe
cialybe.

Būdamas Churchillio užnugaryje, Edenag buvo laikomas ge. 
riausiu užsienio reikalų ministerių. Jis puikus derybininkas. 
Anglija nepyko, jei jis buvo kompromiso ministeris. Kompro
misai buvo vedami ant kitų kailio. Kaip ministerio pirmininko 
Edeno vardas krito pirmoje eilėje pačioj Anglijoj. Paskuti
niuoju metu jis smarkiai puolamas ne tik opoz'cinių darbiečių, 
bet ir pačių konservatorių. Edenui prikišama ryžto stoka. Ede
nas nesprendžia, kaip darė Churchillis, bet atideda, laukia, svy
ruoja. Vidaus reikaluose jis patenka į didesnius ūkinius sunku
mus. Užsienio politikoje dar nieko nepasiekė. O rūpesčių našta 
didėja ir sunkėja. Gal ir psichologinės sąlygos turi įtakos: po 
Church'llio žvaigždės sunku kitam žmogui suspindėti tuo pačiu 
šviesumu.

Jei JAV ir Anglijai pasiseks rasti tinkamą sprendimą, Ede
no vardas gali sustiprėti. Bet, jei pasitarimai liks tik e'liniu su
sitikimu ir nuomonių pasike'timu, nebūsim nustebinti, jei Anglija 
pradės jieškoti naujo ministerio ipirmininko. Kiekvienu atveju 
JAV — Anglijos pasitarimai yra reikšmingi, nes jie parodys, ką 
mano daryti lasvasis pasaulis sunkėjančio sovietų spaudimo 
ženkle: ar delsti ir eiti į nuolaidas, kaip norėtų Edenas, ar ginti 
principus, nevengiant net karo rizikos, kaip skelbia Dulles.

St. Daunys

nusi jų žemių. Anglai, prancū
zai, ispanai ir portugalai, tiesa, 
prikūrė kolonijų visais jūrų ke
liais, kuriais jų laivai galėjo 
plaukti. Rusai nuo jūro3 kelių 
buvo toli, bet gyveno tok'ame 
žemyno taške, kad galėjo lais
vai plisti į tolimiausius Azijos 
kraštus. Pvz. Sibiro užkariavi
mas buvo panašus amerikiečių 
užkariavimui indėniškos Ameri
kos. Kruvinu karu užkariauti 
Centrinė Azija ir Kaukazas. 
Kai tik carinis centras pašlijo, 
visos užkariautos tautos — ko
lonijos — paskubėjo laisvės ke
liu. Tač:au tik Pabaltijo tau
toms pavyko pasprukti. Rusai

svarbu kokioj formoj — šaltoj 
ar karštoj — ir jis nesibaigs 
tol, kol vienas frontas nebus vi
siškai sužlugdytas. Tad, jei JT 
ir bandytų daryti nutarimus ar 
spręsti svarbesnes tarptautines 
problemas, kol veikia veto tei
sė, tai visvien nepasisektų, nes 
kaip tik tie svarbiausieji reika
lai kertasi tarp abiejų frontų, o 
jie spręstini pirmoj eilėj.
Kodėl ne daugumos principu?

Maskvos tikslas yra ne tai
syti tarptautinę padėtį, bet ją

Taigi susirenka pasitarimui kaip

REIKĖTŲ APTVARKYTI 

PAŽIŪRAS

Londono “Sunday Times” re
dakciniame rašo:

“Ministerių konferencijai Ge
nevoje nepavykus, liko mums 
persitvarkyti diplomatijoje ir ei
linio piliečio galvojimuose. Pir
miausia pasiklauskime, ką iš 
tkrųjų viršūnės pasiekė? Ru
sai čia pasirodė visu ižuliu nuo
gumu ir ypač vokiečiai turėtų 
įsidėmėti, kur jie statomi, bet

Kremlius nebegalės šaukti, būk

demokratijos kursto žmoniją a- 
tominiam karui. Turime pagrin 
do tikėti, kad abi pusės sąmo
ningai šitokį karą iš gavo ap
skaičiavimų išbraukė. Žmonijai 
tai laimėjimas.

Antras klausimas, kodėl ru
sai savo politikos taktiką pakei
tė? Atsakymą gausime tik tu
rėdami mintyse visus pastoviuo
sius komunizmo strtegijos sie
kimus bendrai. Be abejo pri
sidėjo ir vidaus kova dėl pir

'r vėl jas pasigavo 1940 metais. 
Ukrainiečiams., gruzinams, ar
mėnams nė tiek nepavyko. Mask 
vos kolonialinėje teritorijoje 
vyksta baisūs ir nuožmūs da
lykai, kuriuos Chruščevas nu
tyli Jis ragina Pietrytinės A- 

zijos tauteles kelti balsą prieš 
Vakarų kolonializmą, bet jei pa
našų balsą pakeltų Kaukazo 
gruzinai ar Karelijos suomiai 
tai tuojau būtų sulikviduoti. Tai 
purvina taktika!” V.

Kaip buvo Tautų Sąjungoj?

Tokiu būdu Tautų Sąjunga or 
ganizacin'u požiūriu buvo daug 
tobulesnė ir demokratiškesnė 
tarptautinė organizacija už 
Jungtines Tautas. Tautų Sąjun
goje visi nariai buvo pilnateisiai, 
ir sprendimus daryti daugumos 
principu nebuvo kliūčių. Joje de 
mokratiški principai nors ofi
cialiai buvo išlaikyti. Ir jos na
rius saistė veikiantis organiza
cijos statutas.

Tautų Sąjunga neatsiekė sa
vo tikslo ne dėl to, kad ji vadi
nosi Tautų Sąjunga, o ne JT ir 
kitokiu vardu, o todėl, kad jos 
nariams trūko iniciatyvos ir 
drąsos pavartoti reikiamą sank
ciją prieš nus'žengusią organi
zacijos drausmei valstybę. Tai
gi ne vardas buvo kaltas jos nė 
efektingumui, bet nariai. Tautų 
Sąjungos panaikinimas ir vietoj 
jos įsteigimas Jungtinių Tautų 
su veto teise negalima laikyti 
didele politine išmintimi. Bet 
kadangi tas faktas jau yra į- 
vykęs, tai pasaulio poliškai tu
rėtų visu rimtumu peržvelgti 
Jungtinių Tautų pagrindus ir 
įstatyti jas į tinkamą kelią, kad 
jos galėtų egzistuoti ir veikti, 
o ne vegetuoti.

Daug kas pasisako, kad Jung 
tinės Tautos daug dirba. Taip, 
jos dirba daug, tą visi mato ir 
žino. Tačiau nieko konkretaus 
nenudirba. Metai iš metų įvai
riose konferencijose diskutuo
ja tą, ka3 jau prieš dešimt metų 
išdiskutuota ir chartoje užfik
suota. Reikėtų paimti chartą 
nuo lentynos, kuri jau gerokai 
apdulkėjusi, ir vykdyti jos 
straipsnius nuo pirmo iki pas- 
kutin'o, o kur yra kokių ne» 
tikslumų, juos kogreičiausiai iš
taisyti. Per dešimt metų buvo

Ward G r e e n e, Kiną Featurcs 
Syndicate generalinis vedėjas, astuo
nių novelių ir dviejų vaidinimų au
torius, mirė nuo širdies smūgio, vyk
stant laivu iš Ncw Yorko j Kalifor 
niją. (INS)

BIRUTĖ PŪKELEVICIŪTĖ

9 tęsiny*

Karaliaučiuj tėčiui darė gerklės operaciją.
Aš prisimenu vieną šviesų sekmadienio rytą — kai 

nubudau, tėtis buvo jau grįžęs ir juodu su mama stovėjo 
apsikabinę prie atdaro lango. Naktį buvo nuliję, pilna
vidurė palangės alyva sviro didelėm, lietum apsunku
siom kekėm. Tėtis ištiesė ranką ir papurtė šaką: van
dens lašai nušlamėjo drėgnon žemėn. Ir juodu juokėsi.

Kokie jauni buvo mano tėvai! Kaip pirmieji tėvai. 
Kaip pirmi žemės mylimieji. Kaip du pražydę alyv
medžiai.

Ant staliuko buvo padėta juodų vynuogių kraitelė 
ir du pudruoti obuoliai.

— Nepudruoti obuoliai, o persikai, dumiuk, — 
nusijuokė tėtis, — matai, kaip prieš saulę šviečia še 
riukai ?...

Valgomajame tebestovi ir fortepionas, tas pats, 
ant kuino mane krikštijo. Jo išpūstos kojos nubrėzdo- 
tos, pedalų auksas nublukęs, politūra nusilupinėjusi: 
aptaškyta riebalais ir stearinu. Kai valgom pietus, ant 
jo būna padėta duona ir bulvių puodas. Per Kalėdas ant

Ho Deitą Bowie Y aisty bes sekreto
rius Dulles nominavo sekretoriaus 
pnąelbininku. Senate respublikonų 
vadai senatoriai Wiiiiaia F. Know- 
land iš Kalifornijos ir Stvles Bridąes 
iš NCt? llainpsbire, neputenkinti šiuo 
Dulles veiksmu. (INS)

Drožlės
Tokiems kraštams, kaip Egip

tas ir Indija, sugyvenimas, ma
tyti, reikš turėti vieną ranką 
Dėdės Šamo kišenėje, kitą — 
Rusijos kišenėje, iki patirs, kad 
viena tų kišenių yra kiaura.

JAV pasiuntinys Maskvai 
Bohlen aną dieną pareiškė: 
“Žmonės dabar dažnai daro du 
kvailus pareiškimus: ‘Degtinė 
man neina į galvą’ ir ‘Aš žinau, 
ko rusai siekia’. ”

— o —
Mano kaimynas P. F. Pipinas 

sakosi pastebėjęs, kad žmonės, 
tikį gei-uoju su komunizmu gy
venti, paprastai turi minkštą 
širdį ir minkštą protą.

P. Šiliukas

Du airiai
Du draugai airiai dalyvavo 

bičiulio laidotuvėse. Grįždami 
namo, jie kalbasi, kur katras 
norėtų miręs būti palaidotas. 
Vienas sako norėtų būti par-

pakankamai laiko pastebėti vi- vežtas į Airiją ir palaidotas sa-
sus netikslumus. Charta turi pa 
sidaryti augšč'ausiu Jungtinių 
Tautų įstatymu, o ne veto teisė. 
Tik tada bus galima sakyti, kad 
Jungtinės Tautos daug dirbo ir 
daug padarė, kada visos priklau 
siusios Tautų Sąjungai valsty
bės vėl bus laisvos ir nepriklau
somos ir galės įs’jungti į Jung
tines Tautas pilnateisiais na- 
r'ais, tada visame pasaulyje bus 
laisvė ir taika.

Materializmas sukietina ir su- 
akmenina visus daiktus; padaro 
viską vulgariška ir kiekvieną tie 
są netikru. — V. J. Budrikag

brūkšteli per ištemptas stygas. Aš braukau, ir brau
kau — per dundančius 'bosus atbanguoju iki pat sidab
rinių varpeliukų ir man atrodo, kad jau miriau, kad 
pavirtau dideliu, baltu angelu, kad skrendu, panėrusi 
basas kojas į minkšto debesies pūkus ir kad groju auk
sine arfa.

Miegamajame stovi geltono medžio komoda.
Komodoj tėtis ir mama turi po stalčių.
Tėčio pusėj guli šešialirikai suglaistytos nosinės, 

atestatas, išmargintas rusiškom raidėm, megztas tau
tinių spalvų kaklaryšis ir senoviškas brauningas odinė
se makštyse. Pačiame stalčiaus kampe padėta ketur
kampė dėžutė: joje, ant geltono šilko pagalvėlės, spindi 
Gedimino ordinas. Tėtis jį pasikabina tik per Naujuo
sius Metus, nes tą dieną visi įstaigos tarnautojai eina 
sveikinti ministerio.

Mamos pusėj guli grabnyčia, sulankstytas mano 
krikšto kaspinas ir nasturčių sėklos, įrištos drobinian 
skudurėlin. Dar ten stovi „Metamorfozės“ kremo dėžu
tė — mama kas vakarą juo išsitepa veidą, kad dingtų 
šlakai. Aitrus kremo kvapas perėmęs visą stalčių.

Kremu kvepia ir rausvo šilko marškiniai. Juos ma
mai atvežė pusseserė iš Amerikos. Aš ją tebeprisime
nu — didžiulę, augštą moterį, vyriškai pakirptais plau
kais. Kai ji atsistodavo prie lango, kambarys pritem- 
davo...

Lovos kojūgaly, ant aplūžusios etažerės miega ma
no žaislai.

Rytmečio prieblandoj jau ryškėja jų apybraižos:fortepiono užkelia eglutę, o per Velykas mama jį ap
dengia staltiese, apsagsto bruknienojais ir paverčia beždžionė Ci - Či, šuo Vipas ir išmintingoji papūga Po- 
Velykų stalu. linezija. Aš turiu visus daktaro Dolitlio gyvulius.

Kartais aš pavartau išsipašiojusias gaidas: suplė- Bet labiausiai myliu antį Tap - Tap, nes ji plūdu- 
kusioj popieroj mirca oaišeliu sužymėti pirštai, o tan> riuoja vandeny ir ją pasiimu, kai mudvi su mama einam 
lakštų praslysta sudžiūvę akacijų žiedeliukai. į pirtį.

