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KRUVINOS DEMONSTRACIJOS
Kaip šlapia mazgote per veidą gavo ne tik J. Tautų 

asamblėja, bet ir tarptautinis "taikintojas" Dagas

SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ 
Mūsą korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Dar ligi šiolei tokių dyvų~nėra 
buvę Jungtinių Tautų istorijoje, kad JT narys atsisakytų įsileisti 
tos organizacijos Generalinį Sekretorių.

Visi kraštai tą tarptautinės .... . ■ — .
organizacijos pareigūną mielai! 
sutikdavo ir priimdavo savo sos
tinėse. Bet komunistinė Vengri
ja kaip tik elgiasi priešingai.

Generalinė asamblėja beveik 
per jėgą, rezoliucija po rezoliuci
jos reikalauja, kad Vengrija ir 
Sovietų Sąjunga paklustų, bet 
anie sau šypsosi ir tiek...

Kaip šlapia mazgote per veidą 
gavo ne tik pati Asamblėja, bet 
ir tas tarptautinis „taikintojas“
— gen. sekretorius Dagas Ham- 
marskjold, kai čia buvo praneš
ta, jog Vengrija nesutinkanti 
Dago dabar įsileisti. Žada vėliau.

Buvo numatyta gruodžio 16 d.

Paskutiniuoju metu jau atro
dė, kad gal Vengrija Dagą ir įsi
leis gruodžio 16 d., kaip jis tą da
tą buvo nustatęs, pačios Vengri
jos užsienių reikalų ministeriui 
pasiūlius.

Tai buvo kaip tik po to, kai 
Generalinė asamblėja, kelias die
nas diskutavusi, gruodžio 4 d. 
priėmė rezoliuciją, pakartotinai 
reikalaujančią, kad Vengrija įsi-] 
leistų JT stebėtojus. Ta pati 
Asamblėja lygiagrečiai patvirti
no ir Gen. Sekretoriaus kelionę į 
Budapeštą bei įgaliojo jį, kad jis 
pasiųstų JT stebėtojus ir į kitas 
šalis, kur galima būtų ką nors 
padėtį Vengrijoje. »

Vengrijos vyriausybės nusista 
tymas neįsileisti šiuo metu Dago 
į Budapeštą visus nustebino, net 
ir patį Vengrijos užs. reikalų mi- 
nisterį, kuris čia ką tik prieš tai 
buvo dėl gruodžio 16 d. su Dagu 
kalbėjęs.

Niekas iš JT sekretariato ne
padarė pareiškimų, bet JAV ir 
kiti atstovai šitokį Vengrijos el
gesį dar sykį pasmerkė. JAV 
ambasadorius Lodge Budapešto 
režimo žygį pavadino visišku ne
siskaitymu su Jungtinėmis Tau
tomis. Gi pats vengras, neturėda 
mas ką sakyti, šyptelėjęs numy
kė: „Tai, matyt, mano vyriausy
bė dar nepasirengusi Gen. Sek
retoriaus priimti“...

Nežinia, ką Dagas darys, bet 
aišku viena, jog jis per jėgą į 
Vengriją nuvykti negali. O jau 
čia buvo tokių, kurie sugestiona
vo, kad jis bandytų skristi į Ven 
griją baltame lėktuve su JT žen
klais...

Pagalba vengrams

ir su profesoriais bei jų šeimo
mis. Kanada sakė, kad jie pripa
žins ir tų „miškininkų“ mokslinį 
statusą.

Šalia humaniško žygio, čia su
prantama, Kanada turės ir nau
dos, prisimenant, jog ji turi daug 
miškų ir jai tokios rūšies specia
listai bus reikalingi.

Ką darys su Vengrija?

Pelitiniai stebėtojai čia aiški
na, kad Vengrijai dabai' labai ne
patogus laikas priimti svečius iš 
JT, jie, kad ir kaip neutralūs bus, 
vistiek pamatys, kas tenai tikro
vėje vyksta. Ir čia labiau kalti 
narna ne pati Vengrija, bet So
vietų Sąjunga, kuri tvarko ko
munistinę Vengrijos vyriausybę.

Bet Generalinė asamblėja nu
statė ir terminą ligi gruodžio 7 
d., kad Vengrija ir Sovietų Są
junga praneštų Gen. Sekretoriui 
apie JT stebėtojų įsileidimą. Da
bai' čia ir svarstoma, kas gi at
sitiks Vengrijai ir Sovietų Są
jungai, jei jos Generalinės asam
blėjos ir dabar, kaip ir ligi šio
lei, nepaklausys.

Vieni projektuoja ekonominę 
blokadą, kiti sako, kad ir į Ven
griją reikėtų tarptautinę kariuo
menę pasiųsti, kaip buvo pasiųs
ta į Egiptą, šitą mintį palaiko N. 
Zelandijos ambasadorius, britų 
komonvelto atstovas. Tačiau vie
nas greičiausių veiksmų tai gali 
čia įvykti tuojau pat. Pradžioje 
Kuba, o vėliau ir visa eilė kitų 
valstybių atsisakė pripažinti Ven 
grijos atstovą Jungtinėse Tauto
se. Gali atsitikti, jog Vengrijos 
delegacija bus išmesta iš JT. Tik 
nežinia, kaip ir kas tada Vengri
ją atstovaus, nes šalies šitokiu 
momentu JT negali išmesti, ta
čiau nepripažinti kurios delega
cijos mandatų ji turi teisę.

Pavergtųjų vėliavos
Komunistinės Vengrijos atsto

vus iš JT išmesti reikalauja ir 
Pavergtosios Europos Tautos, 
kurios visoms delegacijoms tuo 
reikalu išsiuntinėjo telegramas 
ir kurios su savo vėliavomis įsi
kūrė visiškai priešais Jungtines 
Tautas.

Jos posėdžiauja kiek toliau 
esančiuose Carnegie rūmuose, 
bet čia priešais Generalinės 
asamblėjos rūmus jos yra išsi
nuomojusios vietą, kurioje keti
na pasistatyti nuolatinę būstinę. 
Kol kas bus, pavergtieji anądien 
toje vietoje iškabino didžiausio 
formato baltą plakatą su tekstu, 
kurio raidės tokios didelės, kad jį 
galima lengvai skaityti iš pačių 
Jungtinių Tautų, kai žiūri per 
langus.

O tam plakate sakoma: „Jung
tinės Tautos! Mes reikalaujame 
atitraukimo visų sovietinių pajė
gų ir laisvų rinkimų. Padėkite 
mums!“ Ir po šiuo atsišaukimu 
trim eilėm surašyti devyni kraš
tai, dalyvaujantieji Pavergtosio
se Europos Tautose. Alfabetine 
tvarka didelėmis raidėmis įrašy
ta: Albanija, Bulgarija, Čekoslo
vakija, Vengrija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija ir Rumunija.

Už to plakato dabar kiekvieną 
dieną plevėsuoja pusiau stiebo 
nulestos tų tautų vėliavos. Prie
kinė vėliava — JAV — kabo pil
nai iškelta.

Tos vėliavos praėjusią savaitę 
buvo iškilmingai iškeltos, o ir 
pačięse Jungtinėse Tautose dėl 
jų jau buvo atgarsių. Vakarie
čiai sako, kad tai puiki idėja, 
pirštu prikišant rodoma tų tau
tų likimą sovietinėje vergijoje. 
Bet sovietų delegatas Arkadi So- 
bolev buvo labai nepatenkintas 
ir parodė labai surūgusią veido 
išraišką, kad vienas JT Sargybi
nių prie delegatų įėjimo durų at
kreipė jo dėmesį į tas vėliavas.

Bet, nori ar nertori, sovietiniai 
delegatai jas mato ir užrašo ne
gali neskaityti, nes, kai išėję iš 
posėdžių, jie laukia savo auto
mobilių važiuoti namo, tai tos 
vėliavos iš tos vietos kaip ant 
delno!

Strėle rodo Pecs, kur Vengrijos laisvės kovotojai yra įsistiprinę ir 
puola komunistų įstaigas. Gyor, Borsod-Gomor ir Somogy apskričiai 
yra sukilėlių rankose ir ten sudaryta prieškoniunistinė valstybė, ku
rią valdo visos, partijos, išskyrus komunistus. (INK)

BUDAPEŠTE
Vengrijos darbininkai ruošiasi 

į naują visuotinį streiką

VIENA, Austrija, gruodžio 6. — Perblokšta Vengrija, dar 
protestuojanti akivaizdoje sovietų karinės jėgos, šiandien ruošiasi 
kitam visuotiniam streikui.

Irakas pasiūlė taiką Egipto

prezidentui Gamai Nasseriui

BAGDADAS, Irakas, gruodž. 6. — Irakas vakar pasiūlė taiką 
Egipto prezidentui Nasseriui, bet Irakas taip pat nori žinoti, ką 
Nasseris pageidauja,

Irako užsienio reikalų ministe- 
ris Burham Edi n Bashayan pa- 

Tuo tarpu Jungtinės Tautos'sakė:
jau pasirašė sutartį su Tarptau- į — Mes esame pasirengę susi- 
tiniu Raudonuoju Kryžiumi, ku- taikinti su Egipto prezidentu 
ris atstovaus JT paramos tieki- (Nasseriu... Bet Nasseris tegul 
me Vengrijos gyventojams. Šita sustabdo savo propagandinius 
sutartis pasirašyta, vykdant Ge- puolimus prieš Bagdado paktą ir 
neralinės asamblėjos dar lapkri- tegul užmiršta paktą arba įstoja 
čio 9 d. priimtąją rezoliuciją, ku-, į jį. Mes esame pasiruošę bendra- 
ri įgaliojo Gen. Sekretorių rūpin-, darbiauti kitokiais būdais, jei 
tis pagalbos tiekimu Vengrijoje j Egiptas nemėgsta Bagdado pak- 

Vengrijos pabėgėliai, kurie to.
dar vis gausėja, nežiūrint pasun-j Toliau Irako užsienio reikalų 
kėjusių perbėgimo sąlygų, jau ministeris pabrėžė: 
rūpinasi Jungtinėms Tautoms1 — Jei Egiptas nori naujo ko- 
priklausanti Augštojo Pabėgėlių lektyvinio saugumo pakto, mes 
Komisaro įstaiga. Tai ta pati esame pasiruošę kalbėti ir apie 
įstaiga, kurios pirmūne buvo ne- jį. Jei j s nori modifikuoti dabar- 
kokios atminties „motinėlė“ UN- tinį arabų kolektyvinį saugumo 
RRA, vėliau kiek geresnis IRO. Į paktą, mes esame pasirengę jį 

Ypač čia palankiai buvo sutik- svarstyti. Mes esame pasiruošę 
ta pranešimas, kad Kanados vy-1 betkokioms deryboms, bet nesa- 
riausybė sutiko priimti Vengri-J me pasirengę eiti į kompromisą 
jos universiteto miškininkystės dėl Bagdado pakto.

Irako. Bet, Irakas informuoja 
Nasserį, kad jis paliktų ramybė
je Bagdado paktą ir patį Iraką.

Bagdado sąjungą sudaro Ira
kas, Turkija, Pakistanas, Iranas 
ir Britanija.

fakultetą, kuris yra Austrijoje Bashayan aiškiai paklausė Nas
pabėgęs ne tik su studentais, bet k šerį, ką gi pagaliau jis nori iš

Rusai laimi olimpiadoje, bet
netenka žiūrovų simpatijų

MELBOURNE, Australija, gruodž. 6. — Rusija šiandien pa
veržė pirmenybę tarptautinėse olimpinėse varžybose; laimėjimą 
nulėmė eilė medalių graikų - romėnų stiliaus ristynėse ir vyrų 
gimnastikoje. \ .t,

Pasibaigus augštiesiems šuo
liams į vandenį ir kaikuriems 
graikų - romėnų ristynių, gim
nastikos ir dviračių lenktynių 
numeriams dar nesant baigtiem, 
rusai pralenkė amerikiečių (ne
oficialiu apskaičiavimu) 637 
prieš 558^2-.Nebėra vilties, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
sportininkai per likusias dvi olim 
piados dienas rusus bepralenktų.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
sportininkų praleimėjimas augš- 
tųjų šuolių į vandenį priskaito- 
mas netiksliam rusės teisėjos 
sprendimui.