Kartais užsilipu ant kėdės ir atkeliu didįjį dangtį.
menybių ir noras pasauliui paai- Visas fortepiono vidus ima aidėti ir ūžti, jei ranka

Didžioji pirtis „Higiena“ ūžia iš tolo. Aklinai 
uždažyti langai rasoja dideliais išpampusiais lašais.

vo parapijos kapinėse.
— O aš norėčiau, kad mane 

palaidotų čia žydų kapinėse.
— Kodėl? — klausia drau

gas.
— Matai, mano galva, žydų 

kapinėse bus paskutinė vieta, 
kur velnias jieškos airio. ..

help y o u r
HEART FUNdV 

help your HEART

Dzing8i skardinės vonelės, bilda mediniai kubilėliai; 
kažkur kampe, putodama verčiasi atsukto čiaupo srovė 
ir ošia dušų sietai. Tyška šliūkščiojamas vanduo, mui
luotų grindų kartutėmis slidinėja basos kojos.

Aš labai bijau garų kambario. Ant lentinių pakopų 
šimtą pasliki kūnai: kniūbšti ir augštielniki. Kurčioj 
prietemoj, dilginančio} liežuvį vantos garu, prakaito 
tvaike, karštos miglos kamuoliuose — guli nuleipę ran
kos, šlapiais rankšluosčiais aptflturiuotos galvos, pa
raudę pilvai, vantom išplaktos šlaunys ir garuojančios 
nugaros su prilipusiais beržų lapais...

Prie mano lovos kabo baltas kilimėlis. Jame išsiu
vinėta Raudonoji Kepuraitė ir vilkas. Tako pakraščiuo
se žydi gelsvos gėlės ir aš žinau kokios: švento Petro 
rakčiukai... Ai žinau, ir kokį pyragą Raudonoji Kepu
raitė neša senelei — apibarstytą saldžiais trupiniais, su 
skyle pačiame vidury.

Kilimėlio pakrašty išblukusiam gotiškom raidėm 
išsiuvinėti žodžiai: „Guten Morgen, lieber Wolf“. Aš 
nenusigąsčiau, jei sutikčiau vilką. Šitaip aš jį ir už
kalbinčiau — su vilkais, turbūt, šitaip reikia. Nes kam 
gi Raudonoji Kepuraitė vokiškai kalbėtų ?..

Ką tie žodžiai reiškia, aš jau žinau.

Aš jau labai daug žinau.
Aš žinau, kad panelė Antanaitytė nestudijuoja — 

ji tik jieško vyro. Žinau, kad mama nori ją išpiršti po
nui Stanuliui, nes ji labai gera mergaitė ir jai jau dvi
dešimt septyneri metai.

Todėl šįmet mama juos abu pakvies Kalėdoms.
Ponas Btanulis kiekvieną kartą pasakoja tą pačią 

istoriją — kaip jis kažkada Paryžiuj pavėlavo j trauki
nį, kaip už dviejų valandų tasai traukinys nuėjo nuo 
bėgių ir subyrėjo į šipulius.

— Likimo pirštas!.. — visuomet baigia ponas Sta- 
nulis, įspūdingai iškeldamas ilgą, laibą smilių. — Tada 
blyksteli auksinės jo rankogalių sagutės.

(Bu* daugiau)



OTTO JOHN DRAMA
J. KIZMIOMS, D. Britanija

1954 m. liepos 20 d. Vakarų 
Vokietijos saugumo šefas nu
vyko j Berlyną ir padarė vizi
tą pas dr. Wohlgempth kliniko
je. Dr. Otto John tikslas buvo 
jo pagalba išrūpinti vienos na
cių režimo aukos žmonai pen
siją.

Iš to vizito dr. John nebegrį
žo, tik po kurio laiko buvo pa
skelbta žinia, kad jis laisva va
lia perėjęs į sov'etų pusę, kad 
galėtų sėkmingiau kovoti su V. 
Vokietijoje atgimstančiu na
cizmu.

Dr. John sugrįžimas
Dr. Otto John vakarų Berly

ne atsirado tik 1955 metų gruo
džio 12 d.; taigi po 17 mėne
sių. Jis skubiai nuvyko į aero
dromą ir dr. Fischero pavarde 
atskrido j Bonną. Kur jis da
bar laikomas, niekas tikrų žinių 
neturi, nes bijoma, kad ilgos 
komunistų rankos jo nepasiek
tų ir nenugalabytų.

Įdomu, kodėl 1954 m. dr. Otto 
John negrįžo namo? Kas jį pri
vertė pasitraukti pas komunis
tus, kuriuo jis pats niekuomet 
nebuvo ?

Istorija labai paprasta, bet 
ir įdomi.

Būdamas pažįstamas su dr. 
VVohlgemuthu, nuvykęs buvo 
pavaišintas arbata. Vėliau jiedu 
turėjo nuvažiuoti į kitą dakta
ro butą, kurį jis turėjo vakarų 
Berlyne. Pakeliui “Wowo” pa
noro susitikti trečią asmenį, ku 
ris turėjo padėti išrūpinti naš
lei pensiją.

Kas toliau atsitiko, dr. John 
neatsimena. Tik po dviejų die
nų jis atsipeikėjo Karlshorste, 
rytų Berlyne. Prie jo lovos bu
vo moteris gydytoja ir sovietų 
saugumo agentai.
Nuodai ir spaudos konferencija-

Tuojau dr. John buvo pada
ryta pora injekcijų. Galvoje pa 
sidarė miglota. Jis mano, kad 
jam buvo pavartoti meksikietiš- 
ki nuodai.

Rugpjūčio 11 d. rytų Berlyne 
jis turėjo spaudos konferenci
ją. Jai pasibaigus, jis nutolo 
nuo savo sargybos, priėjo prie 
žurnalistų ir pakuždėjo žino
mam “Daily Express” žurnalis

JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš 3'/z% Dividendą
ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI... AUTOBUSU KELIONE
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti naują sąskaitą 

#50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

VELTUI...TERMOMETRAI
Su kiekvienu #50.00 ar didesniu indeliu!

Kad gavus mūsų padidintą dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis mėnesius... Pradėkite indėlius dabar ir 
tapkite turtingesni 1956 metais.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhall 3-8131 ir 8132
Atidara kasdieni Uždara trečiadieniaia ........................................ JUOZAS GRIRAUSKAS, Vedėjau

tui Sefton Delmer: “Čia baisiai 
dvokia’’...

Dr. John galvoja, kad dabar 
jis būsiąs laisvas. Tačiau sar
gyba greitai jį apsupo, ir netru
kus jis buvo nuvežtas į Mask
vą. Ten kelias savaites buvo už 
darytas ir nuolat apklausinėja
mas.

Kaip pats dr. John sako, jis 
ne šdavęs jokių paslapčių, nors 
buvęs visą laiką verčiamas kal
bėti.

Iš Maskvos buvo dviems mė
nesiams išsiųstas į Krymą, o iš 
ten sugrąžintas į rytų Berlyną.

Planavimas pabėgti

H. Bonde . Henriksen paste
bi kad jis atsiklausęs Vakarų 
Vokietijos min. dr. Strauss, kas 
būtų, jei dr. John grįžtų į Va
karų Vokietiją. Jam buvo atsa
kyta, kid dr. John galįs be ri
zikos grįžti; galbūt jis nebūsiąs 
nė suimtas, tik be abejo apklau
sinėtas.

Visą laiką lydimas sovietų sar 
gybinių, dr. John turėjo atsar
giai sudaryti pabėgimo planus. 
Pradžioje jis buvo manęs pasi
naudoti sąjungininkų mašina, 
bet atsisakė to plano dėl gali
mo politinio konflikto. Paga
liau buvo sustota prie Bonde, 
kurio mašiną rusų sargybiniai 
gerai pažinojo.

Dr. John pagaliau pasirinko 
gruodžio 12 d., kada dėl Kalėdų 
švenčių gatvėse buvo didelis ju
dėjimas. Savo agentų papra
šęs nuvežti jį į Humboldto uni
versitetą, pats davė jiems pini
gų gėrimams nusipirkti. Pro 
universiteto priek'nes duris iš
ėjęs, skubiai sėdo į žurnalisto 
mašinėlę ir laimingai paspruko 
į Vakarus.

Taigi išdavimas, žmonių gau
dymas ir naudojimas jų savo 
tikslams yra paprasta sovieti
nės elgsenos rut'na. Siekdami 
savo tikslų, jie nesivaržo jokių 
priemonių.

Ar po viso to dar galima ti
kėti, kad betkas viltųsi gudriai 
inscenizuota “Genevos dvasia?”

Gal enciklopedijoje
Motina skundžiasi, kad negalin

ti rasti pirštinių. Vaikutis pataria:
— Mama, pamėgink jieškoti en

ciklopedijoje. Tėtis sako, kad ten 
galima viskas rasti.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Taškai rodo kur Los Angeles traukinį ištiko baisi katastrofa. (INS)

ORTODOKSŲ BAŽNYČIA
La'isvųjv rusų žinių agentūra 

RAP pateikė duomenų apie pra
voslavų bažnyčios santykius su 
bolševikine valstybe Sov. Są
jungoje. Iš jų aiškiai matyti, 
kad ten toli gražu nėra tos 
“koegzistencijos”, kurią Sovie
tai skelbia propagandiniais su
metimais svetur. RAP pažymi, 
kad jau pirmaisiais ketveriais 
komunistinio siautėjimo Rusi
joje metais- buvo nužudyti 28 
vyskupai ir keli tūkstančiai ku
nigu, bei vienuolių.

“Pravdc.” 1924 m. gale pa
skelbė apie 1,400 atsitikimų, 
kai tikintieji ginklu, pasiprieši
no raudonarmiečiams, ii už tai 
buvo uždarytos bažnyčios ir jos 
apiplėštos. Finansų liaudies ko
misariatas 1925 m. paskelbė, 
kad Sovietų vyriausybė iš baž
nytinių nuosavybių “rekviza
vo” iš viso apie 400 kg aukso, 
340,000 kg sidabro ir 30,000 
įvairių' brangakmenių. 1922 m. 
birželio mėnesį Petrapily buvo 
įscenizuota byla 86 pravoslavų 
dvasininkams su metropolitu 
Benjaminu, priešakyje. Metro
politas su visa eile pasaulininkų 
ir kitų bažnytinių dignitorių bu-

P&J.JOKUBKA
rv. IR lAKROMJA'

I’iufimlnu* Ir Tatarma*
4102 Archer Avė.. s* Mozart 
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ve. pasmerktas mirti. Tuo pat 
laiku. Maskvoje buvo sušaudyta 
18 žymiausių dvasininkų. Buvo 
suimtas ir patriarchas Ticho- 
nas, kuriam byla nebuvo įsceni- 
zuota tik dėl didelio užsienio 
spaudimo — pirmoj eilėj britų.

Pradėjus organizuoti komu
nistams klusnią “naują bažny
čią”, nepaklusnūs dvasininkai 
buvo suiminėjami ir ištremiami. 
Mirus patriarchui Tichonui, bu
vo padėtos naujos machinaci
jos. Tačiau jos vis tiek neįsten
gė palaužti laisvės siekimo. Nuo 
1926 m. nebeveikė dvasininkų 
seminarijos. 1917 m. Rusijoje 
buvo nemažiau kaip 5,000 orto
doksu. maldos namų, o 1941 m. 
rugpiūčio 22 d., prasidėjus ka
rui, jų beliko vos 4,225, tam 
skaičiuje — dalis rytinėje Len
kijoj ir Pabaltijo kraštuose.

Tik 194? m. rugsėjo 4 d. Sta
linas priėmė Maskvos metropo
lite. Sergijų, Leningrado metro
politą Aleksiejų (š'andieninį 
Maskvos patriarchą) ir Kijevo 

[metropolitą Nikalojų (šiandie- 
; nini rusų bažnyčios faktiškąjį 
[ “užsienio reikalų ministeri”.

Po pasitarimų buvo pravoola-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GRLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimu.

2443 WEST «3Rp STRKKT 
Tel. Plto«|>cct 8-0833 Ir PU 8-0434

2555 WEST 47th STREET LAfayetfe S-1M3
B. R. Pletkbewiez, prez.; E. R. Pletldeulez, sekr. Ir advokatas 

Mokame aukštas rlivideudus. Kašiaejame čekius. Parduodame Ir 
tšperkame valstybės bonus. Tanpytojams pataraauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šežt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANE SAVINGS

NAUJIENA SEIMININKĖMS!
Tai mapės, kurias nugręžiant nereikalinga nė 
rankų šlapinti, nė ieškoti kokios kitos priemonės 
ją nusausinti. Tą veiksmą galima atlikti ta pa
čia mape, kaip šiame paveikslėly atvaizduota, 
pasukant rankeną. Kainuoja tiktai $2.39; De 
Lttxe modelis — $2.09.

Gaunamos D. JUBJONO BENDROVĖJE. 
5524 S. Haisted SL, Chlcago 0, UI. Tel. BĮ 7-3371

šioje bendrovėje pirkėjas ras ir daugiau nau
jybių. Be to, dar gali pasinaudoti duodama sau
sio mėnesio nuolaida net iki 20%.

MES PRISTATOME ANGLIS BElfS5,ls,— 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*

Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai — keletą blo 1 
kų ar keliasdešimtį! mylių. Reikale šaukite mus. i

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pat' 
’ mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-70971

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Taisome automobilių motoms. Lyginame Ida ūžimus ir

Įlenkimu#. Dažome Ir atliekame Įvairins kitus jmtataymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sagedns, pribūname mh vilkiku Į įvairia* vietas. 
Parduodame akumilia torius, imdangag ir kL automobilių dalis.

2641 West 71 st St.(kampas Talman Avė.)
Tek REpublic 7-9642. Namu tel. WAIbrook 5-5934

vams leista atidaryti kelias dva 
sininkų seminarijas, kurių dvi 
vėliau pakeitė teologinės akade
mijos. Paskubomis buvo su
šauktas “vyskupų konsiliu
mas”, kuris pagal bolševikinę 
išimtinai kulto reikalais. Drau
džiama bažnyčiai verstis betko- 
kic. religine propagandine, mo
raline ar auklėjamąja veikla. Ir 
to griežtai žiūrima. Sov. Sąjun
gos religinių reikalų specialis-

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garantnotaa darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer SL 
Tel VI 7-0087 — VI 7-3037

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez. i
3639 So. Haisted Sf.

Tel. VIctftry 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty-j 

mą Teikiame Nemokamai
RaštinG atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

tai nurodo, kad šiuo metu orto
doksų bažnyčia ten yra pavers
ta dideliu partijos įrankiu.
režisūrą metropolitą Sergijų iš
rinko patriarchu. Į jį tesusirin
ko vos 18 vyskupų, buvusių lais 
vėje. Tuo tarpu kalėjimuose ar 
ištremtų vyskupų, skaičius sie
kė per 100. Mirus patr. Sergi
jui, vietoj jo buvo įstatytas 
metropolit. Aleksiejus.

RADIO SU
Į (lEMPOS-DALYS-BATERIJOS) j

/v TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvės<

—100% — 
LG4RANTI1L

tCA] [Ge;

Daina
TELEVISION

Csav. inž. A. Semėnas)!
3130S.Halsted-DA6-6887l

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th SI. REpublic 7-1941

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškąją 

Įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Pirmai., antrai., penktai. Ir 
Beit. 9 v. ryto Iki 4:10 p. p.

rEJJBBSTKI

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimą ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

3415 S. LITUAN1GA A VĖL, CHICAGO, ILL,

ANTANAS VILIMAS
TMelon. — FBodtfer .Ugi

tolimų aisian

A

JOJLfiSG R A DIN S K A S
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

“Parduodam pigiau, taisoin geriau’’

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Addresš System) išnuomavimui

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 69tb Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais fty, Kryžiaus Ilgo ainy)

Trečiadicnis, sausio 25, 1956

Vestuvių nuotraukos
Augttos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe

Precin Photo Studio
INC.

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481
ssra JSBTH J55TE JB3ŠST3

'liKtių U (vairtas Hkoningaaboikote** kepa

BRUNO'S KEPYKLA
S3S9-41 S. Lituanlca Avė.

Tel. CLifside 4-6376 
Prtutatome j viaaa krautuve* 
Ir restoranus, taip pat 1A- 
.tunčla į visus artimuosius

miestus.

yri i o o i i'o hiih r
PARKHOLME SERVICE 

STATION
5000 W. Cermak Rd., Cicero, III.
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
tVilliain J. Grigelaitis, sav.

Trečlad. • ryto Iki II v., o 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vok.

2K

J S
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IS DREZDENO GALERIJOS

ŠVENTO MYKOLO ARKANGELO 

KOVA SU LIUCIFERIU
Tintoretto Jacobo (1518 — 

1594). Kitas vėl gana įspūdin
gas Drezdeno galerijos paveiks
las yra Tintoretto “Šv. Mykolo 
prkangelo kova su Liuciferiu”. 
Tai yra nepaprastai svarbi ko
va, apie kurią Apreiškimo kny
goje skaitome: “Danguje įvyko 
didelė kova: Mykolas ir jo an
gelai kovojo prieš slibiną. Taip 
pat kovojo slibinas ir jo ange
lai, bet jie nenugalėjo, ir dan
guje neberasta daugiau vietos. 
Tas didysis slibinas, senasis žal
tys, kursai vadinamas velniu 
ir šėtonu, kurs suvedžioja visą 
pasaulį, buvo numestas; jis bu
vo numestas žemėn, ir jo ange
lai numesti drauge su juo”. 
(Apr. 12, 7—9).

Šią kovą paveikslo autorius 
atvaizduoja pačiame įkarštyje: 
Šv. Mykolas arkangelas, pade
damas kitų gerųjų angelų, kovo 
ja su piktaisiais angelais, at
vaizduotais baisiomis žvėrių 
galvomis ir smeigia jietį į Liu
ciferį. Viršuje, paskendęs švie
soje, Dievas Tėvas su išskėsto
mis rankomis — tarytum laimi
na aną sunkią kovą. Kairėj pu
sėj — Marija su žvaigždžių vai
niku ant galvos ir Kūdikėliu Jė
zumi rankose stebi šią kovą. 
Jos koja liečia mėnulio puslan
kį.

Paveikslo meniška kompozici 
ja bei jame išreikšta mintis ver 
čia susidomėti juo tiek tikintį, 
tiek ir netikintį. Nenuostabu 
todėl, kad ir prie šio paveikslo 
Maskvos piliečiai grupavosi ir 
jį su gilia rimtimi stebėjo. Ti
kinčiajam šis paveikslas kalba 
apie Dievo besąlyginę pergalę 
prieš visus Jo priešus, šv. My
kolas arkangelas simbolizuoja

visus kovojančius už Dievo tei
ses pasaulyje, už religijos lais
vę, už kiekvieno asmeninę lais
vę išsivaduojant iš nuodėmės 
bei pikto vergijos. Gi netikin
čiajam šis šv. Mykolo arkange- 
lo kovos paveikslas primena jo 
tuščias pastangas kovoje prieš 
Dievą. Niekas dar lig šiol ko
voje prieš Dievą neišėjo laimė
toju. Dievas laimėjo prieš Liu
ciferį. Jis nugalėjo rojaus žaltį 
su jo planais pražudyti žmoni
ją. Jis nugalės ir šių dienų pik
tąjį, nesvarbu, kokio slibino for 
moj ir kokiais metodais jis ko
votų prieš Dievą, ar Jo institu
cijas. Jo pralaimėjimas aiškus. 
Katalikų Bažnyčia dažnai mel
džiasi į Šv. Mykolą arkangelą, 
prašydama jo pagalbos kovoje 
su jos priešais. Be to, visame 
pasaulyje po kiekvienų skaity
tų šv. Mišių tarp kitų maldelių, 
skirtų už Rusijos atsivertimą, 
kalbama taip pat maldelė ir į 
Šv. Mykolą arkangelą. Kai kur, 
pvz. Vengrijoj, komunistai dėl 
to yra pareiškę nepasitenkini
mo tokiu šv. Mykolo arkangelo 
kultu, tačiau tas parodo jų ne
pasitikėjimą sava propaganda 
bei savais metodais. Ir tai ne be 
pagrindo. Nežiūrint viso to, no
rėdami sulaukti tikros pergalės, 
mes dažnai šaukimės šv. Myko
lo arkangelo pagglbos kalbėda
mi: “Šventasis Mykolai Arkan- 
gelai, gink mus kovoje, būk ap
gynėju nuo velnio nedorybių ir 
žabangų. Tesudraudžia jį Die
vas, nuolankiai meldžiame, o tu 
dangaus galybių Kunigaikšti, 
velnią ir kitas piktąsias dvasias, 
kurios slankioja, tykodamos šie 
lų pražudytų Dievo padedamas, 
nugramzdink į pragarą! Amen.

George Alpert, 57 metų iš Bostono, 
išrinktas \<>w York, Xew tiaven ir 
Hartford geležinkelio prezidentu.

Jcigį 2a:į;olą (savo bio 
lį) ir kitug valdybos narius. Gar 
dner spauda įsidėjo valdybos 
nuotrauką ir aprašymą.

— Ignas ir Julija Grunskiai
atvežtų iš Bostono bibliotekos, 
venimo sukaktį. Vaikai tėvams 
dalyvavo daugiau 100 asmenų.

— Miesto bibliotekoje yra ge.
ras rinkinys lietuviškų knygų, 
atvežtų iš Bostono biliotekos. 
Pasinaudokite lietuviškomis kny 
gomis.

— Lietuvos Sūnų Draugija

jau likviduota. Nariai turtą pa
sidalino sausio 21 d.

<7

ŠIS TAS APIE NEMENČINĘ
(Juozo Žygo, mūsų bendradarbio, neseniai mirusio, vienas iš 

paskutiniųjų straipsnių)

Kairiajame Neries upės kran
te siaura juosta yra ^išsitiesęs 
mažas senovinis miestelis NE
MENČINĖ, nuo Vilniaus 25 vers 
tų (apie 28 km.) ir nuo Bezdo
nių geležinkelių stoties 5 verstų 
atstume.

sulenkėjo ir visur apylinkėje ė- 
mė vartoti lenkų kalbą. Be to, 
beveik didesnė pusė pakeitė kai
mų vardus ir gyventojų pavar
dės, pvz.: Jackas į Jackevič iš 
Užaciškės kaimo, Kernas — 
Kernovič; Leliušis — Liachovič 
iš Dailidonių kaimo. Daug kai
mų dar tebevartojo lietuviškus 
vardus, kaip antai: Daukše 
(Daukšėš), Martišiūnai ir kt. 
Pakryžių kaimą pavadino Pod-

Per Nerį tilto nebuvo; per u- 
pę keldavo keltu. Miestelyje R. 
Kat. bažnyčia, sinagoga, vaisti
nė, valsčiaus raštinė, rusų liau
dies mokykla, monopolis valdiš
kai įdėklinėj parduoti, akcizo ! 
revizoriaus raštinė, rodos, bu
vo Parčevskio alaus darykla 
(bravoras), Balčiūno aludė* ke
letas mažų krautuvėlių, kalvė. 
Atokiau — dvaras. Į šiaurę nuo 
miestelio miškas; dauginusia pu 
šys bei eglės. Apie verstą nuo 
miestelio, miške, yra du nedideli 
ežerai, sujungti mažu negiliu u-! 
peliuku, gal tikriau pavadinus J 
sąsiauriu, maždaug dviejų šim-' 
tų pėdų ilgio. Ežeruose vanduo 
skaidrus, tinkamas maudytis; 
žuvinga, be to, yra daug vėžių. į 
Apylinkėj smiltynai. Oras j 
grynas, labai sveikas.

Vasaros metu j Nemenčinę 
privažiuodavo daug vasarotojų, 
ne tik iš Vilniau", bet ir iš Rusi
jos gilumos. Du verstai į žie
mius (šiaurę) nuo miestelio pa
lei mažą upelį, kuris įteka į Ne
rį kaimas, Piliakalnės var
du. 1902 m. ant to upelio pradė
tam statyti vandens malūnas. 
Netoliese prie to pat upelio yra 
kitas kaimelis Dilekalnė. Tenai 
yra labai gražus kalnelis. Pagal 
padavimą, jį supylė senovėje ka 
riai su vietos gyventojais kaž
kurio karo metu. Vietos ir apy
linkės senų žmonių pasakojimu, 
iki XVIII šimtmečio Nemenčinė
je veik visi gyventojai buvę lie
tuviai ir kelios žydų šeimos. Vė
liau Vilniaus vyskupas (lenkas) 
Nemenčinėn atkėlė lenkų kuni
gą, kuris pradėjo visus mokyti 
tiktai lenkiškai melstis, kalbėti, 
ir jau pradžioj XIX šimtmečio 
mažai kas lietuviškai kalbėjo. 
Pamažu Nemenčinės parapija;!

— Kukausk&i antrą kartą ta

po seneliais. Rakauskų duktė 
Matilda Bader susilaukė sūnaus, 
kuriam duoti Stepono ir Petro 
suruošė šaunias vaišes, kuriose 
vardai. Vytis

Aukos 16 Vasario gimnazijai
Vasario 16-tos gimnazijai pa

remti Detroite buvo dar surink
ta 28 doleriai. Po tris dolerius 
aukojo J. Rekašius, po 2 dol. — 
J. Lekas, P. Vaitiekūnas, Gau- 
dušas, V. Mingėla, V. Ruseckas, 
Ig. Skirgaila, K. šeputa, J. Či
rentas, A. Musteikis. Kiti au
kojo po vieną dolerį. A. M.

]

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

krzyžy; gyveno ūkininkas Kar
velis, ir dar kiti trys ūkininkai.1 
Jie mokėjo lietuviškai. Apie 10 
verstų nuo miestelio į šiaurę, 
pietus ar Vilniaus link buvo du 
rusų kaimai: Pavlovskaja ir Pet 
rovskaja. Pirmas Greco-Katoli- 
kų (pravoslavų), antras senti
kių (staro vierų) kaimas. Jie 
turėjo parapinę (cerkovno-pri- 

.chodskoje) rusišką mokyklą. 
Nemenčinė buvo sumanyta su
jungti su Bezdonių geležinkelių 
stotimi geležinkelių šaka, bet 
dėl apgavystės sumanymas neį
gyvendintas.