Augštojo šuolio į vandenį var
žybose žiūrovai nuolat reiškė ne 
pasitenkinimą rusės teisėjos el
gesiu, kai ji vis amerikiečius ir 
vengrus sportininkus žemiau 
įvertino negu kiti teisėjai.

Amerikiečių augštojo šuolio į 
vandenį ratelio mokytojas ofi
cialiai protestavo prieš sprendi
mo metodą Tarptautinei Plau
kiojimo federacijai.

Daugiau kaip šimtas Vengri
jos olimpinių sportininkų pasi
ryžę negrįžti į komunistų nute- 
riotą Vengriją, pranešė vengrų 
sportininkų pareigūnas.

Vienose vandens žaidynėse, 
kurias laimėjo vengrai 4:0, rusų 

vengrų žaidėjai nuolat apsi-

Vilkai Lenkijoje
VARŠUVA, gruodž. 6. — Šim

tai vilkų atbėgo iš Rusijos į Len
kiją. Vilkai puola avis ir kitus 
naminius gyvulius. Lenkai pa
skelbė kovą Rusijos vilkams.

Japonai emigruoja
KOBE, Japonija, gruodž. 6. — 

Japonų didžiausia pokarinė gru
pė emgrantų šią savaitę išplau
kė į Pietų Ameriką. Brazil Maru 
laivas išvežė 880 japonų.

Oras
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — lie
tus ir šilčiau.

Vengrai pabėgėliai

atvyko Australijon
SYDNEY, Australija, gruodž. 

6. — 60 vengrį pabėgėlių šian
dien atvyko į Australiją. 600 as
menų, įskaitant pabėgėlių gimi
nes, sutiko atvykusius vengrus 
Sydney aerodrome.

Buv. viceprezidentą

teis už uždarų durų
BELGRAD, Jugoslavija, gruo

džio 6. — Gerai, informuoti šal
tiniai praneša : buvęs Jugoslavi
jos viceprezidentas Milovan Dji- 
las bus teisiamas gruodžio 12 d. 
už uždarų durų Belgrado teisme.

Djilas buvo areštuotas lapkri
čio 19 d. Jis kaltinamas priešiš
ka propaganda prieš Jugoslaviją.

Kubos kareiviai

apsupo sukilėlius
HAVANA, gruodž. 6. — Ku

bos kariuomenė vakar naktį ap
supo sukilėlius Niąuero pietry
čiuose.

Kubos ministeris pirmininkas 
Jorge Garcia Montes kaltina Do
mininkonų respublikos genera- 
lissimo Rafael Leonidas Trujillo, 
kad jis padrąsinęs sukilimą Ku
boje.

Jugoslavija kritikuoja

Vengrijos vyriausybę
BELGRADAS, gruodž. 6. — 

Jugoslavija šiandien kritikavo 
Vengriją, kad ji neįsileidžia Jung 
tinių Tautų gen. sekr. Dag Ham- 
marskjold į Budapeštą.

Belgrado radijas citavo Jugo
slavijos komunistų partijos laik
raščio Borba straipsnį, kuriame 
pareikštas nepasitenkinimas Ven 
grijos sovietinės vyriausybės už
sikirtimu neįsileisti Jungtinių 
Tautų gen. sekr. Hammarskjold.

Po Kalėdų tarsis
MANILA, gruodž. 6. — Dery

bos praplėsti Jungtinių Ameri
kos Valstybių bazes Pilipinuose 
vakar buvo pertrauktos. Pilipinų 
prezidentas Roman Magsaysay 
pareiškė, kad derybos vėl prasi
dės po Kalėdų švenčių.

JAV ir Pilipinų vyriausybės 
įsitikinusios, kad abiem pusėm 
bus palanki sutartis.

Kalendori j

Gruodžio 7 d.: šv. Ambrozie- 
jus; lietuviški: Ringis ir Vėtra.

Saulė teka 7:03, leidžiasi 4:21.

ir
stumdydavo ir pavartodavo kum 
ščius, kelius, alkūnes ir tiesiog 
kojas (kas žaidimuose neleista) 
vandenyje. Vienas vengras buvo 
net sukruvintas, ksų rusas smo
gė jam į galvą.

Naujos demonstracijos buvo 
suruoštos antradienį, trečiadienį 
ir šiandien. Sovietų tankai ir kul 
kosvydžiai išsklaidė demonstran 
tus, reikalaujančius pasitraukti 
sovietų iš Vengrijos.

Sovietai ir Vengrijos komunis
tinė policija žiauriai elgėsi sn de 
monstrantais. Yra sužeistų ir už
muštų.

Budapešto mieste ant sienų iš
lipdyti plakatai ir gatvėse pa
skleisti lapeliai, kuriais darbinin 
kai raginami neiti į darbą —j 
skelbti visuotinį streiką.

Daugumas Vengrijos sostinės' 
gyventojų, kurie matė kaip so
vietų kareiviai elgėsi su demons
trantais, abejoja ar pasiseks ki
tas visuotinis streikas.

Kai kurie Budapešto demons
trantai vėl pareikalavo tautinio 
sukilimo, bet daugiau konserva
tyvūs sluogsniai galvoja, kad at 
naujintas sukilimas gali pareika
lauti dar daugiau aukų.

Pirmasis visuotinis streikas 
paralyžavo Vengrijos gyvenimą. 
Dar ir dabar daugumas dirbtu
vių normaliai neveikia, jies ne 
visi darbininkai ateina į darbą, 
protestuodami prieš sovietus ir 
sovietų kontroliuojamą Janos 
Kadar vyriausybę.

Sovietų tankai
šaudo j vengrus

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
gruodžio 6. — Sovietų Sąjun
gos tankai ir Vengrijos ko
munistine policija šiandien 
atidengė ugnį į kelis tūkstan
čius demonstrantų, kurie su
sirinko vakarinio Budapešto 
geležinkelio stotyje. Tuzinai 
demonstrantų krito nuo kul
kų.

Įsitempimas pasiliejo krau
ju šiandien 2:30 vai. Lenino 
bulvare. Priešvyriausybiniai 
demonstrantai susikirto su 
pro-vyriausybės jėgomis ir 
bandė atimti iš jų raudonas 
komunistines vėliavas.

Kiek žuvo demonstrantų 
dviejuos susikirtimuos prieš 
komunistines jėgas, dar ne
pranešta.

Vengrijos karinė milicija, 
remiama sovietų tankų ir gin
kluotų automobilių, pasirodė 
Budapešte ir areštavo tuzinus 
vyrų ir moterų.

Darbininkai įširdo, kai bu
vo paskelbta, kad 50 darbinin 
kų tarybos narių trečiadienio 
naktį buvo areštuota Buda
pešto dirbtuvėse.

TRUMPAI
• Jungtinių Amerikos Valsty

bių politiką Vidurio Rytuose ir 
Vengrijoje nustato dabar pats 
prezidentas Eisenhoweris. Pre
zidentas tariasi dėl politikos su 
New Yorko bankininku John J. 
McCloy, su pramonininku ir ar
mijoje savo bičiuliu Luciu Clay, 
o taip pat su Paul Hofmanu, bu
vusiu Marshallio plano valdyto
ju.

• Lebano vyriausybė susekė, 
kad Egipto karo attachė Lebane 
organizavo perversmą; dabarti
nės prieškomunistinės vyriausy
bės vieton norėjo pastatyti palan 
kią vyriausybę Maskvai ir Egip
tui. 1

• Prancūzijos ministeris pir
mininkas MoUet pareiškė, kad 
jeigu šiemet Jungtinės Tautos 
vėl norės svarstyti Alžirijos klau 
smą, Prancūzijos delegacija pa
sitrauks kaip ir pernai.

Geriau pasirūpintų

savu kraštu
MADRAS, Indija, gruodž. 6. 

— Komunistinės Kinijos minis
teris pirmininkas Chou En - lai, 
besilankąs Indijoje, šiandien pa
reiškė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių politika Egipto kon
flikto atžvilgiu yra teisinga.

Tik Chou En - lai yra susirūpi
nęs, ar JAV bandys užimti britų 
ir prancūzų pozicijas Egipte, ir 
ąr JAV ir toliau palaikys britų 
ir prancūzų idėją, kad Suezo ka
nalas būtų sutarptautintas.

Raudonieji unijoje
HONOLULU, gruodž. 6. — Se

nato pakomitečio advokatas J. 
Robert Morris čia pareiškė: du 
buvę komunistai liud jo, kad vy
rai, žinomi kaip komunistai, „vai 
do International Longshoremen’s 
ir Warehousemen’8 uniją Hava- 
juje“.

Ratifikavo sutartį
TOKIO, gruodž. 6. — Japoni

jos parlamentas vakar ratifika
vo II Pasaulinio karo taikos su
tartį tarp Japonijos ir Rusijos.

GYVENIMAS ITALIJOJ
ROMA, gruodž. 6. — Italijoje 

šiais metais pragyvenimas paki
lo 4.7 proc., bet atlyginimai dar 
augščiau pašoko. Atlyginimai pa 
šoko 7.8 proc. industrijoje ir 9.4 
proc. komercijoje.

IŠ VISUR

Iš Rusijos
I

JAKARTA, Indonezija, gruo
džio 6. — Indonezijos ministeris 
pirmininkas Ali Sastroamidjojo 
šiandien pasakė, kad jis pasirašė 
sutartį, kuria bus nupirkta 550 
„jeepų“ iš Rusijos Indonezijos 
oro jėgoms.

Dulles sveikas
WASHINGTONAS, gruodž. 6.

— Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles pilnai pasveiko po 
operacijos ir gali atlikti diplo
matines pareigas, pareiškė jo gy
dytojas.

Antroji grupe
MILWAUKEE, Wis., gruodž.

— 6. Antroji vengrų pabėgėlių 
grupė (49 asmenys) vakar atvy
ko į Milwaukee. Dvidešimt devy
ni iš jų spalio mėn. pabėgo iš 
Vengrijos į Austriją.

Būdinga karikatūra
LONDONAS. — Britų nuomo

nes būdingai pavaizduoja anglų 
dienraščio „Daily Mail“ 1956. 
XI. 20 didžiulė karikatūra, kaip 
bolševikiniai graboriai, palaidoję 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, sten
giasi sudoroti Lenkiją, Vengriją 
ir kitus kraštus. Karikatūra 
reikšmingiau už žodžius atsklei
džia visą bolševikinį brutalumą 
ir žiaurumą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Varšuvos laikraštis Žyde Warszawy vraneša, kad Lenkijos 

kardinolas Višinskis greitai vyks pas popiežių Pijų XII.
— Clintone, Tenn., vakar areštuota penkiolika asmenų, kurie 

kaltinami sėję rasinę neapykantą.
— Vengrijos laisvės kovotojai ragina vengrus į naują revo- 

liudją.
— JAV valstybės departamentas vakar pareiškė griežtą pro

testą Sovietų Sąjungai, kad ji naudoja karinę jėgą prieš bejėgius 
civilius gyventojus Vengrijoje. Valstybės departamentas pareiš
kė protestą, kai sovietų tankai nustūmė demonstrantus iš šaligat
vio prie JAV atstovybės Budapešte ir neleido vengrų įeiti į atsto
vybės rūmus. Valstybės departamentas griežtai pabrėžė, kad JAV 
diplomatinė misija akredituota Vengrijai, o ne Sovietų Sąjungai.
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DVI UNDINĖS OLIMPIADOJ

'tžvalaa
Redaguoja J. .ŠOLICNAS, 1207 VV. Clark Str., lrbana, Iii.

ht

ĮSPŪDŽIAI IŠ OLIMPIADOS *
ANT. LAUKAITIS, mūsų specialus korespondentas olimpiadoj

“Draugo" vadovybės rūpėsiu 
mūsų sporto skyriaus bendra
darbis Australijoje gavo iš olim
pinio komiteto visas sporto ko
respondento privilegijas ir buvo 
pilnateisis lietuviškojo laikraš
čio atstovas žaidimuose. Jis 
yra turėjęs progą taip pat pa
sikalbėti ir su kaikuriais par 
vergtųjų tautų sportininkais, jų 
tarpe ir su lietuviais. Jo Įspū
džius bei pasikalbėjimus su lie
tuviais patieksime per keletą 
numerių. “Sp. Apžv.” Red.