— Rungias Pranciškus Ra
Garliavos parapijos 

■ klebonas, miręs Lietuvoje. Pra
nešime iš Lietuvos sakoma, kad 

'kunigas Račiūnas, beeidamas į 
'bažnyčią suklupo ir mirė prie 
Į bažnyčios durų.

! “liūnas,

Gardner, Mass.

Trumpai
— LB apylinkės susirinkimas 

buvo sausio 10 d. Lietuvių Pi
liečių Klube. Buvęs pirmininkas 
Sargotas padėkojo visiems vei
kiantiems klubo naudai ir pri
statė naują LB apylinkės pir-

aar
SOPHIE BARČUS 

RADIO’PROGRAMA
IS WOES stoties — Banga 1*90 

NUO PIRM A D. IKI PENKTA D. 
*:46 iki 9:30 vai. ryte 

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
P1RMADIENN1O vak. nuo 7—8 v 

SFKAO. S:3«—«:S« ▼. r. lt atotl<* 
WOPA — 1 490 kll.

Chtcago 29, UI. HBmlOck 4-241*
7121 8o. ROCKVVELL ST

™UuSWS PERI(l!4UWr “
iš TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TBOKAI- NAUJAUSI KfiAUSTrf'10 [BANK/A! 
ILSU METŲ PATYRIMAS - PtSUS Uf SĄilNINSAS PATARMAM/UAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. WA»Vt>.k 5*9209

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, 0EL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

Roosevelt Furnitūra Miegamo Rakandu
11 gabalų — tiktai už $169.00

I šį setą įeina lova. dreseris. ko
moda, apringsai, matrosas su vidu
jinėm spiruoklėm. 3 ■ anitv stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Pnrdundame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite j šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2810 MEST ROOSEVELT ROAD Tnt. HEHey 8-4711

Pelta Raudonis, sae. Ir men&džarls 
Itis.utuvB atidaryta aekmadlenlala oao 11 Iki 4:10

rdavimas!

MIKE DOUBLE DBESSM
AMD BOOKCASE BEB

’/riMHM Mokoįn</
Luxuriou> styling Ibat doosn'l giv« b 
hinl oi tb« low-low prie*! M«w plati- 
miadinisb gamtine mahogany. ac- 
cented by hardware iialshed in silver. 
Bow-iront and straight drawera . . . 
dove-lailed and center gulded. The 
blq tiltinę mirror is oi Pittsburgh plato 
<jlaes ... and all pieces cm protoetod 
with iamous Du Pont Dulnx ior Iena 
Iii®. A stand-out bargain by Bassett 
the urorld's largest mairalaetarer oi 
bedroom fumitur®.

Visi turi progos dykai laimėti
ŠĮ GRAŽŲ MIEGAMOJO KAM B A
RIO SETĄ, Vertės .................................................. »299°°
Traukimas įvyks šių metų vasario 13 d. Nereikia atvykti kai bus traukimas, tiktai 

užpildę apačioj esantį kuporų iškirpkite ir tuoj pasiųskite šiuo adresu:

JOS. F. BUDRIK FURNITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS

PAVARDĖ .................................. *. . ....................... ............................................. |

ADRESAS ......................... ....................... ......................................... I
. 1

..................... ........................................................................................ i

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TALPA KITĘ TA IRI Al. APDRAVMTIM BIMMO.eOO |KTAtU4ME. Al KM I ALSIAS. MAI JAI PAblIMkTAU UIV1UKM»AS I A l*AI4»l P |M ESIMEA- 
T| SĄSKAITAS. KITI TALPA MO SKYRIAI: OPTIOAAL, ROM S. KAI, P, l't llt AAKAt1.lt Sk AKIAI. 4 IA LITE TAI PYTI Mt VER LAIŠKI S. SU- 
TAUPA KITĘ IM.AIOAs ImKITiIAAT fEKtlS III APMOKA VI VISOKĮ Al SIAs BILAS, V EITI I PATARŠAI IMAS NARIAMS. I0KEIOIAM llt 
PAR1M ORAM A MJIMIN ROM S. AAMt PASKIROS PRI11 SAMI Al SI 081 SMALOM. Si M MAT MT*V A L KATA IMVUIBAUA llt KITAS IN
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YTENGUNGUį, 32 m. amž., vedy
bų tikslu nori susirašinėti su lie
tuvaite, gimusia Amerikoje. Ne- 
vyresnė 26 ai. aini. ir ne našlė. 
Laišką ir nuotrauką siusti šiuo 
adresu (oro paštu) Mr. A Caz, 
182 Havvthorae Prd. Habėrfield, 
N-S.W., Australia.
. . ...... ........... .. ■

PAJ IEŠKOJIMAS
ONA BARTKUTĖ fcVfcUČTONlS. 
(.Alšinlnkų km.) Jleško JONO JAN
KAUSKO kilusio Iš Stakliškių mies
telio. Prašo atsiliepti arba žinantieji 
jo adresą pranešti, nes yra labai svar 
blų žinių iš Lietuvos. Mrs. A. Kuku- 
ėtonis, 202 Florien St. PliLsburgh 4, 
Pa.

P AJ IEŠKOJIMAS 
P-lė DANGUOLĖ BAČKUTĖ (iš

Utenos) .ir p. ALGIRDAS BARO
NAS prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Mrs. Marija Paliokas, 2632 North 
Merrimac Avė., Chicago 38, Illinois, 
U. S. A., arba kas lino, prašoma pra
nešti jų adresą. Jiems yra žinių iš 
Lietuvos.

Perskaitę “Draugą", duokite 

kitiems!

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 j 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 GIFT PARCEL CO. 
3741 W. 26th Street,

CHICAGO, ILL.
Tel. CRawford 7-2126

Rcmkite dien. Draugą!
PASIDARYKITE SAVO ZUBRUVKOS

Įdėkite keletą šiaudelių importuotos tikros 
stumbražolės j butelį grynos degtinės ir galė
site pasigardžiuoti geriausiu pasaulyje aro
matišku gorinu!. Vieno pakelio užteks visiems 
metams. Patenkinimas garantuotas arba grą
žinami pinigai. Užsisakykite nedelsiant. Pa- 

______kelio kaina $1.06. Rašykite:
W(JRLD HfcKB CO., Dept. X, 459 — I8th Avė.

NEWARK 3, NEW JERSEY

f
BUDRJKO VASARIO MENESIO BALDU
IŠPARDAVIMAS

Nuolaidos visoms prekėms iki 60%. 
Prekės aukščiausios rūšies, geriausių 

Amerikos išdirbysčiu.

f*

Sofa ir fotelis, Nvlon Foam Rubber, vertės $250 — už ....$129.00
Simmons lova ir kėdė — už .............................. . ................... 39.00
4 dalių miegamojo kambario setas, vertės $225 — už ......... 119.00
9x12 vilnoniai kilimai, įvairių spalvų, vertos $129 — už .... 79.00
27x54 vilnoniai karpetai, vertės $11.00 — už ...................... 3.99
9x12 klijonkės (linoleum), vertės $9.00 — už ........................ 3.95
Maži, gražūs karpetukai, vertės $2.50 — už........................... 99c.
Didelės mieros Manketai, vertės $4.00 — už .......................... 1.99
Vilnoniai Manketai, vertės $10.00 — už ............................... 4.95
Geriausios knldros, vertės $15.00 — už .............. ................... 5.95
Geriausi Scaly matracai, vertės $59.00 — už ........................ 39.00
17 colių televizijos po ........................................................... * 89.00
21 colio televizijos, po $109.00 ir aukščiau.

8 pėdų geriausi šaldytuvai po ................................................ $119.00
10 pėdų General Electric šaldytuvai po ............................... 159.00
6 pėdų General Electric šaldytuvai po .................................. 99.00
Geriausi Universal, Tapan, Siegler pečiai po ........................ 119.00
Cadillac dulkių valytuvas ............ ........................................ 69.95
Hoover dulkių valytuvas su visais priedais, vertės $99.95 už 59.00
Dulkių valytuvai, vertės $49.00 — už .................................. 29.00
Skalbiamos mašinos — Maytag —- už .................................. 89.00
General Electric autom, indų plovimui mašina, vertės $250 už 189.00 

LENGVIAUSI IŠMOKĖJIMAI 

Sutaupykite nuo 33% iki 60% ant 

žaislų, lėlių, baldų

JOS. F. SUDRIK FURN1TURE, INC.
3241 South Halsted Street 

Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara ptrinnd. Ir ketvtrtad. vakarais iki *:S0 P. M. Sekmadieni ,0-5

Bud riko Lietuviška Radijo Valanda leidžiama klekv. ketvirtadienio 
vakarą nuo 8:00 Iki 7:00 vai. I* WHFC radio stoties, 1<50 kllocycles, 

su Žymiais dainininkais ir orkestru.

CLASS1F1ED&HELPWANTEDADVERT1SEMENTS
PROGOS — OPPORTl NITIES REAL ESTATE

locaoi IOE3O1
knyga, kuri visada JDOM1 

IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas miela 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Ijibat 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Ii 
viso 78 pasakos. Kaina $2.50. Pla 
tlntojarns didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 3o. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

Rūbų valykla ir siuvykla.
Pilnai Įrengta. Ideali vieta siuvėjai. 
Prie persėdimo kampo Nuoma ,85. 
gera sutartis. Qaru apėlldymas. Dėl 
ligos įkainuota skubiam pardavimui. 
Pamatę įvertinsite gerą pirkinį. 
2853 N. Callfoi-nia. CApltal 7-0147.

RTBV VALYKLA — 4 gruiils gyv. 
kambariai ir didelis kiemas užpaka
ly. Garu apšild. Su baldais ar be bal
dų. Prieinama nuoma, gera sutartis 
Ideali vieta siuvėjui. įkainuota sku
biam pardavimui. Pamatę įvertinsite 
gerą pirkinį. 708# H \Ventworth 
Avė., TRlangle 4-417#.

DELIKATESŲ KRAUTUVE — ge
rai einąs blznts įsteigtas prieš 18 m. 
Ideali vlėta parduoti šviežią mėsą. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Kai
na $3.950, įskaitant ir prekes. Pama
tę įvertinsite gerą pirkinį. 6805 Loo- 
mla. \VAlbrook 5-0778.

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų, atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo nega
tyvūs, paskubėkit, 
parduodam pigiai.

Terminas tik iki 
kovo 1 d.

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Iii 1$ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096

TĖVAS PIJUS
istorijoje 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 paveik&mi. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO" 
Administracijoje 

2334 So. Oakles Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS

ROBŲ VALYKLA — Gerai einąs 
biznis, pilnai įrengtas; kartu Ir sunk
vežimis ir “route”. Gera nuomos su
tartis. Ideali vieta siuvėjui. įkainuo
tas skubiam pardavimui dėl ilgos. 
Pamatę įvertinsite tikrai gerą pirki
nį. 2753 W. 71st St. arba šaukite sav. 
VVAlbrook 5-3518 arba REpnblic 7- 
5245.

UŽKANDINR-Lunchroom. Visi J 
rengimai nerūdijančio plieno. Prie 
kampo, biznio rajone. Ideali vieta 
porai. Dėl ligos turi būt greit par
duotas, prieinama kaina. Prieina
ma nuoma. Gera sutartis. Reikia 
pamatyti įvertinimui. 1650 Maple 
Avė., Evanston. Skambinkite sa
vininkui DAvis 8-9330.

CONFECTIONERY & VARIETY 
STORE. Saldainių Ir įvairių daiktų 
krautuvė. Seniai įsteigta; daug pre
kių. Dldelios gyvenimui patalpos. 
Nuoma $96, gera sutartis. Dėl kitų 
interesų nori skubiai parduoti. Ne
brangiai. Apžiūrėję įvertinsite. 4878 
W Armltage, TU.vedo 9-0351.

REIKALINGAS PUSININKAS 236 ak- 
rų farmai W iscoiuinc. Pageidaujama jnešt 
$4,500. Yra 50 Holstein karvių — 27 
melžiamos, kitos priauglės. Geri pastatai 
ir visos reikalingos mašinos. Dabartinis 
pusininkas išvyksta į rytų valstybę. Tei
rautis Chicagoje tel. CAnal 6-4663 arba 
rašyti — DRAUGAS, Box 3413, 2334 S. 
Oakley Avė., CMcago 8, Illinois.

SUPER GROCERY & MEAT MA R- 
KET. Oeral einąs biznis, moderniški 
įrengimai. Prieinama nuoma, gera su 
tartis. Dėl ligos nori skubiai parduo
ti, nebrangiai. Pamatę Įvertinsite ge- 
rą pirkinį. 6142 W. North Avė. arbu 
šaukite savininką — MF.rrimae 7- 
2155 arba NE vada 8-60598.

RŪBŲ VALYKLA IR SIUVYKLA. 
Gerai einąs biznis, pilnai įrengtas, 
kartu Ir "press machlne”. Pilna kai
na $1,600. Dėl kitų užsiėmimų nori 
skubiai parduoti. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Gyvenimui patalpos už
pakaly. 145# 9. Avery Avė., KOek- 
well 2-2255.

mmiiiitiiiiiiimimiiiiiiHiiiiiiiiiKbiii

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimą 

kaina yra prieinama visiems. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiniH

P. STAMKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnube 6-1793 
Padeda plrkltt - parduoti namui 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
traudlmus Ir daro vertimus. Tvarkė 
'migracijos dokumentus. Ofisas atds
•as kasdien nuo 10—7.

Nejutl. turto pirkimas-pardavimas, 
visokių rūšių apd rauda, Notarijatas 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 

P. LEONAS 
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WAL 5-6015

Prieš pirkdami ai parduodam 
aamua, biznais, sklypui ar tikiu* 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAN0B 

2405 West 51 St.
WAlbrook 5-5030

PRoepee* 8-357# (vak. Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuvlžka: 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės <

VENTA REAL ESTATE
1409 S. Fairfield. teL LAf. 8-388)
VaL Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
'ak fieštad. nuo 9 v. r. Iki S v. v 

Trečladinelals uždaryta

$3,600 METINIŲ PAJAMŲ, plius 
5 kamb. butas. Mūrinis rooming- 
house. Pardavėjas išvyksta į Mi- 
chigan. Karštu vandeniu apšild. 
Garažas. 26th ir Avers. $18,900; 
įmokėti $6,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St LAvvndale 1-7038.

ENERGETI0 W0MAN
35-52

4 hours dailv avvay from home 
No Experience 

Plain sevving helpful 
$6 to $8 per day

Call HArrison 7-6465

G i R L
BOOKKEEPING W0RK

Knovvledge of Comptometry help
ful, būt not necessary. Mušt be able 
to ūse adding machine.

Tel. CA 5-2468

UNUSUAL WOMAN
Home Decorators, Ine., vili kire 

& trnin several for china counseling. 
Mušt bo neat & attractive & need to 
eam $100 & more cacb vreek. Car no- 
cessary. For appointment phoue

GArden 4-3645

SECRETARY
for attomey In Savings & Loan Office 
— near C3rd & Western Avė. Sonie 
experlence necessary. Pleasant wor- 
king hours.

Call WAlbrook 5-4240

VYRAI IR MOTERYS

DAINUOK
12 dainų rinkinys vienam ir 
dviems balsams su fortepionu. Me 
lodiją ir žodžius parašė Jonas 
Gvazdaltis. Fortepionui pritarimą 
patvarkė Juozas Žilevičius.

Kaina $2.50 

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS 
233-1 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

pl)R

^JjSjng^

GENERAL OFFICE 
We have opening in all

departments for beginners 
IBM Proof Mach. operatore. 
NCR Proof operatore.
NCR 2000 Book. Mach. opr.

5 day, 40 hour week 
Applicants see

Mr. D. J. Djkorista or 
Mr. Zwiera

DROVERS BANK 
Ashland at 47th St

Rcmkite dien. Draugą!

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 
divldentas mokamas nuo l-mos. Dabar mokame 3%. 

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

Turtas virš............................ $57,000,000.00
Atsargos Fondas.......................04,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVI8ED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation

JUSTIN MACKIEWICH, Presldent and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant SeStad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANhARb 11 III Ii \l SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Or CHICAGO
jj| 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHOlME: Vlrginia 7-1141

HELP WANTED MOTERYS

NURSE AIDĖS
FULL OR PART TIME

GRANT HOSPITAL

Have opcnitigs for all shifts
$40 for vreek <lays
$42 for evenings and nights

Call personnel Dept.
DIversey 8-6400

551 W. Grant Place

HOUSEWIVES ATTENTION!
Eam betvveen $50.00 and $75.00 
per week in your spare time.

Car reąuired.

Call GUnderson 4-2788
STENOGRAPHER

for small office. Light dictation and 
general office duties
Good starting salary 

Company benefit3
Call VA 6-1131 

TYPIST

5 day week. Paid vacation and 
pension

VAUGHAN SEED CO.
601 W. Jackson

“DRAUGAS” AGENCY
55 East VVa«hington Street 

TeL DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenae 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

IŠNUOMUOJAMA

Large kpotty pine room vvith priva- 
te bath. No meals. $12.- per vveek. 
MARQUETTE PARK.

TeL GRovehill 6-3904
BUTAS nuomai. 6 kamb. 2-me 

augšte. Suaugusiems. 534# 9. Camp
bell Avė. TeL GrovelilU 6-5054.

Išnuoim. 4 kamb. butas. Arti 21st 
ir Halsted St. $20.00 į mėn.

TAylor 9-0271

Išnuorn. 2-jū kamb. butas rūsy. 
Ideali vieta dirbančiam vyrui ar 

^moteriai. 7023 S. Talman Avė.

IŠNUOMUOJAMAS atskiras, gerus 
kambarys. Skambinti Rockwell 2- 
1777.

BUILDING & REMODELING 
NAMŲ 8TATYBA

ONE GIRI OFFICE
General Office Details 

Varied duties: Payroll, Dictation 
and bookkeeping.

Hours 9-5, 5 day week. Top salary.
ELESCO INDUSTRIES 

Tel. LAfavette 3-4077

(vairūs įtaisymai Ir pardavimas
Jei norite' pirkti ar užsakyti namą, 
turis būtų gerai išplanuotas, pate- 
<us, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa- 
< y kitę pas

Susitarti šaukit REllanoe 5-8202

V. ŠIMKUS
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir 

sekmadieniais nuo 10—4 vai.
Vdresas: 4645 So. Keating Avė., 

CHICAGO $2. ILL.

ĮSIGYKITE DABAR !

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS 
6450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus Kreipkitės:

T»:L HEmlock 4-5881

Klausimai ir atsakymai anglu 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS”, 2834 S. Oakley avė.

Chicago 8, IR.
iiiniiiiiiiiiimimimiiiiiimimiitiimiiiiž

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik Šiomis die
nomis Išėjo Iš spaudos Jurgio Šlekai
čio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
me, kaip vieną gabiausių Ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia JI matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kalne 
— $1.60.

Užsakymus Ir pinigus siųskite
DRAUGAS, 2834 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, I1L

70

NARIAI LIETUVIŲ TAllP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 810,000.00 
I lt

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.____________ Chicago 32, Hl.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiį& 
= LIETUVIŲ STATYBOS =LIETUVIŲ

BENDROVE

= MŪRAS i
BUILDERS, INC. =

Stato gyvenamuosius na- 5

pageidavimus, s 
~ Įvairūs patarimai staty- = 
5 bos bei finansavimo reika- S 
s lais, skiciniai planai ir na- S 
s mų įkainavimas nemokamai, a 
s Statybos reikalais kreiptis s 
s į reikalų vedėją šiuo adresu: s

| JONAS STANKUS |
= kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
3 Tel. PRospect 8-2013 arba = 
5 LUdlow 5-3580. =
š 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., =

Chicago 29, Illinois = 
7IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUUIU1UIIIIIIIČ

AUTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O Ž I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
576# 8. WESTERN AVĖ., KE 7-#633

MiSCELLANBOUS 
Įvairūs Dalykai

LICT. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAIbrook 5-5571

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5#OO S. Ashland Avė., Chicago 36, (11.

ŠILDYMAS
A. Stanėlauskas tr A. I^tpkna 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos ' firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.

1546 S. 49th COI RT, CICERO
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympic 

2-6752 Ir OLympic 2-8492

'iiiiiiimiiimitmtutiimmiiiiuiiiiiiiiiii

Jei turite parduoti ar Išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Vlrginia 7-664Ū.
........................................................ .



<

Trečiadienis, sausio 25, 1936 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

/-

POLITINIAME GYVENIME

*

KATINAS IR TRYS DIDIEJI
Pasakojama, kad po vienos rams patepė garstyčių ir vis su 

tų garsiųjų konferencijų, kurių pasisekimu, 
metu trys didieji paskutinio ka-Į Žinomas JAV žurnalistas Lip 
ro metu prekiavo mūsų kailiu- 'manas neseniai pastebėjo, kad 
kais, Rooseveltas, Churchillis JAV pastarąjį dešimtmetį nie- 
ir Stalinas, po gerų pietų, pėrė-, ko nedarė tarptautinėje plot- 
jo prie linksmosios dalies — mėje savo inciatyva. Viskas bu-
anekdotų ir šiaip sau pasišne
kėjimo. Tokio laisvo pasikalbė
jimo buvusi ir politikos tema.

vo daroma rusų prievarta.
Rusai sukėlė karą Korėjoj

Amerika buvo priversta gink-
Buvo stabtelėta t ęs klausimu, luotis; Rusai suorganizavo Ber 
kas toji tarptautinė politika? lyno blokadą — Amerika turė- 
Rooseveltas ir Churchillis la- jo tvirtintis Europoje; rausai
bai gražiai nusakė, suformula
vo ir apibrėžė tarptautinės poli
tikos sąvoką. Gi Stalinas gana 
trumpai ir prasčiokiškai išsi
reiškė, jog tarptautinė politika 
yra sugebėjimas priversti kitus 
daryti tai, ko jie nenori

Abu didieji vakariečiai suti
ko, kad tai geriausia politika, 
tačiau ne visuomet įmanu tai 
padaryti. Girdi, kaip galima 
priversti kitus daryti tai, ko jie 
nenori ’.

Tada Stalinas perėjo prie pa
vyzdžių. Kambaryje sėdėjo di
delis katinas. Stalinas pasiūlęs 
padaryti bandymus su juo: pri
versti katiną valgyti garsty
čias.

Pirmasis “pavaišino” katiną 
Churchillis, plonai užtepdamas 
garstyčių ant žuvelės, manda
giai kviesdamas j! paragauti. 
Katinas pauostė ir nepatenkin
tas nusisuko.

Amerikos prezidentas bandė 
kitą būdą: jis norėjo prievarta 
priversti katiną paragauti gars
tyčių. Katinas laimėjo, išspruk 
damas jam iš rankų, neparaga
vęs patiekalo.

Kai atėjo eilė Stalinui, jis pa
čiupo katiną, pakėlė jam uode
gą ir garstyčių sluogsniu pate 
pė opią vietą. Katinas šūstelė
jo žemėn, atsisėdo ir ėmė laižyti 
garstyčias norėdamas atsikra 
tyti nemalonaus perštėjimo...

Juokai juokais, tačiau, pana
grinėję Rusijos politiką, maty
sime, kad jie daug kartų vaka-

padiktavo šaltąjį karą buvo 
šaltas karas, o kai rusai sublę- 
favo “sušvelninimą”, paskleidė 
“Ženevinę dvasią” — vakarai 
galvotrūkčiais šį pasiūlymą pri
ėmė už tikrą pin’gą. Ūmai Mo
lotovas “sukietėjo” per pasku
tiniąją konferenciją Ženevoje— 
vakarai vėl pradėjo nedrąsiai 
kalbėti, kad su komunistais 
švelnumu nieko nepasieksi.

žodžiu — rusai tampo virvu
tes, gi vakarai šoka. Vakarai nė 
vieno karto po karo nebuvo i 
savo ranįtas paėmę inciatyvos 
tarptautinėje politikoje.

Šiuo metu Maskva lyg ir “nu
sisuka” nuo Europos, “užtar
dama” Artimuosius Rytus. Ten 
taip pat vakarai visiškai nepa
siruošę jos pragaištingai veik
lai. Įvykiai Indijoje naujas va
karams garstyčių patepimas.

Blaivesnioji vakarų spauda 
vis dažniau ir dažniau pasisako 
už savarankišką vakarų politi
ką, už tvirtą, apgalvotą, grięž- 
tą, nuoseklų planą, pirmoje ei
lėje nukreiptą į žmonijos iš
laisvinimą, o tik tada į efekty
vų jos gerovės kėlimą.

Kol anoje pusėje geležinės 
uždangos viešpatauja vienos 
partijos teroras, kol rusai lai
ko pavergę pusę Europos, kol 
jų ekonominis gyvenimas pa
remtas vergų darbu, kalbėti 
apie civilizacijos pažangą, kal
bėti ap.ie “gerus santykius” su 
barbaru, yra garstyčių tepimas 
patiems sau...

Martynas Marcelis (E. L.)

ĮTEIKIA PAŽYMĖJIMĄ

Sunkaus svorio čempionas Roeky Mareiauo įteikia “Rookic of the Year” pažymėjimą lengvesnio svorio 
boksininkui Bob Murphy, New Yorke. Buvę sunkaus svorio čempionai Joe Louis ir Jiiu Braddoek stebi 
iškilmes. ‘ (INS)

tik tiek geriau, kad neurozė mer-Į imuniteto sudarymo galimybe.žmo 
gaitei dar nebuvo pažįstama- uėse, geriančiuose “apsauginį pįe- 

Moderni pončka tuo tari’u yra ną”. Atsparumas prieš ligas tęstu-
"piėšoma'’ ištiso nervinių ligų bei 
ligelių komplekso. Pagal dr. ša- 
piršteiną, kitos moterys namo de
koravimą vis pradeda ir pradeda 
iš naujo, niekad nebaigdamos, kol 
visiškai krinta neurozinio siautu
lio palaužtos.

Kaip ten bebūtų, bet tai yra 
daktaro žodžiai iš jo psichinių li
gų kabineto New York’e A.L.