Lapkričio 20 d. atsiradau Mel- 
bourno olimpiniame mieste ir 
sutvarkęs savo. kaip korespon
dento, dokumentus, kartu su ki
tais 700 laikraščių, radijo b^i te
levizijos reporterių prade j? u ste 
bėti moderniuosius olimpinius 
žaidimus. Iš kitų miestų bei už
sienio buvo atvažiavę apie 80,- 
000 svečių.

Olimpiadoje dalyvaujančiųjų 
valstybių sportininkai į Melbour 
ro miestą pradėjo suvažiuoti 
jau prieš tris savaites. Kiekvie
nos valstybės atvykstančius 
sportininkus pasitikdavo daugy
bė žmonių. Tačiau iškilmingiau-

mo lygis visų yra augštas iri 
dar Australijoje nematytas.

Rusų komandoje žaidžia trys 
lietuviai: K. Petkevičius, kuris 
yra kapitonas, blondinas, maž
daug 28 metų. vedęs ir Kaune 
yra palikęs žmoną su vaikais; S. 
Stonkus, telšiškis, apie 25 metų, 
puikios fizinės sudėties ir labai 
vikrių judesių, žaidžiąs gynime; 
A. Lauritėnas, žaidžiąs centru 
ir turįs 6 pėdas ir 2 colius ūgio, 
yra labai pavojingas, nes turi 
gerą metimą. Abu lietuviai žai
džia gynime ir tvarko visą ko
mandos žaidimo eigą.

Be lietuvių rusų komandoje 
dar žaidžia trys latviai, bet jie 
yra antraeiliai žaidėjai ir pirma
me penketukyje niekada nepra
deda žaisti.

Futbole, kaip ir kitose žaidi
mų šakose, labai stebimi yra

nes Kovas laimėjo užtarnautai 
5:1 (1:1).

Pirmame kėlinyje J. Idzelevi- 
čius gražiu smūgiu padaro 1:0 I 
Kovo naudai. Prieš pirmo kėli
nio pabaigą Mercury Wings iš
lygina — 1:1. Iš pat pradžių 
matoma, kad bus sunki ir įdomi 
kova.

Antrame kėlinyje koviečiai to 
liau gražiai kovoja. Praėjus 15 
min., kovietis A. Točilauskas po 
gražaus puolimo sU3ižaidimo į- 
muša 2:1. Lietuviai žiūrovai 
skatina savo tautiečius, dar dau 
giau įvarčių reikalaudami. Bet 
Mercury Wings nenusimena ir 
atrodo, kad gali greitai išlygin-

(Nukekr, . 4 psl.)

Ofiso telef LAfayette 3-82)9. Jei 
neatsiliepia, šaukite is.Udz.io 3-2868

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAI. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vek pirm., antr., ketvlrt. 8-8:8’ v

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

BOBIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

TIM South Weitern Atrauto
(MEDICAL BUILDIN.G) 

rirmad., antrad., ketv. Ir penkta 
nuo H vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nu 
S v. — 8 vai. vakare Trečiad nu 
H vai. ryto — Iv. p. p. Sottad 1 
vai ryto iki 8 vai. poi lot.

Ofloe tol. RE. I-1I68
Re* tel WAlbrook 6-876S

; J ■*’”

Tel. ofiso HE 4-61100, rez. PR 8-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad‘oniali nuo 1 Iki 4 vai. p. p 
ISskvrus ketvirtad. ir sekmad

l«l. ofiso VA. 7-5667, rea. HE 7-466
DR. FRANK C. KWINN

(KV1EC1NSKAH) 
ŪDYTOJAS IR CHIRURGA-

1661 Vart 47th
LIGONIUS PRIIMA. Kasdien nuo 
vai Del 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8 
CIZo., Alena ir SbStnd «a.1i

Mis. Pat MeCoriuik (kairėj) 26 ni. iš Lakewood, Calif., nėrime į van
denį, nuo spyglinės lentos, laimėjo pirmą vietą. Helsinkio olimpiadoj 
ji laimėjo pirmą vietą taip pat. Ją sveikina šviesiaplaukė amerikietė 
Jeamie Stunyo iš Detroito universiteto laimėjusi antrą vietą. (1NS)

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tel. R 1.1 lame 6-4410 

Rezid. telef. GHoveblU 0-0617 
valandos: 1—S p. m. 6—8 p. m.

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

Ofiso tel. CLUfslde 4-2866 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kant|Mut 47tb Ir Uermitage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 ▼. vak 
šeštad nuo 2 iki 6 vai . Išskyr se>

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North VVacker Drive 

(Civlo Opera House, kanib. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. Cllntral 0-2294 
6002 VVest Hith Str., Cicero 

Vai kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOvvuhall 3-0659 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezid tel. HEinlock 4-7080

Oficialus olimpiados atidarymas
Lapkričio 22 d. 2 vai. p . p. į- 

vyko oficialus olimpinių žaidimų 
atidarymas. Žmonės į atidary- 

siai , didžiausia nuotaika, gėlė- mą pradėjo rinktis jau apie 8 
vai. ryte.

Turėdamas vietą reporteriams
mis ir užuojauta buvo pasitikti 
didvyriškosios Vengrijos spor
tininkai. Daugumas jų atvažia
vo be didesnio kiekio atsarginių 
drabužių, o plaukikai net be 
maudymosi kostiumų, kuriais 
juos tuoj pat aprūpino įvairios 
australų firmos.

Nekantriai buvo laukiama at
vykstant rusų sportininkų. Ir 
koks buvo visų nustebimas, kai 
rusai, priešingai kitoms valsty-

gą laiką buvo pašventę, nes ra n-. Paskui pasigirdo chorų gieda-
kų mostai ir kojos išmetimas ma bažnytinė giesmė, ir iškilmin 
buvo kaip gerai paruošto kariuo goji dalis baigta giedant Angli- 

rusų bei amerikiečių ir vokiečių j menės dalinio. įjos himną. (Bus daugiau)
atstovai. Pasibaigus paradui, buvo pa- i

leista 5,000 taikos balandžių. Po 
to sekė 21 patrankos šūvis.

Nuaidėjus salvės garsams, į 
stadioną įbėgo Australijos my
lios rekordininkas R. Clarke, ne
šinas olimpine ugnimi. Uždegus

... .. . . . olimpini žibintą, garsusis pasau-skirtoie vietoje, savo žinioje tu- L. , ’ . , , T... J , ... lio mylios rekordininkas J. Lan-PUTOii talritnnn IziiPinic Imti *

DETROITO KOVAS — 
NUGALĖTOJAS

Paskutinį sekmadienį Detroi
to Kovas savo papildomose pir
menybių dėl pirmos vietos rung
tynėse įrodė, kad yra geriausias 
futbolo vienetas Detroito II fut-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

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

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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Rcs. tel. GRoveliUl 6-5603

Tel. ofiso Pltospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

RPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
6700 S. VVood Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
—4 ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
—4; trcė. ir sekmad. uždaryta.

0R. VYT. TAURA’
TUPČIAUSKAS

"▼PYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st Si 
Tel. Pltospect 8-1223 arba WE 6-557’ 
Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v. Antri 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak t’ 
šeštadieniais 2-4 vai popiet

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. <v., 
Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tek: Ofiso — mimas 6-6766 
Buto — BEveriy 8-3946

rel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-848.

DR. V. P. TUMASOHIS
CHIRURGAS

6265 South Western Avarac

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais uždaryta

rėjau telefoną, kuriais kiti re
porteriai perdavė žinias savo 
laikraščiams. Gaila, kad “Drau
gas” buvo pertoli ir telefonu pa
sinaudoti negalėjau.

Atidaryme dalyvavo šimtai 
augštųjų pasaulio svečių, jų tar
pe ir Anglijos karalienės vyras.' 
Po Australijos ministerio pirm.

dy perskaitė olimpinę priesaiką, bolo lygoje. Lemiančias rungty-

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

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

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

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

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

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

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEml 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

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

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 ▼. p. p. ir 6—8 ▼. vak 

Šeštadieniais 1—4 ▼. p. p.

'Lems, buvo ne sportiniais, bet j R. G. Menzies sveikinimo įvyko 
civiliniais, ir dar labai prastais. 68 dalyvaujančių valstybių spor į 
drabužiais apsirengę. Rusės mo
terys atrodė, kaip vargšės naš
lutės, iš namų išvarytos.

Treniravimosi prieš olimpiadą 
metu geras olimpinės virtuvės j
maistas rusų sportininkams bu-į Pro tribūną, sveikino augštuo-j j 
vo nutrauktas ir uždraustas jų j sius svečius. Tik vieni rusai ne-j Į 
dietos nustatinėtojo dr. Loman- i beparodė jokio sveikinimo ženk- 
low. Gi rusės, pamačiusios sa- j lo-

Kiekvienos valstybės sporti
ninkai buvo apsirengę vienodo-

tininkų paradas. Pirmieji ėjo 
graikai, o juos sekė alfabeto 
tvarka kitų tautų sportininkai. 
Paskutinieji ėjo šeimininkai.

Visi sportininkai, praeidami

tĄes MIDLAND
Savings and Loan^ 

Association
HINSUREdU-

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

vo kambariuose dujinius pečiu
kus, nustebo ir klausė, ar nega
lima jų kūrenti malkomis!

Geriausią ir turtingiausią įspū 
dį padarė JAV sportininkai, ku
rių ir drabužiai ir trsningai sa
vo pranašumu skyrėsi iš kitų 
valstybių sportininkų.

šventiškos nuotaikos 
Melbourne

Melbourna3 pergyvena šven
tišką, pirmą kartą tokią savo is
torijoje, nuotaiką. Visas mies
tas yra išpuoštas vėliavomis, į- 
vairiais sveikinimais, šūkiais ir 
milionais elektros šviesų bei o- 
limpinių reklamų. Prieš pat 
traukinių stotį yra pastatytas 
milžiniškas olimpinės formos ži
bintas, kurio viršuje dieną ir 
naktį dega ugnis.

Olimpiadą pradėjus, žmonės 
šoko ir dainavo gatvėse ir at
rodo. kad visas miestas pamir
šo kasdienius rūpesčius. Vaikai 
ir jaunuoliai sekioja sportinin
kus ir prašo autografų. Teko 
matyti, kaip gatve einantį augs-j 
tąjį latvių krepšininką Janis i 
Kruminš sekė keli šimtai žmo-j 
nių, o vaikai prašė parašo. Jis' 
net sušilęs skyrėsi sau kelią, kol| 
pasiekė mašiną ir išvažiavo.

Visi viešbučiai ir daugumas 
privačių butų yra užpildyti sve
čiais. Juodajai rinkai pats sėk-

mis sportinėmis uniformomis 
JAV sportininkių net lūpų pieš
tukai buvo pritaikyti prie uni
formos. Rusai, nors išlipę ir at
rodė labai skurdžiai, tačiau ati
daryme buvo puikiai apsirengę: 
vyrai baltais švarkais ir mėly
nomis kelnėmis, moterys — bal
tais kostiumais. Rusų eisena 
atrodė viena geriausių, ir buvo 
galima pastebėti, jog jie tam ii-

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

Tel. BIshop 7-7075 arb> 
PRospect 8-9842

mingiausias laikas, nes visi bi-;s 
let?i yra parduoti ir norintieji j 
pamatyti įvairias rungtynees 
žmonės moka dešimteriopas kai
nas.

ALUMINUM
STORM WINDOW‘

$15.95
Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St.,HE 4-9114

OPEN SUNBAY 
Lietuviai Savininkaino i

Dunn* Ir (valrlaa skonfngaa 
bulkutrr kepa

4038 Archer Avenue Tai. LA3-67P 

AUGUST SALDUKAS Prszldsieos

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieuo taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
PlrmAd., antrad., penktad Ir 
leštad. • vai. ryto Iki 4:88 p.p

Trečiad. » r7to Iki 11 yal. 
Katrlrtad. • vai. Iki S ral. rak.