PIENAS SKIEPŲ 

ROLEJE
Du Minnesotcs Universiteto mok 

alininkai ištyrė, kad prieš tam tik
rą ligą ar net ligų grupę paskie 
pytų karvių pieno vartojimas ga
li apsaugoti žmogų nuo tų ligų. 
Atsparumo prieš tam tikras ligas 
sudarymas gyvuliuose, kurių maiti 
nimui buvo naudojamas skiepytų 
karvių pienas, jau įrodytas.

Bandymai su žmonėmis
Bandymai su jūros kiaulytėmis 

įrodė, kad skiepytų karvių pieno 
apsauginės dalelytės pereina į pie
ną vartojančio kraujo srovę. Ty
rinėtojai yra Įsitikinę, kad tolimes 
niais bandymais būsianti įrodyta

Keturių dienų eksperimentas
Dr. Petersen bandymą atliko

si kol šis pienas butų reguliariai pats asmeniškai, gerdamas kas- 
vartojamas. Tokiu budu, nuolat dien po vieną litrą nuo tifuso skie 
vartojant prieš raupus paskiepytų pytų karvių pieno. Po keturių die- 
karvių pieną atpultų skiepijimas • • - ...
nuo šios ligos.

Apsauga nuo paralyžiaus
Mokslininkų — dr. W. E. Peter

sen ir dr. B. Campbell nuomone, 
“apsauginiu pienu” būtų galima 
imunizuoti žmones prieš strepto
kokines ligas, kaip gerklės užde
gimą, tymus, raupus, difteriją, 
džiovą ir net paralyžių (oolio). 
Tyrinėjimai šioje srityje buvo pra 
dėti prieš 10 metų. Pirmieji teigia
mi daviniai, lyg raktas tolimes
niems bandymams, pasiekti pra
eitais metais.

nų patikrinus jo kraujuje buvo ras 
ti “prieškūniai”, prieš šią ligą. 
Bandymui surinkta šios ligos bak-

DIDĖJA NERVINES BĖDOS
Dažnai atsitinka, kad amerikie-' nesirūpina bendro židinio ateiti- 

tė moteris netenka gerų ypatybių, mi; jeigu vyras išlaidas “apkar- 
praranda vyrą ir net pati išsikrau- po”, žmona jį laiko šykščiu ir “bo- 
sto iš proto dėl... persistengimo saujančiu”. Jeigu jis pataria, pa- 
bedabinant namą iš vidaus, kad tiekia pasiūlymus, ji laiko juos 
tik pralenktų “Jonaičius”. ! kvailais; jeigu vyras nesikiša, ta-

Psichoanalistų nestebina, kad da jis yra bejausmis — beširdis 
vestuvės, gimdymas, mylimo as- ignorantas. Todėl nemažas skai- 
mens netekimas ir gyvenimo kei- čius vyrų namų dekoravimo metu
timosi laikotarpis daugeliui mo
terų palaužia nervus. Deja, į juo
dąjį sąrašą per šviesiai modernų 
gyvenimą braunasi naujas riervus 
laužantis reiškinys: šiandieninę 
moterį vis labiau pradeda “plėšy
ti” kambarių dekoravimo karštis, 
neretais atvejais kvailokai su kai
mynai lenktyniaujant

turi perkentėti gyvenimą lyg su 
pusiau pamišusiomis žmonomis, ku 
rių pairę nervai dažniausiai po 
to lydi dienas ir jau išpuoštoje re
zidencijoje.

Kaikurios moterys nęt pradė
ti namų tvarkymo negali, o vis 
kankinasi galvodamos ir planuo 
damos. Dekoravimą atidėlioja iš 
savaitės į savaitę, iš mėnesio į

g autdo mėnesį, nepajudėdamos iš vietos
Troškimas įvairių namo vidaus! su darbu, bet toli nuriededamos 

sudėtinių tinkamo suderinimo į I nervų pakalnėn. Lyg toji mergi- 
harmoningai jaukų vienetą nere- ! na pirmadienį išėjusi linų rauti, 
tai “išplukdo” paviršiun užslėptą, matydama visą savaitę prieš akis, 
savimi nepasitikintį silpnumą ar ! suskirsto plotą į penkias dalis se
nei nesugebėjimą tai atlikti, o ta- kančių dienų rovimui, o pati nu- NUO EŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Sąryšy su Kersteno rezoliu
cija yra aktuąlu žinoti kuodau- 
giausia apie baisius komuniz
mo darbus. Knygoje

■ - r •

Raudonasis Siaubas
yra ryškiai pavaizduota sovietų 
klastingos politikos užkulisiai 
laisvojo pasaulio atžvilgiu ir jų 
žiauraus teroro darbai. Nedel
siant įsigykite šį leįdinį, kuris 
gaunamas “Draugo” Administ
racijoje,
‘‘DRAUGAS’’

2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

MALDAKNYGE

‘ JAUNUOLI V MALDOS’
Kurią paruott 

Kum P. Kirvelaltis 
Kaina: >1.50 ir $*.50

Užsakymu* adresuokite

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue, 

CHICAGO 8. ILL.

terija (Salmonella pullorum), nes 
žmogaus kūnas pats savaime ap
saugos prieš šią ligą nesudaro.

Belieka ištirti kiek “apsauginio 
pieno” reikia vartoti nuolatinio i- 
muniteto palaikymui organizme, 
bei nustatyti apsaugos laipsnį 
prieš speficinea ligas.

Mokslininkų pranešimu, skiepi
jimą pavaduojantis pienas gali bū
ti naudojamas pasteurizuotas ar
ba išdžiovintas miltelių pavidale, 
nepakenkiant jo apsauginėms y- 
atybėms. Tačiau virintas pienas
am tikslui netiksiąs.

A. V.

Kaimynas sako, kad žmogus 
pergyvena dvi vaikystes — kiek
vienoje iš jų jis privalo gerti daug 
pieno.

Rcntkite dicii. Draugą!

CerluusluH Ir nemirsianti* Pa
saulin l.lteratūroje F. M. Doslojevs- 
IUu romanas,

PAŽEMINTIEJI IR 
NUSKRIAUSTIEJI

1 tomas Jau išėjo Ii spaudos, ku
ris turi 264 b'l-b, kaina $2.SO. Ant
ras ir paskutir tomas btUalaiuas 
spausdinti ir greit pasirodys knygų 
rinkoje.

Akla gaivalinga meilė pražudo 
jaunystę, artimuosius ir gražių atei
ti. Tik motinos meili, draugiška < 
pasiaukojimas gražina pa.Uydėlę j 
tėvų namus.

Komatio fone išryškėja tuščias d i 
dikų išdidumas ir skurdi dvasino 
kultūra, ši knyga ir dabar vis dar 
verčiama į svetimas kalbas ir susi- 

I taukia daugelio laidų.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 8. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

A. A.

PETRUI GRYBUI 
mirus, jo žmonai Onai, sūnums Cyril ir Al

girdui, bei jų šeimoms ir artimiesiems, skaus-
‘ ■ .......

mo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia ,
Detroite Ateitininkai

STANISLAVA BUČIUS
(po tėvais lllevlėlutė)

Gyv. 829 W. 33rd Place.

Mirė sausio 21 d., 1956 m., 
4 vai. p.p., sulaukusi pusės amž.

GiniS Lietuvoje. Kilo iš Ko- 
dąinių apskr., Grinkiškio para
pijos. Dlrbuniškių kaimo. Ame
rikoje Išgyveno 43 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Petras, duktė Elena Szy- 
beko, anūkas Edaard. jo žmo
na Maureen, sesuo Zuzana Snillt- 
nieka, švogeria Jonas, sesers duk
tė Jane Sadauskas. Lietuvoj yra 
likusi sesuo Ona Griškienė.

Priklausė, prie Gyvojo Rožan
čiaus, Amžinojo Rožančiaus, sv. 
Kazimiero Rėmėjų, Maldos Apaš
talystės, Marijonų Rėmėjų ir 
Tretininkų draugijų.

Kūnas pašarvotas J. Rudmi- 
no koplyčioje 3319 Lituanlca 
Avė.’ Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį. sausio 26 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta 
j šv. Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pamal
dų laidojama šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti 
dotuvėse. Prašom nesiųsti gėlių.

Nuliūdę: vyras, duktė, anūkas 
ir kiti giminės.

Laid. dlrefct. J. Rudmlnas, te
lefonas YArds 7-1138.

UODĖSIO valandoj

MAŽEIKA » EVANS
UUDOTUVIŲ DHUCKTOB1AI '

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
U^oblto Y-MM — 7-8801 AatomobDlams vietą 

Tiem*, kuris gyvens kitose miesto dalyse; gausias 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVL . 1410 S0. 50th AVĖ. 
GHIGAGO, ILL.. CICERO, ILL. 
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

da jau namų gražinimo problemos 
susipainioja su šeimininkės nuola- 
tiniais rūpesčiais. Įtempimai ašt
rėja, kai jaunutė šeimininkė nėra 
pasirengusi šiam darbui. Karčią 
dozę papildo pervargimas betam
pant save iš krautuvės į krautuvę, 
tikrinant, lyginant ir pagaliau ne 
surandant sau tinkamų “rakan
dų”. Neilgai trukus ji pradeda gal 
voti, kad visi iš jos nesėkmių ty
čiojasi ( ?)

Praranda lygsvarą
Pagal dr. Miltono Hapiršteinio 

nuomonę, net įvairias krizes nuga
lėjusios moterys dažnai suklumpa 
Itedabindamos savo namų vidų iki 
dvasinės pusiausvyros praradimo 
(Iš “Harper's” žurnalo). Minėtas 
pęychoanalistas turįs daug paci
enčių, kurios histeriškon buklėn 
pateko savo kambarius bedekoruo- 
damos. Jią net prilygina, kad na
mų puošimas panašiai veikia į mo
terį, Jtaip kautynės j vyrą. Čia iš
lindomas moters kūrybingumą.^, | 
kaip vyro stiprumas mūšyje.

Atsiranda priekaMoguiuas

Su namų dekoravimu susijęs iš-1 
laidų klausimas priveda prie ki- i 
virču su vyru — įtempimai dide-' 
ja. Nesvarbu ką vyras bedarytų 
nąnių apstatymu metų, žmonai vis 
liek atrodo, kad jig trukdo. Jeigu 
jis tam tikslui duoda daugiau pi
nigų, ji galvoja, kad šeimos galvą

eina prisnūsti. Sekantį rytą linų 
dirvą padalinusi sekančioms ke
turioms dienoms vėl traukia ilsė
tis, ir taip tęsiasi iki šeštadienio, 
kada gaspadoriui paaiškėja, kad 
lipai nenurauti ir dienų merginos 
planams jau nebeliko. Šiuo atvėju

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRŠUSTYMSS
NkuJhm specialus didelis 

Minkviddmi* su pilna a|>- 
draudn. Pigus ir sųilnlngo* 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
45 UI S. Wood M,.. t'ldcaąo «,

Illinois, tek VI 7-29758

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
ARARATU S

Garantuoji) durim ir dalia.
I. MIGLINAS

Tetai. — HUmbeM G1038

lę. kurie kenčia nuo 8ENV AT- 
V ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ,

negali rutulai sėdėti |r naktimis
miegoti, nes jtj užstsenėjusioa žaizdos 
nleMI Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų ienų atvi
rų ir skaudžių Žaizdų, uždėkite 
LEGULO Otntment. Jos g y d y rfi o 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8OKIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE'H EOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir pcrplyšlmų 
tarpplrfiClų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūųtančdns. suskilusios odos dedlr- 
vlnlų. odos Išbėrimų *r t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Otntment yrą 
parduodama po 75 
et., tl.26, ir 33.50.
Pirkite valsUnėseCkl 
nagoj Ir apylinkėse—
Miluuukee, Wls<J.,Oa 
ry.lnd.lrDetrolt, Ml- 
cblgau arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order j

TI 
VIK

LEGULO, Departturut D. 
618 W. Eddy SL Chicago 34,1U.

”•T’

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius Mos 
knygos gautas šiomis dienomit 
"Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kains 
kietais viršeliais $2.
IHIHIIimHMMW«HWH»HHimWIHmnillHI

% jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių';
Dr. A. Baltinta savo recenzijoj! 

apie šį romanų taip rašo: P. Kesitt 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių* 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu 
raų, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė ^Lietuvos partiza 
nas, tų idealizmų, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
Žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dvlejt 
okupacijų replėso. Todėl šį romanų 
Skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim 
Žygiai žavės jaunimų ir kels Jo dva
sių. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
beroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesu* spindulys tremties Ideslivno 
ugdyme.

296 pnšL Kainą |3.00

Užsakymus kartu su pinigais siuskite

‘‘DRAUGAS’’ 
1334 So. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois

JOHN F. EIDE1KIS
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 NAKTJ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHBCAOOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUOS 

Ambulansų patąrn*.
rimas dieną ir nak-
tį, Reikale Saukite 

«uą.