MOVIMO

IŠ TOLI IR ARTI *^>3
NAUJI OI DELI TE OKAI- NAUJAUSI KnAUSTTKtO (EANK/AI 

HOU METU PATYRIMAS-PIGUS IP SAtlKIKGAS PATAPNAWMAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St. CH1CAG0 36, ILL. Tel. VAIkmek 5-9209

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. X-G, tieč.ir :ešt,.pągal sutarties

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—8; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4919 
Namu — CEdarcrest 3-7 786

reL ofiso Pltospect 6-9400
* Rezid. Pltospect 6-9404

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlsalaia 
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South tVestern Avenue
Chfcago 2», iii 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas ItKpuhlic 7-4900 

Rcziilcncia: GIloicIiUI 0-8161

DR. T. DUNDULIS*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VlrgiiiLii 7-0036.

Rez Menei >jos tel. BEveriy 8-8244

1 Tel. Ofieo PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITiS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
|VAL.: Pirmad., antrad., l<etv., penkt. 
i 2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 
S259 South H&lsted St. 

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. tuo
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RcpubUo 7-8818.

Tel. Ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė.

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

Ofiao telefonas — BIshop 7-3696

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

4342 Archer Averue
(Kampas Kedzle ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Ofiso telef. YArds 7—1166
. Rezidencijos — HTi-uart 3-4511,

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. CHIRI RGlYftS IR 

ORTOl’EDIMiS LIGOK 
2745 We8t 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublIc 7-2290

▼AL.: Pirm., antr.. <Cetv„ penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00 — 4:03. Trečiad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. VVAlbrook 5-2670
Rcs. HRltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medica) Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838. r®. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehtll 6-1695
DR. ALDGNA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECI AUSTI

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—J v. v. pagal 

•usltartma lŠHkyrus trečiadienius
?422 Wyd Margnette Rd

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

keičia stiklus Ir rčmus.
4455 So. California Avė., Chlcagt

šaukite YArds 7-7381 \ 
Priima: vakarais 6 Iki 9; leitad 

10 -ai ryto Iki 4; trečiad Ir ••v-na.d
tik susitarus ,

Tel ofteo VA 7-4787, res. PR e-l»»..

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1645 8. Ashland Avė. (kamh. 811.
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8, trečiad., 8e8 
tad. Ir sekmad tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršminBtl telefoną'
šaukite Mldwav 8-OOOI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
<irtImperini - Protezlstae 

Aparatal-Protezat, Med. ban
dažui. Spcc. pagalba kojom

(Arcb Supports) tr 8.4. 
Vai.: 9-4 tr 6-8. Seštadlentals 9-1. 
JBTHOPE11IJOS TECHNIKOS LAB

3860 W. 63rd St. Chicago 26, UL 
Tel. Pltospect 6-5084.

Sporlini'ii pasiruošimai
Prieš oficialų žaidynių atida

rymą vyko treniruotės. Krepsi- 
nyjd kiekvieną dieną buvo žai
džiamos draugiškos rungtynės. 
Mačiau žaidžiančius Rusijos, 
Bulgarijos, JAV, Japonijos, Ko
rėjos ir kt. krepšininkus. ?,aidi-

BRUNO’S KEPYKLA
8330-41 8. IJtuanle* Ava. 

TeL Oliffiide 4-6370
Pristatome t visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 18 
siunčia | visus artimuosius m 1 saliu

CRANE SAVINGS ANO LOAN 
ASS*N

2555 WEKT 47th STREET LAlayctU 8-1083
B. R. Pietkiewicz, pr«u; E. R. Pictkieulcz, sekr. Ir ndvokatas 

Mokame augštus dividendus, (tešluojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ AiANDIEN.—Apdrausta iki *10,000. 
Darbo valandos: pirmad. k- ketvirtad. nuo 0 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Tel. RGliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59tb Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:89 vak 
Trečiad. pagal sutarti

2331 S.

T*L ofieo ir buto ouymplc 3-41M
DR. P. KISIELIUS

GYTiYTOIA-S IR CHIRURGĄ? 
4938 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—t v. Ir 8—8 v. vakare 
Išskyrus tifčladiei.ius 

Bntae 1520 So. 19tb Avė. 
Bettadl^lals 12 Iki 4 popiet

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory I-674UI

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHTRTTRnail 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir Sl-mos gatvini 

friSmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplst 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

rel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-6668

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-666S 
Rezid. 6600 S. Artesian Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. d.; 6__ » v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 36 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1836 
Pritaiko akiniu.
Kreivas akto

Utalss
Ofisas ir akiniu dlrbtuv'
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 1, nuo 6 Iki S, CCe-
Ci.vu. nuo 10-12, penatadlen) te » <> 
teš’adlenials 19-2 vai. ponlet.

l0\)R tNOf,
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ttemkite dien. Draugą! 

Skelbkitės "Drauge”!

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Oakley Avė., Clilengo 8, III. Tel. Vlrginia 7-661 7-6612

Entcred us Hecond-Class Mattor Mareli 31, 19 Ui. at Cliieugo, 
1 įplcr U.io Aet of Mūreli 3. 1879.

Meinbcr of tliu Catholio Tress A.sa'n 
Publisliod daily, cxept 

by tlio
Lithuanian Catholio l'n 
PRENUMERATA:
Cbleagoj ir ClccroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoj 
Užsienyje

Illinois

suBscitirnoN rates
Sundays, 88.00 per yra r outslde of Chicago

89.00 per year i n Chicago & Cicero
i Soclety 88.00 per yna r In Canada

Eorelgn 811.00 per year.Matams Vi metų 3 ničn. 1 mčn.
$9.00 6.00 $2.75 $1.2588.00 $4.50 $2.60 81.00

811.00 85.50 $3.00 81.35

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsuių ne
saugo. Juos grąžina tik Iš anksto busltarus. Redakcija už skelbimų turini 
ueatsuko. Skelbimų kainos prisiunčiamos ga\ us prašymą.
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PRIEŠ 15 METŲ
■ , • '

1941 metų gruodžio 7 dienos Jungtinės Amerikos Valstybės 
niekuomet neužmirš. Neužmirš ir daug kitų tautų bei valstybių.

Tą dieną, lygiai prieš penkiolika metų, Japonijos imperia
listai užpuolė Amriko8 teritoriją. Jie bombradavo Perlų Uostą 
(Pearl Harbor, Havajų salose, 6 mylios nuo Honolulu miesto). 
Jie paskandino JAV laivų, sugriovė uostą ir užmušė nemažai 
žmonių.

Ši japonų militaristų agresija, palietusi JAV, užgavo jų 
visuomenę ir iššaukė reikalą paskelbti Japonijai karą. Tuoj 
susirinkęs Kongresas, išklausęs prezidento F. D. Roosevelto pra
nešimą ir rekomendacijas, tokį aktą padarė. Taip pat buvo pa
skelbtas karas naciškajai Vokietijai ir fašistiškajai Italijai, nes 
buvo žinoma, kad japonų militaristų Pearl Harbor užpuolimas 
nebuvo pripuolamas, bet siejosi ir su nacių bei fašistų kėslais.

Berlyno — Romos ašis, kaip tuo metu buvo vadinama na
cių ir fašistų sąjunga, smarkiai siautėjo užgrobdama svetimas 
žemes, griaudama net senų valstybių laisvę ir nepriklausomybę. 
Ji taip siautėjo, kad daug kam tada atrodė, jog vokiečiai naciai 
su savo talkininkais, užėmę tiek daug strateginiu atžvilgiu svar
bių pozicijų, jau yra pasidarę nenugalimais. Taip matyt gal
vojo ir Japonijos tuometiniai politikai. Jiems taip pat parūpo 
plėsti savo imperiją, pasigrobiant Pacifiko salas ir saleles, pa
imant j savo kontrolę Kiniją ir sudarant grėsmę Amerikai.

Perlų Uosto užpuolimą japonai padarė iš pasalų, nepaskelb
dami karo ir prasižengdami visiems tarptautiniams nuostatams. 
Pasielgė visai taip, kaip elgėsi naciai ir fašistai, kaip elgėsi So
vietų Sąjunga 1940 m. birželio mėn., užpuldama Pabaltijo vals
tybes ir jas okupuodama. Šio savo žygio japonų militaristai jo
kiu būdu negalėjo pateisinti. Nepateisins jo ir istorija. Tai buvo 
piktas, grobuoniškas ir gangst^riškas žygis, į kurį JAV turėjo 
reaguoti, paskelbdamos karą Japonijai ir jos grobuoniškiems są
jungininkams.

Nė tada, nė dabar niekas nepreikaištauja prez. Rooseveltui 
ir jo vyriausybei dėl paskelbtojo karo Japonijai ir kitiems. Ki
tos išeities nebuvo. Juk skaudžiai buvo užgauti krašto gyvybiniai 
interesai ir užgauta tautos garbė. Tačiau ir tada buvo, ir dabar 
yra priekaištaujama, kad visi Pearl Harbor nuostoliai ir kritu
sios žmonių aukos buv0 perdidelės ir perskaudžios. Buvo da
romi ir dabar tebedaromi priekaištai vyriausybei dėl nepasiruo
šimo ir dėl neapsižiūrėjimo. Žymiai šlubavo vyriausybės infor
macijos. Vyriausybė perdaug pasitikėjo japonų viršūnėmis, ku
rios vedė derybas su Washingtonu, net pačiame Washingtone 
taikos palaikymo klausimais. JAV žvalgyba buvo tiek silpna, 
kad neįspėjo, jog japonų diplomatai meluoja ir veidmainiauja, 
kad vienoje rankoje laiko taikos karvelį, o kitoj — peilį. Išsta
tyti pavojams uostai nė kiek nebuvo apsaugoti nuo netikėtumų. 
Jei toks Pearl Harbor būtų akylai budėjęs, gal japonai ir būtų 
nedrįsę jo užpulti. Jie puolė minkštą ir neapsaugotą vietą. Ga
lima laikyti, kad tas užpuolimas buvo pretekstu Ameriką įtraukti 
į karą ir kare ją sužlugdyti, galvojant, kad sąjungoje su Hit
leriu taip ir galėtų įvykti, tačiau nepateisinama, kad tokiu laiko
tarpiu Amerikos uostai buvo nepakankamai saugojami.

Ką reiškė JAV įstojimas į karą, visi gerai žinome. Sužinojo 
ir Japonijos militaristai, kurie buvo priversti besąlyginiai kapi
tuliuoti JAV karo jėgai. Sužinojo ir naciai su fašistais, kurių 
visos jėgos buvo- sumaltos į dulkes. JAV pasiekė milžiniškas 
pergales visuose karo frontuose. Suprantama, kad toji karinė 
pergalė JAV kainavo pasakiškas pinigų sumas, kainavo šimtus 
tūkstančių jaunų vyrų gyvybių.

JAV, įstojusios 1941 metais gruodžio mėn. į II Pasaulinį 
karą, sugebėjo jį laimėti kariniu atžvilgiu, mokėjo sutriuškinti 
jas į karą iššaukusius japonų militaristus ir nacių — fašistų 
ašį, bet nesugebėjo tų visų pergalių panaudoti pastoviai taikai 
įgyvendinti, visoms tautoms laisvę suteikti. Mes sutvarkėme 
japonų militarizmą, mes nugalėjome nacius ir fašistus, bet pa
likome pasaulyje siautėti komunizmą, kuris ryte ryja tautų lais
ves, kuris ir pačiai Amerikai gresia dideliu pavojumi. Vadinas, 
mes mokėjome kariauti, bet nemokėjome užtikrinti pasauliui 
teisingos Ir pastovios taikos.

~ : i
er gyvenime 9

DOVANA LIETUVAI
Iš spaudos jau pasirodė puoš

nus gabiai Bern. Brazdžionio 
redaguojamas kalėdinis “Lietu
vių Dienų” numeris, į pirmą 
puslapį įsidėjęs religinėje paro
doje pirmą premiją laimėjusį 
Vyt. Kasiulio paveikslą “Bėgi
mas į Egiptą”.

Tekste* randame dr. J. Leimo- 
no straipsnį “Dovana Lietuvai” 
— pasikalbėjimą su prof. J. E- 
retu, sulaukusiu 60 m. amžiaus. 
Tas mielas Lietuvos mylėtojas 
skatina ruoštis ateičiai:

— Daug durų mums uždary
ta, bet į jas vistiek reikia kla
benti, nes pavojus iš rytų vi
siems darosi vis didesnis. Žmo
nės anksčiau ar vėliau atsipei
kės — tam momentui ir reikia 
ruoštis. Taigi, norėdami laimėti 
ateitį, turim aukotis dabarty
je. —

PROF. ST. ŠALKAUSKIO 
BIOGRAFIJA

Prof. Eretas jau yra įpusėjęs 
prof. St. Šalkauskio biografiją. 
Planuoja šį veikalą užbaigti 
1957 metais. Apie tą taurųjį lie
tuvį prof. Eretas taip sako:

-— Jei mes buvome reikalin
gi gyvo Šalkauskio, tai mes dar 
labiau reikalingi jo balso iš A- 
napus, nes Nepriklausomybės

laikaife jis buvo mūsų mokyto
jas, o dabar, okupacijoj ir iš
sisklaidymo klaikume, jis mūsų 
pranašas. Būtų garažu, jei šita 
biografija paskatintų mūsų vi
suomenę išleisti ir kitų dvasios 
milžinų gyvenimo aprašymus 
— Matulevičiaus, Bučio, Jakšto, 
Dovydaičio, Pečkauskaitės. Kiek 
vienas vertas tokio pagerbimo 
Jiems tokį paminklą pastatyti 
būtų mūsų garbės pareiga. — 

Tai teisingi prof. Ereto žo
džiai. Kalbant apie patį Lietu
vai daug nusipelniusį prof. Ere
tą galima priminti, kad jis šiuo 
metu dėsto vienoje gimnazijoje 
ir rašo straipsnius bei knygu
tes, važinėja su paskaitomis ir 
referatais. Jo sūnus Juozas dės
to moderniąsias kalbas, yra mo
kytojas. Dukterys — Aldona 
vaidina Goettingeno ir Mann- 
heimo teatruose, Laisvutė yra 
piešimo mokytoja Bazelio mer 
gaičių gimnazijoje, Birutė yra 
smuikininkė ir lanko muzikos 
akademiją, Julytė pavasarį 
baigs gimnaziją ir paskui pla
nuoja stoti į mokytojų semina
riją.

APIE GRUODŽIO 17 D. 
PERVERSMĄ

“Lietuvių Dienos” įsidėjo 
gruodžio 17 d. perversmo arti-

DTENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŽYDAI TRAUKIASI

Pirmasis Izraelio batalionas peržengia seną Palestinos sieną, atsitraukdami iš Sina.jnns apylinkės. (IKS)

Gen. P. Plechavičius prisipažįs
ta buvęs centrine šio pervers
mo figūra, bei sakosi ir dabar 
to perversmo nesigailįs. Gen. 
V. Grigaliūnas-Glovackis aiški
na, kad perversmas Lietuvą gel 
bėjo nuo tapimo Maskvos ver
ge.

Perversmo metu buvęs ka
riuomenės štabo viršininkas Ka 
zys Škirpa apie perversmo or
ganizatorius sako, kad “tikrai
siais jo inspiratoriais buvo tau
tininkai. Kaip žinoma, Pažangos 
partijos šalininkai, vėliau pasi
vadinę tautininkais, jau nuo 
pat 1920 metų, kai jų “vadas” 
Antanas Smetona nebuvo išrink 
tas į prezidentus, o prof. A. Vol 
demaras neteko vilties legaliu 
konstituciniu keliu pasidaryti 
Ministeriu Pirmininku, griebėsi 
konspiracinės veiklos karininkų 
tarpe, kad prasiveržtų į valdžią 
ginkluotos uzurpacijos būdu. 
1926 metais stojo tautininkams 
į talką ir dalis krikščionių de
mokratų veikėjų”.

Perversmo padarinius pulk. 
Škirpa randa be kitų šiuos: “už- 
kergimas krantui vienos parti
jos režimo ir diktatūros, užslo- 
pinimas demokratinių laisvių ir 
pavergimas spaudos cenzorių 
sauvalei, pakirtimas gyvento
juose pasitikėjimo teisės šven
tumu...”

Myk. Krupavičius išryškina 
mintį, kad perversmas buvęs 
pradėtas organizuoti jau prieš 
1926 metus:

“Kad tautininkai rengėsi per
versmui nuo senesnio laiko, jo
kios abejonės man nekelia. Tai 
yra žinoma ne tik iš gandų, bet 
ir iš pranešimų patikimų žmo
nių. Kalbamas perversmas tu
rėjo būti pradėtas organizuoti 
prieš 1926 m. rinkimus, nes ant 
greitųjų perversmas surengti ne 
įmanoma... Jie (tautininkai) bū 
tų mėginę versti ir krikščionis 
demokratus, jei būtų šie rinki
mus laimėję...” •

Perversmą neigiamai vertina 
ir tame žurnale vedamąjį davęs 
adv. dr. K. Šidlauskas, primin
damas, kad dėl to per 13 metų

SIBIRO LIETUVIAI LAUKIA PAŠALPOS

New Yorko - New Jersey Balio vajaus reikalu 
KUN. VYT. PIKTURNA, Brooklyn, N. Y.

štai rankose turiu laišką, ra
šytą iš Sibiro šiais metais spa
lio mėn. 8 d. Laiškas atsiųstas 
adresu: United Lithuanian Re- 
lief Fund, 105 Grand St., Brook 
lyn, N. Y. Jame rašo lietuvis 
tremtinis iš Sibiro. Laiškas jau 
buvo anksčiau skelbtas spaudo
je, todėl čia jo nekartosime.

Šis mūsų brolio lietuvio laiš
kas rodo, kad Balfo siuntinėliai 
jau pasiekė Sibirą, nes žmonės 
žino Balfo adresą ir vardą. Ra
šo ne Balfo pirmininkui ar rei
kalų vedėjui, bet mums visiems. 
Rašo santūriai, nedrąsiai, bet iš 
laiško matyti, koks vargas kan
kina mūsų brolius. Rašo ir lau
kia atsakymo. Argi mes galime 
jo balsui uždaryti ausis? Ar ga
lime neatsiliepti į jo prašymą?

Vien žodžiai ir užuojautos laiš 
kai tremtinių neaprengs. Rei
kia darbų, greitų ir nuoširdžių 
veiksmų. Sukame galvas, kokias 
dovanas nupirkti šavo kaimy
nams, o kas duos kokią dovanė
lę aniems vargšams? Geriau ma 
žiau pinigų išleiskime švenčių 
sveikininmams, atvirutėms, bran 
gioms dovanoms, o vietoj to duo 
kime bent mažytę dovaną šą
lantiems ir vargstantiems. Ne 
svetimiesiems, bet mūsų pačių 
broliams.

Štai dar paskutiniai minėto 
laiško žodžiai:

“Artinasi Kalėdos, primenan
čios Kristaus užgimimą, kuris 
atnešė pasauliui taiką ir meilę.

Lietuvoje trūko totalitarinis re
žimas. Tik ar neperdrąsiai dr. 
Šidlauskas tvirtina, kad “demo
kratinių seimų laikais Lietuvos 
politinės grupės nebuvo parodę 
didelio valstybingumo?” Visdėl- 
to jos įstengė drauge dirbti ir 
sukurti laisvą Lietuvą su gau
siais kultūriniais ir ūkiniais lai
mėjimais, o tai nėra mažai.

— Dr. I. Daugi. 
---------- — ,, 1

Trokštam, kad ta pati meilė ir 
ramybė gimtų ir šiadieną. Jums 
linkime sveikiems ir laimingai 
praleisti šventes. Valgydami Kū 
čių vakarienę ir laužydami plot- 
kelę, prisiminkit mus, esančius 
Sibire!”

Broli, ar galėsi per Kūčias nu 
ryti kąsnį, žinodamas, kad yra 
alkanų ir šąlančių, kurie šau
kiasi tavo pagalbos, o tu jiems 
nieko nedavei? Tau šventės bus 
.daug linksmesnės ir laiminges
nės, kai žinosi, kad bent maža 
auka bandei pagelbėti artimui.

Balfo vajus baigėsi. Peržiūrė
jome aukojusių sąrašus. Daug 
kas davė ir gražiai aukojo. Nuo 
širdus ačiū tiems visiems auko
tojams. Deja, sąraše neranda
me daugybės lietuvių, kurie vi
sada aukodavo, o šiemet dar 
nieko neatsiuntė. Yra ir tokių, 
kurie retai duoda, o gyvena tur
tingai, gražiai, turėtų iš ko au
koti vargšams. Dabar ir krei
piamės į tuos visus, kurie ligi 
šiol Balfui dar nieko nedavė. 
Balfo vajų prailginame ligi gruo 
džio 15 d., kad visi turėtume 
progos savo dalį atsiųsti. Nelau
kit, neatidėliokit, bet tuoj pat 
siųskite pagalbą.

Organizacijų atstovai per ra
diją prašė padėti vengrų, pabė
gėliams: “Duokit visi, greitai ir 
daug, nes reikalas didelis ir svar 
bus”. Mes nedrįstame taip sa
vo prašymo užbaigti, o tik sako
me : Duokit visi, kad ir nedaug, 
bet nūoširdžiai ir greitai, nes 
Sibire • lietuviai miršta iš šalčio 
ir bado, o jiems padėti mūsų vi
sų šventa pareiga!

NCWC (katalikų labdaros) 
įstaiga iš JAV laivu ir lėktuvu 
išsiuntė 79,700 svarų drabužių, 
medikamentų ir kitokių reikme
nų į Australiją, padėti ten pra- 
siveržusiems vengrams pabėgė
liams.

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 

Liūdna 30 mėtų sukaktis

11 tęsinys
Po perversmo tik liaudininkai susiprato, kad per

versmo kaltininkai yra ne tik tautininkai ir kaip jie 
sako krikščionys demokratai, bet ir pati koalicinė vy
riausybė. Ji gal daugiausia, nes turėdama savo ran
kose valdžią, ir gerai žinodama, kas darosi ir kas ren
giama, ji tylėjo, nė pirštu nepajudino toms perversmo 
galimybėms užkirsti kelią. Pats K. Grinius tai pripa
žįsta. “Reikia pakaltinti valstiečių liaudinirįkų ir so
cialdemokratų vyriausybę, kuri buvo neryžtinga ir 
nesiėmė priemonių laiku užgniaužti sąmokslą. Bet 
ką gi, valdžioje buvo demokratinio nusistatymo žmo
nės, kurie buvo tikri, jog tautininkai, neturėdami jo
kio užnugario visuomenėje, nesiryš brautis su ginklu 
rankoje valdžion. Taip pat vyriausybė buvo nuomo
nės, kad betkokia suirutė 'krašte gali privesti kraštą 
prie svetimos okupacijos...” šventa teisybė. Krikščio
nys demokratai šiuo reikalu 'lygiai taip galvojo. Toji 
svetima okupacija anais laikais galėjo ateiti iš Var
šuvos pusės. Tik ta baimė krikščionis demokratus po 
perversmo susodino į vieną suolą su tautininkais. 
Jiems tėvynės likimas buvo brangesnis už kitų ver
tinimus ir net už partijos reikalus ir savo ambicijas,

mųjų liudininkų pareiškimus. Kai išmuša tokia valanda, stumiama visa į šalį ir vi

sa kraujama ant tėvynės saugumo, laisvės ir garbės 
aukuro. Savo nerūpestingumą ir nusikalstamą apsilei
dimą K. Grinius mėgina teisinti vyriausybės demokra
tiniu nusistatymu. Toks argumentas, manau, nieko 
negali įtikinti. Argi demokratybės savybė būtų nerū
pestingumas, nematymas rytojaus dienos ir užsimer- 
kimas į grasantį pavojų. Tokios demokratybės rei
kėtų vengti, kaip kokio maro. Neseniai minėjau teigi
mą, kad iš Voldemaro lūpų patys girdėję, jog armija 
esanti tautininkų, o dabar kalbama, kad tautininkai 
neturėdami užnugario negalėjo ryžtis perversmui. Tau
tininkams tautos ir nereikėjų. Trumpiausias ir tikriau
sias kelias — kariuomenės pagalba. Aš sutinku su 
Grinium, kad perversmą padarė ne tauta ir ne kariuo
menė, bet tik kaikurie karininkai, bet tie karininkai 
Raštikio pasakojimu “buvo drąsūs ir atkaklūs”. Jiems 
jūros marios ligi kelių. Savo padarė ir laimingi. O kas 
toliau, jiems gal ir į galvą neatėjo. Nerūpėjo jiems ką 
kiti pulkai pasakys ir kaip reaguos į tuos perversmi
ninkų žygius, nerūpėjo taip pat kareivių nuomonė 
apie išvedusius juos į gatvę, pridengdami tą išėjimą 
nakties manevrų priedanga,, nors už tai juos apgauti 
kareiviai vadino apgavikais ir kitais tinkamais tokiam 
elgesiui epitetais. Tai girdėjau aš ir iš kaikurių man 
artimesnių karininkų ir kareivių. “Perversme dalyva
vusių kareivių tarpe buvo gan daug tokių, kurie tvir
tino, kad karininkai gruodžio 17 juos apgavę”, rašo ir 
Raštikis, patvirtindamas mano turėtas žinias apie tai. 
(pusi. 210) A

Kad vyriausybė žinojo apie perversmą, tvirtina 
ir Raštikis. “Gruodžio 16 dieną į Kauną suvažiavo 
visų kariuomenės dalių vadai ir įstaigų viršininkai. 
Vyriausiajame štabe buvo jų posėdis. Dalyvavo visa

KOVA UŽ IRAKO NAFTĄ
EDV. hIILAITIS

An Najaf (107,000 gyv.) ir kt.
Irakas jau kuris laikas pasi

žymi neramumais. 1945-46 m. 
šiaurės rytinėje krašto dalyje 
vyko kurdų maištas, remiamas
Sov. Sąjungos. Tada Didž. Bri
tanija, bijodama, kad Mosulo ir 
Kirkuko naftos šaltiniai nepa
tektų rusų įtakon, į Iraną pasiun 
tė savo kariuomenės dalinius, o 
1948 metų sutartimi gavo teisę 
turėti 2 karines oro bazes. Bet 
nuo minėtos sutarties Irakas ne 
trukus atsisakė. 1948 m. Irakas 
vedė karo veiksmus su Izraeliu.