Mes turime koplyčia? 
viaoae Chicagoa ii 
Roselando dalyse ir 
"įlojau patarnaujame

PETKAS UlELIUKAh
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Te! LAfayett© 3-3372

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITU ANKA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
639 Weat I8th STREET Tek SEetey 3-5711

ALFREDAS VANUfc
177 WOODS1DE Rd., Rivcrside, DL Tek OLympic 2-5243

l\ PIRKITE TIESIOG IRO 
HB. NELSOH

— SAVININKU —

SAINT CASIMIR 
MONUMBNT CO 

3314 Ws*t llltt Strss*
Viena* Mokia ine kapinių.

PldiUulM paminklama ptoaą 
MalziokhBaa mieat*

Taki. CEdarczost 3-6335

POVILAS L RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET .Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
16821 S. MICHIGAN AVĖ. < Tel. COmmodore 4-2228

IURGIS P. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 Su 50th AVĖ., CICERO, III. TeL OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-6781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET BEpubUo 7-1213
2314 W 2Swl PLACE YIrginta 7-6672 (
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RELIGINIO MENO PARODA
Lietuvių Bendruomenės Kul-^cenatų, kad galima būtų premi- 

tūros Taryba Chicagoje A. m.'juoti įvairių meno šakų ekspo- 
kova niėn. 11—30 d. d. $v. Kry- natus.

/ mus
X N. Tolusienė, M. Dubrlenė, 

A. StropienS ir B. Jonušienė, 

dirbusios virtuvėje per “Drau
go” koncertą sausio 15 d., sa
vo uždarbį $50.00 paaukojo 
"Draugo” spaustuvės statybos 
fondui.

X Visų Šventųjų parapija, 

kurios klebonu yra kun. Juozas 
šaulinskas, š. m. spalio 21 d. 
švęs sidabrinį jubilėjų. Tą die
ną 12 vai. bus iškilmingos šv. 
Mišios. Chieagos arkivyskupas 
ir kardinolas Samuel Stritch 
dalyvaus šv. Mišiose ir pasakys 
pamokslą.

X Kun. dr. Zenonas Smilge

vičius, prieš tris mėnesius iš 
Europos atvykęs į JAV, dabar 
studijuojąs anglų kalbą šv. My
kolo kolegijoje, Winooski, Ver- 
mont, atvyko į Chicagą aplan
kyti savo brolį dr. Zigmą Smil
gevičių. Iš Chieagos išvyksta 
šį penktadienį vėl tęsti studijų. 
Jis pastoracinį darbą dirbs 
Norvich, Conn., vyskupijoje.

X Dainų šventės Spaudos ir 
PropagandcB Komisiją sudaro 
14 žmonių iš įvairių JAV ir Ka
nados vietovių. Į komisiją įei
na Pr. Alšėnas (Toronto), VI. 
Būtėnas, pirm., St. Daunys, N. 
Gugienė, Vyt. Kastytis (Toron
to). V. Kleiza, J. Leonas (Cle- 
veland), V. Meškauskas, J. Pa- 
plėnas, St. Pieža, kun. J. Pruns- 
kis, Ed. šulaitis (Cicero),- A. 
Valentinas, Pr. Zaranka (Det- 
roit). '

X Bronės Jameikienės deko
ratyvinių audinių paroda vyks 
ta visą sausio mėnesį 414 Art 
Workshop patalpose. Jos vit
ražas “Trys Karaliai” (vienin
telis tos srities eksponatas) iš 
statytas Chic. Meno Institute 
ASL (Art Students League) 
parodoje, kuri tęsis iki vasario 
mėn. Praeitą mėnesį Jameikie- 
nė dalyvavo vitražų parodoje 
Chess House galerijoje.

X Pranciška Ivanauskienė, 
draugijų veikėja ir kilnių dar
bų rėmėja, ilgą laiką gyvenusi 
18-toje kolonijoje, dabar gyve
nanti Marąuette Parke, susir
go ir yra Šv. Antano ligoninė
je.

X Aktorius A. Brinką vasa
rio 12 d. per Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo minėji
mą Chicagoje deklamuos pa
triotinius kūrinius. Minėjimo 
iškilmės bus Marijos Augšt. 
mokyklos salėje.

X Aktoriaus Algimanto Bi

kinio režisuojamos Antano Gus
taičio komedijos "Šilkiniai Pan
čiai” premjera bus š. m. sausio 
29 d. Lietuvių auditorijos salė
je. Veikalas pilnas sąmojaus ir 
humoro.

X Nijolė Jankutė, pasižymė
jusi savo literatūriniais sugebė
jimais, pradėjo mokytis Illinois 
Komercijos Kolegijoje (Illinois 
College of Commerce). Ji prieš 
kiek laiko yra laimėjusi pirmą 
premiją skaučių paskelbtame 
rašinių konkurse.

X Juozas Kreivėnas, gyv. 
1620 So. 48 Ct., Cicero 50, III., 
daug dirba JAV ir Kanados 
lietuvių Dainų šventės geres
niam pasisekimui. Jis mūsų 
bendradarbiui suteikė atsaky
mus į Dainų Šventę liečiančius 
klausimus, kurie bus paskelbti 
dienraščio puslapiuose.

X Algirdas Brazis, Metropo
litan operos solistas, dainuos 
Sophie Barčus radijo progra
mos metiniame koncerte.

X InŽ. A. Vitkus paaukojo 
Baltui 20 dol.

liaus parapijos salėje ruošia re

liginio meno parodą. Parodos 
organizacinis komitetas kviečia 
visus dailininkus ir architektus,

gyvenančius ne tik Amerikoje, 
bet ir kituose kontinentuose, sa
vo religinio pobūdžio ekspona
tais šioje parodoje dalyvauti. 
Eksponatai gali būti bet kurios 
dailės šakos ir bet kuria techni
ka atlikti, tačiau jų tematika 
ar nuotaika turi būti religinė.

Į eksponatų skaičių įeina: a) 
architektūra — projektai, per
spektyviniai piešiniai, škicai, 
modeliai, vidaus architektūros 
įforminimai, altorių bei kitų 
kultui pritaikytų daiktų, o taip
gi dekoravimo, projektai; b) 
skulptūra; c) tapyba; d) gra
fika; e) mozaika, keramika, vit
ražai (atlikti medžiagoje arba 
projektai); f) įvairūs metalo 
dirbiniai bei emalis (monstran
cijos, kielikai, kryžiai ir kt.); 
g) audiniai ir bažnytiniai rūbai 
(kilimai, arnotai, kapos ir kt.).

Premijų komisijos parink
tiems parodos eksponatams bus 
skiriamos premijos — be kun. 
dr. Juozo Prunskio paskirtos 
$500 premijos parodos komite
tas numato surasti daugiau me-

Vis:. menininkai prašomi ne
atidėliojant pranešti parodos 
rengimo komitetui su klek (ir 
kokių) eksponatų numato pa
rodoje dalyvauti. Komitetui rei
kalinga žinoti eksponatų skai
čius (ir pobūdis), kad galėtų 
laiku parūpinti ekspozicijai ati
tinkamą instaliaciją.

Religinio meno parodos ren
gimo komitetą sudaro: pirm. 
dail. Adolfas Valeška, vicepirm. 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, Ku
nigų Vienybės atstovas, vice
pirm. kun. dr. Antanas Juška, 
R. K. Federacijos atstovas, 
arch. Vytautas Peldavičius ir 
sekr. dail. Paulius Augius.

Jury komisija, premijų komi
sija ir kiti parodą liečią klaus.- 
mai bus skelbiami vėliau.

Visais parodos reikalais pra
šome kreiptis į A. Valešką, 19 
E. Pearson St., Chicago 11, III., 
telef.: WH.tehall 4-0239

X Staliukai bus specialiai 
paruošti kaukių baliaus sve
čiams, kurie atsilankys vasario 
11 d. vakare į Keymens klubo 
patalpas, 4711 W. Madison St. 
Norintieji tokius staliukus užsi
sakyti iš anksto, kad galėtų 
su savo šeimų nariais, giminė
mis pažįstamais kartu linksmai 
ir patogiai pasilinksminti, gali 
skambinti šiuo telefonu: FRon- 
tier 6-0787 bet kuriuo metu. 
Anksčiau užsisakiusieji gaus 
patogesnes vietas. Jokio atskiro 
mokesčio už staliukus nebus 
imama.

X Chieagos Lietuvių Vyrų 
choras pastoviai pradėjo repe
tuoti Don Varno posto patalpo
se, 6816 So. Western Avė. Pos
to vadovybė mielai talkininkau
ja visuose lietuviškuose reika
luose, o ypač lietuviška daina 
jiems yra artima. Vyrų choras 
patalpomis naudojasi nemoka
mai. Daugelis mūsų lietuvių vy
rų, tarnavusių JAV kariuome
nėje, įsijungė į šio posto narius 
vien dėl to, kad poste visur iš
keliamas lietuviškumas ir yra 
nuoširdi tautinė dvasia tarp vi
sų narių.

X Albinas Dzirvonas, Balfo 
reikalų vedėjas Chicagoje, per
sikėlė į naują butą. Dabartinis 
jo adresas: 4358 So. Western 
Avė., Chicago 32, III. Telefonas 
tas pats — YArds 7-2322. Ten 
pat yra ir Balfo įstaiga. Albi
nas Dzirvonas prašo darbo ir 
buto garantijų sudarymo bei 
kitais Balfo reikalais kreiptis 
darbo dienomis nuo 6 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 5 v. 
p. p., o sekmadieniais — iš 
anksto susitarus.

X Donatas Januta Chieagos 

augštesniųjų mokyklų mokslei
vių metinėse žiemos sporto var
žybose pateko į geriausiai čiuo
žiančių eilę ir pabaigoje laimėjo 
pirmą prizą 880 jardų čiuožime. 
Šio penkioliktus metus einan
čio lietuviuko laimėjimą pami
nėjo angliškoji spauda, o iš mo
kyklos draugų ir mokytojų jis 
gavo daug sveikinimų.

X Stasė Norkutė, neseniai 

pabėgusi iš Lietuvos ir išgyve
nusi 10 metų bolševikų okupuo
toje Lietuvoje, dalyvaus Balfo 
Chieagos apskrities metiniame 
susirinkime ir papasakos apie 
gyvenimą okupuotoje Lietuvo
je. Susirinkimas įvyks šį pen- 
tadienį (sausio 27 d.) 8 vai. 
vak. Hollywood Inn patalpose, 
2419 W. 43rd St.

Šen. Lister Hill (D-Aln.) gaus The 
National Mrrital Health Committee 
pažymėjimą ui nuopelnus kovoje 
prieš protines ligas. Auksinė statu
lėlė va3ai-io 10 d. bus įteikta Alaba- 
mos senatoriui Hill. <IXS)

b Alt I I IK fOLt
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— Smuikininkas Iz. Vasyliū
nas paruošęs naująją smuiko1 
rečitalio programą, kurią suda
ro Arcangello Corelli kūriniai. 
Pirmą kartą ši programa buvo 
išpildyta Nukryžiuotojo Seserų 
vienuolyne, Brockton, Mass., 
Lietuvių Instituto vasaros kur
sų metu. Antrą kartą tą pačią 
programą, smuikininkas išpildė 
So. Bostone, Mass., per Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mą, kurį organizavo ir pravedė 
Šv. Petro parapijos klebonas 
kun. F. Virmauskis. Ta pati 
programa sausio 15 d. buvo iš
pildyta Weston College stu
dentams, Westone, Mass. Sau
sio 24 dieną Correli veikalų 
klausėsi Central Catholic High 
School mokiniai Lawrence, 
Mass Nuolatinis smuikininko 
akompaniatorius yra Vytinis 
Vasyliūnas.

Sausio 28 dieną su Corelli so
natomis Iz. Vasyliūnas išeina į 
viešumą — ruošia pirmąjį vie
šą smuiko koncertą amerikiečių 
ir lietuvių visuomenei, vienoje 
iš geriausiųjų Lawrence kon
certinių salių — Methuen Me- 
morial Music Hali. Koncertas 
įvyks 8 vai. vakare. Koncerto 
proga vietinis laikraštis “The 
Evening Tribūne” įdėjo smuiki
ninko Iz. Vasylifino nuotrauką 
ir straipsnį apie koncertą. Lie
tuvių visuomenė yra kviečiama 
koncertą savo apsilankymu pa
remti.

—Kongreso atstovas Hillings 

kalbės Los Angeles, Cal., mies

te per Vasario 16 d. minėjimą.

Alto Los Angeles sk. valdy
bos kviečiamas kongreso atsto

Chieagos policijos seržantas Henry 
O. Hartman, 48 inctų, fiaiklymo in
struktorius, buvo sužeistas kovoje su 
dviem plėšikais, kurie bandė apiplėS- 
ti jo brolio įmonę. Du plėšikai krito

(IXB)

CHICAGOS ŽINIOS
Šeima apsigynė nuo 

gangsterio
Pilypas Kvvitkowski, £8 m.

Prel. Rigney ruošiamas 
sutikimas

Prel. II. Rignev sugrįžimas į

I STATYBOS KAMPELIS

aini., jejo . va.stų krautuvę, 959 Chicagą bus iškilmingai atžy- 
N. VVestern, ir ginklu grasinda- mėtas. A. m. balandžo 2 d. jis 
mas iš jos savininko pagrobė atlaikys padėkos mišias Šv. Au- 
nasoje buvusius pinigus. Paskui gustino bažnyčioje. Balandžio 
j.s pareikalavo iš 16 m. Przy- 3 j. jj3 fcUs pagerbtas banketu
bylos sūnaus ištuštinti antrą 
aasą. Tuo metu tėvas nepaste
bimai prislinko prie bandito, 
3mogė jam į galvą ir ištrenkė 
iš rankų revolverį. Pasinaudo
jęs proga, sūnus skaldė jį ran
kom ir kojom. Tuo tarpu duktė 
Karolina, 13 m., paskambino 
policijai. Suimtą banditą vis tik 
pirma reikėjo nuvežti į ligoninę 
aptvarstyti žaizdas.

Nepaprastai auga 
besilinksminančiųjų 

skaičius
Kai prieš dešimtį metų Chica-

vas Patrick J. Hillings specia
liai atvyks iš Washingtono ir 
kalbės Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo sukakties minėji
mo iškilmėse š. m. vasario mėn.
18 d. Patriotic Hali patalpose.' Soje buvo statomi didieji v.eš- 
Tai pirmas įvykis Los Angeles bučiai baliams skirtos salės bu- 
lietuvių kolonijos istorijoje, vo apskaičiuotos 450—5o0 sve- 
nors ir praeityje buvo daryta čių. Bet jau į pirmą balių Black- 
pastangų tokį kalbėtoją gauti. Į st°n' hotelyje užuot 450 laukia- 

Reikia tikėtis, kad atstovo svečių, bihetų pasiprašė
Hillings kalba bus labai įdomi, 
nes jis yra vienas iš geriausiai

apie 1,000. Panašiai buvo ir su 
kitais didžiaisiais viešbučiais.

informuotų kongreso žmonių Tačiau rasta išeitis. Norint iš- 
Lietuvos ir kitų Baltijos valsty-1 vengti susigrūdimo per šokius,
bių klausimais. Jis buvo nuola
tiniu nariu vad. Kersteno ko
misijoje, kuri, kaip žinome, Alto 
centro pastangomis buvo suda
ryta ir tyrė bolševikų agresiją 
ir nusikaltimus Pabaltijo val
stybėse. Šiuo metu jis tebedaly
vauja kongresinėje komisijoje 
komunistų agresijai pasaulyje 
tirti. Taigi, jis puikiai yra susi
pažinęs su visa situacija, fak
tais ir pirmaisiais šaltiniais.

Norėdamas dar geriau pažin
ti visam pasauliui nelaimes ne
šančią sovietinę sistemą, atsto
vas Hillings praeitąją vasarą 
lankėsi pačioje Rusijoje. Būda
mas Maskvoje, paprašė leid'mo 
aplankyti ir Lietuvą. Tačiau 
Kremliaus budeliai garbingam 
amerikiečiui savo aukos paro
dyti nedrįso ir leidimo nedavė. 
Grįžęs iš Rusijos didžiajame 
dienraštyje “Los Angeles Ex- 
aminer” paskelbė seriją straip
snių apie tikrą padėtį: ekono
minį skurdą ir dvasnį terorą.

Kongresmanas Hillings, pa
sinaudodamas savo gilia patir
tim ir gausiu žinių bagažu, yra 
pasakęs JAV kongrese eilę kal
bų, gindamas pavergtųjų vals
tybių ir Baltijos kraštų reika
lus.

Kiekvienas Los Angeles, Cal., 
kolonijos lietuvis turėtų jausti 
pareigą šiame minėjime daly
vauti, kad užimponuotų ameri
kiečių politikus savo gausumu, 
tąsyk ir tolimesnės mūsų pa
stangos bus žymiai sėkminges
nės. — jk —

— Kazys Vidikauskas parašė 
eilėraštį apie Ad. Mickevičių; 
buvo išspausdintas lenkų laik
rašty "Ameryka — Echo”. K. 
Vidikausko rūpesčiu Karpato 
rusų laikraštis “Pravda” (išei
nąs Philadelphijoje) įsidėjo 
prof. M. Biržiškos atvaizdą ir 
aprašymą apie jo kultūrinius 
nuopelnus.

DIDŽ. BRITANIJOJ
—Sovietai nori Lietuvos auk

so. Ukrainiečių laikraštis “Ame
rika" praneša, kad sovietai ban
do iš Anglijos išgauti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos auksą. 
Šių Pabaltijo valstybių auksas 
buvo į Angliją išgabentas prieš 
okupaciją. Okupavę šiuos kraš
tus sovietai tuojau norėjo pa
imti auksą, tačiau anglai jį už
šaldė, neduodami jo nei sovie
tams, nei lietuvių laisvės komi
tetui. Sovietai tada užšaldė 
dviejų britų firmų kapitalus. 
Dabar siūlo išmokėti užšaldy
tus britų pinigus, jeigu britai 
išduos pabaltiečių auksą.

buvo imtasi sudarinėti kviečia 
mųjų sąrašus ir kelti įėjimo kai
ną. Tik tokiomis priemonėmis 
galima sumažinti dalyvių skai
čių. Chieagos visuomenė pata
po uždaresnė ne dėl išdidumo, 
net dėl reikalo.

Ateities namai
Illinois ir kiti universitetai 

daro braižinius ateities namų, 
kurie pagal savininko norą ga
lės būti mažinami ar didinami, 
praplečiami ar siaurinami, ar 
perkeliami kiton vieton. Jie 
bus statomi iš stiklo ir plasti
kos, panašiai kaip kad iš kala
dėlių vaikų statomieji “namai”. 
Jų statyba bei išlaikymas bus 
pigūs. Naujojo modelio virtu
vės bus parduodamos kartu su 
sienomis, šviesa, vamzdžiais 
ir kitais įrengimais ir galės bū
ti įmontuojamos į naujoviškus 
namus.

Čekoslovakijos konsulas — 
JAV-bių pilietis

Ladislav Krno, Čekoslovaki
jos gener. konsulas Čikagoje, 
nebepakeldamas sovietinio reži
mo, atsisakė savo pareigų ir 
pasiliko gyventi kaip paprastas 
emigrantas. Šiomis dienomis jis 
jau gavo ir JAV-bių pilietybę. 
Jis stengiasi įpilietinti ir visą 
savo šeimą.

Dvi jiaujos oro radio stotys
Netrukus Chicagoje pradės 

veikti dvi naujos oro radio sto
tys, kurios informuos lakūnus 
apie oro sąlygas 250 mylių 
spinduliu. Chicaga bus viena iš 
21 orinio susisiekimo centrų, 
aprūpintų panašiais įrengimais.

415,000.000 dolerių biznis
Pirmadienį Continental Illi

nois National Banke buvo par
duota Illinojaus valstijos Plen
tų Komisijos paruošti Šerai — 
415,000,000 dolerių vertės — 
apmokėti 193 mylių ilg-o kryž
kelių buomams įrengti.

Švento Kryžiaus parapijos salė
je. Jame pasižadėjo dalyvauti 
kardinolas Stritch ir majoras 
Daley. Dabartiniu metu prel. 
Rigney yra Filipinuose, iš kur 
vyks dar į Romą.

Chieagos žydai prašo 
ginklų

Chieagos sionistų organizaci
jos priėmė rezoliuciją, raginan
čią JAV-bių vyriausybę grei
čiau duoti ginklų Izraeliui ir 
tuo sustiprinti Amerikos pozici
ją Vid. Rytuose. Taip pat buvo 
nutarta papildomai sumobili- 
lizuoti keli3 tūkstančius Ameri
kos žydų ir juos pasiųsti Izrae- 
lin.

Suimtas policininkas
20 metų ištarnavęs policijoje, 

Daniel Cleary buvo suimtas po 
to, kai pieno išvežiotojas jį at
pažino kaip jėga iš jo atėmus) 
225 dol. ir 5c.

TT. Marijonu bičiulis

Jonas Kazanauskas, Mutual 
Federal Savings and Loan Assn. 
valdybos prezidentas, užsisakė 
Tėvų Marijonų vienuolyno ir 
“Draugo” statybos didžiuliame 
bankete vieną stalą ir sumokėjo 
$250, nup'rkdamaa 10 biletų. T. 
T. Marijonų vienuolyno ir “Drau 
go” spaustuvės statybos banke-

KAS, KĄ IR KUR
—- Marijos Augštesniosios mo

kyklos Motinų klubas sausio 29 d. 
2:30 vai. p.p. rengia “Fashion 
Show, Card ir Bunco party” su 
įvairiomis dovanomis. Parengimo 
komisijos pirmininkė O. Bereikie- 
nė rūpinasi, kad parengimas pa
vyktų. Parengimas bus Marijos 
Augštesniosios mokyklos patalpo
se. Visi kviečiami Valdyba

— Balfo 5 skyrius (Marąuette 
Park) kviečia metinį narių ir vi
sų Balfą prijaučiančių asmenų su
sirinkimą, kuris įvyks š.m. sau
sio mėn. 29 d. 11:45 vai. tuojau 
po pamaldų švč. Panelės Gimimo 
parapijos salėje, 6820 So., Wash- 
tenaw Avė.

Susirinkime norima plačiau ap
tarti Balfą liečiančius klausimus, 
nustatyti ateinančių metų veikimo 
planą bei duoti praeitų metų veik
los apyskaitą.

Visi kviečiami j susirinkimą 
K. Januška

Balfo 5 skyr. sekretorius
— Marąuette Parko Namų Sa

vininkų organizacijos susirinkimas 
sausio 26 d. (šį ketvirtadienį) 7:30 
vai. vak. bus Švč. P. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, 6812 So. 
Waahtcnaw Avė. Visi nariai kvie
čiami į susirinkimą. Valdyba

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 
Vist perka Ir skaito Liudo Zetkau

romaną

LAIPTAI Į TOLUMAS
242 pusi. Kaina 22 F
IJEaakymus kartu su pinigais siuskit

“DRAUGAS”,
23.34 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, UI.

Naujasis Testamentas 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
•t u pas Metropolitas. IV laida. Ii 
leido "LUX” 1947 m. Stutgart, 
320 pusi. Kaina $1.50. Gauname

"DRIUGE" 
2334 So. Oakley Avt

Chicaoc R Tllinoii

aocaoi

JONAS KAZANAUSKAS

tas bug kovo 18 d. Sherman vieš 
būtyje, Chicagoje.

Jonas Kazanauskas, žymus 
visuomenės veikėjas, daug nusi
pelnęs savo darbais šiam kraš
tui ir kovoje už Lietuvos išlais
vinimą iš bolševikiškos vergijos, 
1955 m. rugpjūčio 13 d. šventė 
65 metų sukaktį. Ta's pačiais 
metais jo vadovaujama Mutual 
Federal Savings and Loan Assn. 
įstaiga atšventė auksini jubilėjų. 
Jonas Kazanauskas 1919 m. ta
po Mutual Federal Savings and 
Loan Assn. vienu direktorių, o 
1933 m. buvo išrinktas tos į- 
sta'gos pirmininku ir iki šiai 
dienai uoliai šias pareigas at
lieka. Simpatingas Jonas ir da
bar dirba v'suomeninį darbą, y- 
pač aktyviai pasireiškia Dariaus 
ir Girėno noste. V. P.
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N5 klek nedelsdamas Jslpyk sau ar 
kitam dovanų nupirk

JAUNOJO GALIONO KELIU
Mals Marijos metais šventuoju pa
skelbtojo

DOMINIKO SAVIJAUS
varsaus JaunuomenPs mylStolo — Sv. 
Jono Bosko auklštinlo gyvenimą., 
lietuvių saleziečių Italijoje meniškai 
išteista 1SS pusi. kietais viršeliais, su 
fi2 didelėmis spalvotom's Iliustracijo
mis kn>ga Kaina tik $2.

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS, 2334 S. Oakley Avė.,
Chlcaoo 8 IIL
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NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

Remkite dien. Draugą!
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kn> 
Kūtėje

MARIJOS APSIREliKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“D R A C G E”
2334 So. Oakley Av«. 

CHICAGO 8 ILL
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LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

IAlKikonuui
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARVWOO» COLLEGE EXTE.\8ION 

S«T«ntnn, Pa.
Sausio 28 d. Vytautas žvirzdys- 

Vardyn (įkaito tema: Moksleivių stu
dentų santykiai su kitataučiais ir ki
tos religijos asmenimis. Po paskai
tos diskusijos.

Paskaita įvyksta 8eselių Ka
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti

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

Sprindys Antanas .... $5.00
Šiuras St ....................  5.00
Damašauskas Saulytė .. 2.00
Jankauskas Ona ........... 2.00
Maczuk Mary .. ............. 2.00
Ramančionis Leonas .. 2.00
Šulinskas 0...................... 2.00
Beleckis Ignas ................1.00
Bieliauskas V. J............... 1.00
Chomskas kun. B......... 1.00
Kosulaitis John G......... 1.00
Lauraitis Stasys ........... 1.00
Lietuvninkas Alfonsas 1.00
Makevitis A...................... 1.00
Masilicnis P.......... 1.00
Matijošaitis Antanas .. 1.00
Mikolajūna3 P...... 1.00
Pamernackas Ona .... 1.00
Pariauka Stanley .... 1.00
Puišis Juozas...... 1.00
Rumbauskas Jonas .... 1.00
Vincas šliteri8 ............. 1.00
Stankus Julija ...............*1.00
Vaičeliūnas Ignas .... 1.00
Vaičius Juozas............... 1.00