Paskutinėmis dienomis įvy
kiai Vid. Rytuose įgavo dar aš
tresnę formą. Suezo kanalo rei
kalams vis tebekabant ant plau
ko, iškilo kiti neramumai palie 
tę nafta turtingąjį Iraką ir jo 
kaimyninę — Sirijos valstybę

Šie įvykiai yra sukelti Egip
to prezidento Gamai Abdel Nas- 
ser’io, kuriam rūpi sugriauti pas 
kutinįjį anglų įsitvirtinimą Vid. 
Rytuose iki šioliai dar vis tebe-Į 
turimą Irako žemėje. Irako 
premjeras Nuri ai Said tebėra 
vienintelis arabų kraštų vadas 
dar nepasidavęs Nasser’io įta
kai. Taip pat Irakas tebėra vie 
nintelis arabų kraštas priklau
santis Bagdado paktui, kuriame 
ir Anglija yra įkėlusi savo ko
ją. Todėl šis Nasser’io žygis 
yra nukreiptas prieš premjerą 
Nuri ai Said ir prieš Irako pa
silikimą Bagdado pakte.

Savo tikslams atsiekti Nas- 
ser’is naudoja Siriją su jos so
vietams palankiu diktatoriumi 
Hamid Abdel Serraj priekyje, j 
Jau dabar tas jam neblogai vyks 
ta ir Irako nafta, kuri vamz- 
džiais turi pereiti Sirijos žemę, i 
pastarųjų yra sabotuojama, no
rint priversti premjerą Nuri ai j 
Said pasitraukti.

Kita priemonė, kuri yra nau-j 
dojama Irake yra komunistinių 
gaivalų ir Nasser’io pasekėjų 
keliami neramumai, šie maišti
ninkai buvo suruošę demonstra
cijas Bagdade ir Nuri buvo pri
verstas krašte paskelbti karo 
stovį. Taip pat prieš Iraką pro
paganda yra varoma ir per Kai
ro radiją, neskaitant visų grąsi- 
nimų ateinančių iš Maskvos.

Apie Irako kraštą '

Irakas yra Azijos pietvakarių 
valstybė, turinti apie 301,700 
kv. km. ir apie 5,300,000 gyven
tojų, iš kurių arti 77% yra ara 
bai. Irakas yra vienas iš turtin
giausių kraštų pašaulyje naf
tos produkcija ir čia per metus 
jos paruošiama apie 28 mil. to
nų. Didžiausios naftos versmės 
yra šiaurinėje krašto dalyje, 
Kirkuko ir Mosulo srityse. Iš 
ten nafta perdirbimui vamdžiais 
teka į Viduržemio pajūrio uos
tus Sirijoje, Libane ir Izraelyje.

Be naftos Irake dar yra iška
sama rudosios anglies, geležies 
rūdos, vario, švino, sidabro, cin
ko ir kt. gėrybių. Dirbamos že
mės yra apie 10% viso ploto; 
auginama — kviečiai, miežiai, 
ryžiai, kukurūzai, medvilnė, cit
rinų medžiai.

Irakas yra konstitucinė mo
narchija, kurios vykdomąją val
džią turi ministeriu kabinetas. 
Įstatymus leidžia karaliaus ski 
riamas senatas ir renkamas sei
mas. Krašto sostinė — Bagda
das, turintis apie 400,000 gyv. 
Kiti miestai — Mosulas (204, 
000 gyv ), Karbala (123,000),

Labiausiai didėja — 
katalikai

Naujai išėjusiame kolektyvi
niame veikale “Catholic Church, 
USA” pažymima, kad katalikų 
Bažnyčiai priklauso kiek mažiau 
kaip penktadalis visų JAV gy
ventojų, o iš visų priklausan
čių konfesijoms, katalikai šiame 
krašte sudaro trečdalį. Katali
kų Bažnyčia yra' labiausiai au
ganti iš visų tikybų JAV-se.

Muzikos Mėgėjams
KOKS MALONUMAS 

GĖRĖTIS MUZIKOS PERDAVIMU 
PER GERĄ AUGŠTOS 

KVALIFIKACIJOS
- Hi Fi -
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Sav. Inž. A. SUMENĄS 
3321 S. Halsted — CLlfMde 4-5665
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9-9, sekm. 10-5.

SOPHIE BARČUS 
RAMO PROGRAMA

IS WOES stoties — Banga 1390 
.PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v
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ŠEŠTAI). 8:30iki 9:30 ryte
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BU W. 91st St Chicago, HL 
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kariuomenės vadovybė — Krašto Apsaugos ministe- 
ris Papečkys, Kariuomenės vadas — Žukauskas, šta
bo viršininkas — Škirpa... Vadai informavo kariuo
menės vadovybę apie nuotaikas krašte, bet ypač apie 
nuotaikas kariuomenėje, pulkuose. Visi skundėsi, kad 
gyventojų ir karių nuotaikos esančios labai blogos, 
kad opozicija- prieš vyriausybę auganti, kad laukiama 
griežtų vyriausybės žygių prieš netvarką krašte, bet 
kartu beveik visi vadai tvirtino, kad kariuomenė lai
kosi ir laikysis drausmingai. Atsirado tik vienas arti
lerijos pulko vadas iš Vilkaviškio, pulk. O. Urbonas, 
kuris painformavo, kad krašte ne taip gyvai bręsta 
komunistų sukilimas, kaip jau yra beveik pribrendęs 
pačioje kariuomenėje sukilimas, kurį organizuoja tau
tininkai ir krikščionys demokratai. Kauno įgulos var
du kalbėjo 2r pėstininkų pulko vadas pulk. Petruitis, 
kad Kauno įgula esanti visai ištikima ir čia joks su
kilimas visai nerengiamas. Kaip žinoma tas pats pulk. 
Petruitis dar tą pačią naktį išvedė visą savo vadovau
jamą pulką prieš vyriausybę. Pasitarimo dalyviai 
krašto apsaugos ministerio ir vyriausiojo štabo vir
šininko buvo nuraminti, bet nebuvo nieko nutarta ir 

Į neduota vadams jokių įsakymų užbėgti galimiems ne
ramumams už akių. Taip ir buvo išsiskirstyta. Bet 
pulk. Urbono pranešimas padarė visiems slegiantį įs
pūdį...” Raštikio išvada tuo klausimu tokia — “dėl 

i įvykusio perversmo buvo kalta ir tuometinė kariuo
menės vadovybė, turėjusi informacijų apie visos tau
tos ir karininkų nepasitenkinimą, tačiau per mažai 
kreipusi dėmesio į karininkų nuotaikas ir perversmo 
brendimą ir. nesigriebusi tinkamų priemonių tam pa
vojui pašalinti” (pusi. 203, 204 ir 208).

(Bus daugiau)



J956 m. gruodžio 9 d. 10 v. Šv. Kry
žiaus bažnyčioje pamaldas už kritusius 
laisvės kovotojus laikys kun. A. Linkus. 
Giedos Dainava. Minėjimui skirtą pamoks
lą pasakys kun. dr. Viktoras Rimšelis, 

MIC. 3 vai. Marijos Aukštesniosios Mokyk
los didžiojoj salėj iškilmingasis minėjimas. 
Kalbės Vytautas Vardys ir dr. A. Damušis.

I

DIENRAJ3TI3 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

1941 metų lietuvių tautos sukilimo ir rezistencinės veiklos 15 metų sukakties

Iškilmingas Minėjimas
r ,r po«lk ilpildy* solistas V. VERIKAITIS,

solisto PRUDENCIJA BIČKIENE, aktorius-režisierius ALG. BIKINIS, aktorius KAČINSKAS, prof. VL 
JAKŪBENAS, BERNARDAS BRAZDŽIONIS.

AMERIKIEČIAI MUŠA RUSUS 

MELBOURNE

EDV. ŠULAITIS

ŠACHMATŲ ŽINIOS

Penktadienis, gruodžio 7, 1956

Kvietimai ii anksto gaunami šiose 
vietose: Bridgeporte Dainoje, Terroje, Lie
tuvių Auditorijoj ir J. Karvelio prekyboje. 
Marąuette Park Marginiuose, 2511 W. 69 
St., A. Šležio krautuvėj, 2543 W. 69 St. ir 
Ėoselande J. Markausko valgykloje “Rose 
Room", 10758 S. Michigan Avė., o minė
jimo dieną prie įėjimo. Rengėjai

Olimpiniams žaidimams įžen
gus į antrąją savaitę, jau išryš
kėjo kaikurių paskirų varžybų 
nugalėtojai. Lengvojoje atleti
koje, krepšinyje, bokse, imtynė
se. sunkumų kilnojime laimėto-

kas, — kovojęs už Rusiją. Jis 
pateko į pusiaubaigmę, kur tu-

— Tautvaiša, Jakštas, Zujus, 
Škėma ir Karpuška dalyvavo di
delėse North Central pirmeny
bėse Mihvaukėje. Žaidėjų buvo 
106. Pirmenybes laimėjo čika- 
giškiai Albert Sandrin ir latvis 
J. Tums, surinkę po 6:1 taškų.

re jo nusileisti amerikiečiui Ja- 'Mūsų Povilas Tautvaiša dalinosi
mes Boyd, vėliau laimėjusiam 
aukso medalį.

Futbole Rusija pateko į pusiau
jai jau yra aiškūs, gi plaukime, j baigmę, pakartotinose rungtynė 
gimnastikoje, šaudyme, futbo-į se įveikusi Indoneziją 4:0. Pir- 
le ir kt. sporto šakose dar yra, masis šių valstybių susitikimas
varžomasi.
Amerikiečiai tvirti lengvojoje 

atletikoje
Lengvojoje atletikoje aiškiais 

nugalėtojais išėjo amerikiečiai,

trečią vietą su kitais penkiais, 
turėdami po 5’/> taško. Puikus 
buvo Kazio Jakšto ir Aleksand
ro Zujaus pasirodymas. Jiedu 
surinko po 5 taškus. Kazys 
Škėma baigė tas pirmenybes su

baigtas 0:0. JAV iš futbolo var-t 4į/> taško ir Vladas Karpuška
žybų iškrito, pralaimėdama Ju
goslavijai 1:9.

Praėjęs šeštadienis amerikie
čiams buvo gana sėkmingas ir 
jie sugebėjo pelnyti nemaža pir-

kurie čia pasirodė truputį ge-| mųjų vietų, sugriebdami laimė- 
riau negu jie patys tikėjosi. Čia jįmus iengv. atletikoje ir plau-
amerikiečiai pelnė 15 aukso me
dalių, surinkdami 232 taškus.

Lengv. atletikos atskirų rung
čių laimėtojai yra šie: šuolyje į 
augštį — Charley Durnas (J. A. 
V.), 10,000 m — Vladimir Kuts 
(Rusija), kūjo metime — Ha- 
rold Connolly (JAV), 400 m su 
kliūtimis — Glen Davis (JAV), 
100 m — Bobby Morrow (JAV), 
šuolyje į tolį — Gr. Bell (JAV), 
50 km ėjime — Norman Read 
(Nauj. Zelandija), šuolyje su 
kartimi — Bob Richards (J. A. 
V.), jieties metime — Egil Da- 
nielsen (Norvegija), 800 m — 
Tom Courtney — JAV. 200 m 
— Bobby Morrow (JAV), tri- 
šuolyje Adhemar F. Da Silva 
(Braziliija), rutulio stūmime — 
Parry O’Brien (JAV), disko me 
time — Al- Oerter (JAV), 110 
m su kliūtimis — Lee Calhoun, 
(JAV), 5,000 m — Vladimir 
Kuts (Rusija), 400 m — Char- 
lie Jenkins (JAV), 1,600 metrų 
estafetėje — JAV, 1.500 m — 
Ron Delany (Airija), 400 m.

kime bei krepšinyje. Po šešta
dienio. varžybų neoficialioje taš
kų lentelėje aiškiai pirmauja a- 
merikiečiai su 463 taškais, ant
roje vietoje palikę rusus su 390.- 
5 taško. Amerikiečiai taip pat 
turi daugiausia medalių — 28,

su 31/o.
— Londono “British Chess 

Magazine” lapkričio nr. paminė
jo Tautvaišos ir Vaitonio laimė
jimus Tartakoverio turnyre ir 
Kanados pirmenybėse.

— “Canadian Chess Chat’’ į- 
dėjo P. Vaitonio partiją su E- 
vansu, "Chess Review” — Škė
mos partiją su Byrne, o Massa- 
chusetts biuletenis — Merkio 
su latviu Klavinšu.

— P. Vaitonis Lake Erie pir
menybėse surinko 3:2 taškų.tuo tarpu Rusija tik 18. ,

Kitos valstybės taškų lente.,Silpnėsn,s Vaitonio pas,rody
Įėję rikiuojasi sekančia tvarka:! 
Vokietija — 165.5, Australija —1
159.5, Anglija — 121, Italija —
119.5, Vengrija — 99, Švedi
ja — 94, Prancūzija — 69.5, Ru 
munija — 66.5, Suomija — 62, 
Lenkija — 56 ir t.t.

Olimpiniai žaidimai tęsis iki 
gruodžio 8 d., kada įvyks jų už-, 
darymo ceremonijos. ,

SPORTO KRONIKA
(Atkelta iš 2 psl.)

ti, bet jiems nelengva nugalėti 
Kovo vartininką S. S. Bacevičių, 
kuris savo gražiais šuoliais, kaip 

' pirmame, taip ir antrame kėli-
est. JAV, dešimtkovė - Milti nįuosc puikiai apgina savo var- 
Campbell (JAV), 20 km ė ji-1 
me — Leonid Spirine (Rusija).

tus.
Po 10 min. kovietis V. Kili- 

Moterų lengv. atletikoje 4 pir-. kevičius (kairysis krašt'as), ga
mos vietos atiteko Australijai, ,VęS kamuolį iš V. Simučio, pri- 

Rusijai, po vieną — JAV,' ejna p^g vartų įr> §aitai apvedęs
Čekoslovakijai ir Lenkijai. 

Pažymėtina, jog lengv. atleti
koje sidabro medalį laimėjo ir 
vienas lietuvis — Antanas Mikė 
nas, atstovavęs Rusiją. Jis 20 
km ėjime laimėjo II vietą. 

Krepšinis amcrik:ečiams 

Kita šaka, kurioje amerikie-

porą priešininkų, įsuka pro ap
sukrų Mercury Wings vartinin
ką į vartus, padarydamas 3:1 
Kovo naudai. Koviečiai visiškai

mas paaiškinamas jo liga, nes 
po turnyro jis tuoj atsigulė Ha
miltono ligoninėje su virus pne- 
umonia. Po Lake Erie pirme
nybių Vaitonis pabrėžė savo pa
jėgumą, laimėdamas ten pat žai 
bo (10 sek.) turnyrą ir įveik
damas visus savo oponentus pa
sekme 7:0.

— Bostone 6 savaites trukęs 
Boylstono klubo turnyras baig
tas šitaip: 1. Curdo, N. Angli
jos meisteris, 9:1, 2. J. Warrm 
8:2, 3. Aleksis Klinuškovas, Bos
tono meisteris, 7^. 4. Kazys 
Merkis su 7 taškais. Žemiau li
ko buvę N. Anglijos meisteriai 
Boris Siff ir M. Kagan.

— New Yorke Baltijos klubo

t darbininkus, todėl minėtiems 
»darbams atlikti kviečiami visi 

kus, Alb. Karosas ir S. Kazlaus-J(jaunimas, suaugę ir senimas)
*as> aChicagoje gyvenantieji į lietu-

Maskvoje Aliochino vardolvišką talką.. Archyve dirbama 
turnyras, vienas stipriausių peri pirma dieniais — trečiadieniais 
pastaruosius keliolika metų, bu-j7 _ 9 vai. vak. Kas sutiktų pa- 
vo laimėtas rusų'— BotvinikoJtalkininkauti, malonėkite para- 
ir Smyslovo po 11:4 taškų irjgyti, kuriomis savaitės dienomis
M. Taimanovo su l(P/2; jugo-?gaiįte atvykti. Kad darbas būtų1 
slavas Gligorič 10, Bronsteinjracionaliai suskirstytas, kiekvie 
9’Z;, argentinietis Najdorf 9,Jnam talkininkui bus pranešta, 
estas Keres ir čekas Pachman po’kurią dieną atvykti. Pasaulio 
8‘/2, švedas Stahlberg ir vokie- Lietuvių Archyvas yra viso pa

saulio lietuvių įstaiga, bet j tal
ką atyykti tėra privilegijuoti tik 
Chicagos gyventojai.. Kas ne
galėtų atvykti dirbti, bet galė
tų pora dolerių atsiųsti darbi
ninko pasamdymui, labai prašo
mas tai paadryti. Kitų vietovių 
lietuviai, negalį atvykti talkon, 

j bet vertiną šios įstaigos darbą, 
taip pat prašomi atsiųsti poros, 
dolerių auką.

tis Unzicker po 8 taškus.
— Rusų didmeisteris M. Tai-

manov, kuris dabar Maskvoje 
t^igė trečiuoju Aliochino vardo 
turnyrą, 1952 m. Švedijoje su
sitiko su tuometiniu Kanados 
meisteriu Povilu Vaitoniu. Par
tija po 51 ėjimo baigta lygio
mis. Vaitonis puikiai sukovojo 
partiją.

K. Merkis

Talka Pasaulio Liet. 
Archyvui

Šių metų lapkričio 19 d. suėjo 
Pasąjįlio Lietuvių Archyvo veik
los dešimtmetis. Ta proga rei
kia skubiai suregistruoti šiais 
metais gautąją medžiagą, suda
ryti statistinius duomenis turi
mos medžiagos, sukataloguoti 
turimąją medžiagą, kad būtų 
galima panaudoti, sudaryti siun
tėjų sąrašą ir paruošti dešimt
mečio veiklos apžvalgą. Archy
vas neturi pinigų pasisamdyti,

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nagali rainiai ečdStr ir naktimis 
mieproti nes jų užsis^nėjusios žaiždos 
niežėjimų ir skaudčjrtfrų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEOULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji- 

galėsite ramiai miegoti nakmą, irturnyras žengia į baigmės pir-ttį vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalinamenybes. Iš lietuvių j baigmę 

klasifikavosi Staknys ir Šukys.
— So. Bostono L. PU. Dr-jos 

dvi šachmatų komandos daly
vauja tarpklubinėse 'pirmenybė 
se. Pirmose rungtynėse Harvar
do universitetas Įveikė lietuvių 
pirmąją santykiu 3:2. Čia taš
ką laimėjo K. Merkis ir po pusę

užspaudžia priešą ir gražiai eina , pridėjo Ged. Šveikauskas ir P. 
kamuolys nuo vieno koviečio j Kontautas. Lietuvių antroji lai
pas kitą. Mercury Wings nebe- 
atlaiko gražių koviečių padavi
mų. Kai vėl Kovo centro puo-

čiai ryškiai dominavo, buvo krep Į igjas prieina priešo vartų ir

mėjo prieš Brattle komandą to
kiu pat santykiu 3:2. Po tašką 
lietuviams laimėjo Jonas Grin-

sims; čia jie nepralaimėjo nė turi progą įkirsti įvartį, jų gy- vadovo J Šliko kuris nats bū- 
vieno susitikimo. Antroje vieto-> nėias ii pastumia nadarvdamas j ° . .T.. ’ KUris Pats Du 
je likusi Rusijos komanda turė-! zaldeJu rūpinosi visais
jo patirti 3 pralaimėjimus: du
prieš amerikiečius ir 1 prieš 
prancūzus.

niežėjimų Ilgos vadinamos I’SORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATMETUS FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo iš- 
nrtlntų očoa Ilgų. 1* ~—
gulo Ointment yra
parduodam* po T 5 
et., >1.26, Ir t».50.
Pirkite ▼alettndeeChl 
sagoj Ir apylinkėse—
UUlwauk»e, Wtsc.,Oa 
-y. Iad.tr Dėt rolt, 141- 
aklgan arba rūdyki
te Ir atsiųskite Mo
tai ordar |

Laiškus, aukas siųsti šiuo ad- das atmetė L. D. Instituto pra-
resu: Pasaulio Lietuvių Archy
vas, 2601 W. Marąuętte Road, 
Chicago 29, III.

Patikslinimas
A. L. D. S-gos biuleteny 13 

psl. rašoma, kad Kultūros Fon-

šymą skirti premijai pinigų. Šią 
žinutę patiksliname tuo, kad L. 
D. Institutas premijai pinigų iš 
K. F. neprašė. Kultūros Fondas

Pirkit Apsaugos Bonus!

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

B-VIŲ LYGOS, KURIOS!
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00

IR
Paskolos Duodamas Namą įgijimui 

__________ Langvamts Sąlygomis_________
CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.

6234 S. We«tena Ate. Chicago 36, IU.

11 m baudinį, kur, J. šepetys ž,idėjais jr aikstž8 sutvarkyrau. 
puikiai išnaudoja, padarydamas 0 futlx>k, sckcijos vadovas v. 
4:1. Jau koviečiai visiškai už- Baziliauskas, kuris, būdamas 

„ . . . .... . PricSininkuz «• Pnes Mich, rinktinė8 iaid5ju „
Baigminiame Krepšinio susi- žaidimo pabaig, J. Idzelcvlčius jaisdamas ir Mdamaa komPan. 

tikime JAV sumušė Rusija 89:- užbaigia rungtynes, ,mušdamas dos kapitonu energingai vado- 
55 keturiais taškais didesne pa- dar v eną įvartį - 5 :1 Kovo ir iįjvedį komanda į
sėkmė negu pirmąj, kartą. S,o. naudai. Po kelių m.nueių rung- žią p=rga|ę iškddama3

tynės baigiamos. sportininkų vardą ir tarp kila-
Slose lemiančiose futbolo rųng tau4i„ Tikimčs. kad ateinančio-

LEOULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, UI.

se rungtynėse už Rusiją žaidė 
ir du lietuviai — Petkevičius, pa
daręs tris taškus, ir Lauritėnas, ’ tynėse Kovas įrodė, kad yra ver 
įmetęs du pilnus metimus. Gc-į tas II lygo3 nugalėtojo vardo, 
riausio Rusijos komandos taš- Visa komanda sužaidė puikiai 
kų medžiotojo lietuvio Stonkaus kovodama nuo pirmos iki pas
ais mc susitikime nebuvo matyti.

Krepšinyje tolimesnes vietas 
užėmė: III — Urugvajus, IV — 
Prancūzija, V — Bulgarija, VI 
— Brazilija, VII — Filipinai, 
VIII — Čilė, IX — Kanada, X — 
Japdnija, XI — Nacion. Kinija, 
XII — Australija, XIII — Sin
gapūras, XIV — Korėja.

Boksatt, futbolas ir medaliai

Bokso varžybose daugiausia 
pirmųjų vietų laimėjo Rusija, o 
amerikiečiai čia sugriebė tik 2 
aukso medalius: sunkiame ir 
pussunkiame svoryje. Taip pat 
2 aukso medalius laimėjo ir Ang
lija. o Vokietija, Rumunija ir 
Vengrija sugriebė po vieną.

Čia taip pat dalyvavo vienas

kutinės minutės. Kovas šias 
rungtynes žaidė šioje sudėtyje: 
vartininkas — S. Bacevičius, gy 
nėjai — K. Zalnieraitis ir V. Ba- 
ziliauskas. saugai — J. šepetys, 
R. Čibirka ir S. Petrauskas, 
puolėjai — V. Ragauskas, A. To 
čilauskas, J. Idzelevičius, V. Si
mutis ir V. Kilikcvičius; atsar
giniai — Beržanskas, Zaikaus
kas ir vartininkas Dc Groot. Be 
to šiame sezone žaidė V. Kunčiū- 
nas, A. Ponelis, A. Rugienius, A. 
Racka, Z. Pajaujis ir J. Šlikas.

Taip Kovas savo pirmose Det
roito II lygos pirmenybių rung
tynėse pasirodė gražiai, iškovo
damas nugalėtojo vardą ir per
eidamas į augščiausią JAV fut
bolo lygą*. Taip pat negalima už-

se 1957 m. futbolo Detroito I ly
gos pirmenybėse Kovas vėl pa
rodys savo pajėgumą, atsilaiky
damas, o gal net ir vyraudamas 
augščiausioje JAV lygoje Det
roite. P. M.

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

l’anlin ImaB Ir TaiMymaa 
4677 So. Archer Avė.

Chicago 82. III. — Tel. I-A 8-661

lictuvis — Romualdas Muraus-[ miršti Kovo futbolo komandos

Gražiausias ir praktiškiausias 
“Kalėdų Henelio” dovanas turi
GAIVA

REFREKHMENTS & GIFTS 
8570 W. Vemt Oetroit 10, Midi.

Telefonas TA—59788 
Čia yra patogiausia vieta žemomis 

kAinomis įsigyti dovanas: 
Saldainiai, parfumerija, žaislai, 
Liet. knygos ir atvirukai, medžio

drožiniai bei audiniai.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Prccin Photo Studio

(tnoorpor&tod) 
EDVARDAS ULIS, mv, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-248j

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

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,11L

. ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. III., Tel. TO 3-8131-32

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

itintiiiiiiiiiiiniiimuiifliilillllllliniuih

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
, STASYS UTNaNaS, Pres.

3039 So. Halsted St.
TeL Vlctory 2-1272

Apkainavimą ij Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštini atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll

Tinkamiausia KALĖDINĖ Dovana 
savo šeimai, vaikučiams, draugams!

DU HAUJI KALĖDINIAI REKORDAI (Plokštelės)
Įrekorduoti Operos solistės Izabelės Motekaitie- 

nes, pritariant vargonams: "Tyliąją Naktį" ir "Links
mą Giesmę", "Sveikas Jėzau Gimusis" ir "Gul Šian
dieną". Minėti rekordai padaryti gerai, Hi-Fi, skam
ba labai gražiai. Juos galima gauti

JOS. F. BUDRIK FURNITURĘ, INC.
3241 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Kaina $1.50 vienas. Galima užsakyti ir per paštą- Prisiantimas 
ir supakavlmas $1.00.

Pažymėtina, kad lietuviški 
prieš 30 metų visi išsibaigę.

Kalėdiniai rekordai įrekorduoti

mMiiimimhtmniiiiiiiMitmmmiHiiiiMimiiumiiimnMiiiiiiiiiiiNMMiimiHiitti

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Plgua, •ąliningas darbas. Visi a: 

tolimų distancijų.
raudlmal. Ii artimų ir 

>te sakančiai:

UIIIIIUIIUIUIUIIMI

ANTANAS VILIMAS
MIS S. UTUANICA AVBk. CHICAGO, KLL.

Telefonas — FRontier 8-1882 
UUlUliUlUlUUIUUUlAUUUUUlUUIUIlliUI

Ii

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So. Halst.ll St. CAIumet 5-7252

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilgu patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 S*. Hayne Avė., Telef. VIrginia 7-7097

JONAS GRADINSKAS
vokiški 
radijai

I.abai patobulintas trumpų bangi} nustatymas; serai glrtlčti Europa 
J. G. TEEEVISION OOMPANY

BLAUPUNKT

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos. 

Anto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. ir ketvirt 9—9, aekm, 9—2

2646 West 7lst Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PRospecf 8-5374
Sav. B. & J. Brazdžionis

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

Unlversal Savtngs and Loan AssociaUon užtikrina saugu
mą ir gražų pelną. l

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10.000 00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patarusių ir sąžiningų vedėjų pastangas

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finaaSinJals reikalais kreipklMs:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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10.000 registruotų narių
Praėjusį sekmadienį JAV Lie-1 narių, bet jos valdybos nuomo- 

tuvių Bendruomenės Centro VaL ne šis skaičius turėtų būti bent 
dyba jos pirmininko St. Barz-, penkeriopai didesnis. Daugelis 
dūko bute buvo sukvietusi Cle-' apylinkių ir finansiškai yra pa- 
velande gyvenančius ir spaudo-; jėgios, tuo tarpu Centro Valdy- 
je bendradarbiaujančius asme- ba naudojasi tik labai kukliais 
uis painformuoti apie Bendruo-i piniginiais ištekliais, todėl nuo 
menės veiklą, užmegzti tampres daug labai gražių planų tenka 
nius ryšius su tais, kurie kitus atsisakyti arba juos atid'ęti vė- 
informuoja ir daugiau ar ma- lyvesniam laikui. Bendruomenė 
žiau formuoja lietuvių visuome-, laukia paramos iš spaudos, lie- 
nės nuomonę. Nors Centr0 Vai- ( tuvių organizacijų ir jos narių 
dyba jau savo veiklą tęsia ant- įgyvendinti Bendruomenės užsi- 
rus metus Clevelande, bet to- mojimus, kurių artimiausieji ir 
kiai informacijai spaudos* žmo neatidėtini — tai studentų lei- 
nės buvo pakviesti tik pirmą dinio “Lituanus” rėmimas, “Kny 
kartą. Ateityje numatoma to- gų lentynos” palaikymas, met- Draugija ar L. V. S. Ramovė 
kių posėdžių daugiau. raščio išleidimas, Pasaulio Lie- — Valdybos posėdyje, kuris

Vai- tuvių kongreso organizavimas ir'
S. G.

— o —
— Clevelando lituanistinės mo 

liau įvesta į gyvenimą ir suda- kyklos vadovybė praneša, kad ; paliestas kaikurių mūsų jaunuo- 
ro lietuviškojo gyvenimo gana LB Clevelando apylinkės valdy- (lįų elgesys... Prieita išvada, kad 
svarią dalį. Jau devyniolikoje t>a, paskelbdama dailiojo skai-1 pirmoje eilėje reikia kreiptis į 

tymo, deklamavimo ir iškalbos
konkursą, su mokykla nebuvo 
susitarusi nei dėl mokyklos, 
kaip švietimo įstaigos, dalyvavi 
mo, nei dėl jos talkininkavimo.

Mokyklos Vadovybė

Susirinkusiems Centro 
dybos pirm. St. Barzdukas pa- kt. 
reiškė, kad Bendruomenė per 
gana didelius vargus jau paga-

kraštų Bendruomenė yra prigi 
jusi ir savo veiklą plečia.

Pirmininkas ilgiau stabtelėjo 
ties JAV Lietuvių Bendruome
nės padėtimi. Čia Bendruome
nės organizavimas ir dabartinė 
jos būklė skiriasi nuo kitų kraš
tų, nes čia Bendruomenė atrado 
senas ir stiprias senųjų lietuvių 
organizacijas ir į naujų organi
zacijų kūrimą žiūrėjo su baime, 
kad jos kartais nemėgintų sų-

SVARBUS PRANEŠIMAS

Viui skiriamos nedaugiau kaip ( švietimo ir jaunimo reikalų va- 
trys minutės, kalbėti leidžiama dovas P. Maželis — pirm., apy- 
nuo 2 iki 4 min. Konkursas vyk-j linkės atst. P. Balčiūnas, litua- 
domas viešai lietuvių salėje nistinės mokyklos atst. A. Au-[ Stempužis 
Viešam pasirodymui mokinius
klasėse padeda atrinkti lietuvių 
kalbos mokytojai. Nelankantie
ji lituanistinės mokyklos ir no
rintieji lietuviškai deklamuoti, į-! 
sirašydina varžybų komisijoje ( 
varžybų metu. Dalyviai susikrs- 
tomi grupėmis: I grupė I — IV 
skyriai, II grupė V — VIII sk.,
III gr. IX — XII sk. Geriausiai 
pasirodžiusiems skiriamos pre
mijos. Premijas skiria apylin
kės valdyba ir paskiri asmenys, 
kurių vardu jos teikiamos. Var
žybos yra viešos ir jas stebėti 
kviečiama visa lietuviškoji vi
suomenė.

— Dėl techniškų kliūčių š. m.
gruodžio 16 d. numatytas apy
linkės informacinis susirinkimas 
nukeliamas į 1957 m. sausio 13 
d. lietuvių salėje.

— Apylinkės valdyba A. Mac
kevičiui paskyrė pašalpą $15.
Jis yra karo invalidas, kuriuo 
turėtų susirūpinti L. L. K. Inv.

gustinavičienė, teatro atst. Z. 
Peckus ir Rašto Klubo atst. J.

LB inf.

PRIEŠKALĖDINIS
IŠPARDAVIMAS

Svarbus pranešimas visiems 
mūsų klientams 1 '

Ką tik dabar gavome didelį kiekį žieminių 
drabužių moterims, vyrams ir vaikams.

Turime didelį storų apatinių, mėgstinių, lo
voms uždangalų, pagalvių ir visokių kitokių žie
minių reikmenų pasirinkimą.

Kviečiame atsilankyti •— būsite patenkinti mū
sų kainomis ir patarnavimu.

Joseph's Dry Goods Store
3218 $o. Halsted Street, Chicago, III.

ATDARA SEKMADIENI NUO 10 IKI 5. 
BUDRI KAS, 3241 So. Halsted Street 

PRIEŠ KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS!

lįvyko lapkričio 21 d., dalyvau
jant visiems nariams, tarp dau
gelio platesnės apimties klausi
mų ir reikalų, buvo ypatingai

tėvus, o jei tai nepadės, jieškoti 
kitokių priemonių, kad neklau
žados ar belinkstą į nusikalti
mus būtų atitinkamai įspėti.

— Lituanistinė mokykla augš 
tesnių skyrių mokiniams, jauni
mui rengią pasilinksminimo — 
šokių vakarus, vienam mokyto-

S. m. gruodžio 8 d. 7 vai. vak. (U1 budlnL Pageidaujama, kad
mažojoje lietuvių salėje Balio 81e vakaral butl» »ausūs ,r turt‘ 
plrm. kan. dr. J. Končius pa- tų “v° Prasm«- Sveikintinas
teiks pranešimą apie Balfo veik- 

griauti to, kas jau seniai įkurta ' lą. Be to papasakos įspūdžius iš 
ir veikia. Ir antra, į Bendruo- j savo kelionės po Europą, 
menę senoji l<arta žiūri, kaip Mieli broliai ir sesės, mielai 
gryną tremtinių kūrinį, todėl ir j pašvęskime valandėlę susirinki- 
su nepasitikėjimu. Bet šie rėiš- i mui ir pranešimui. Be to neuž- 
kiniai pamažu nyksta ir yra mirškime, kad mieste renkamos 
daug vilčių, kad laikas juos vi- : aukos Balfui. Mielai aukokime, 
sai panaikins. Su bendrinėmis i__organizacijomis,, kaip Altu ir' ,J5 APYLINKES ŽINIOS 
Balfu, santykiai yra geri. Su 
LRKSA ir SLA norėta ryšio,

mostas.
— Dailiojo skaitymo, dekla

mavimo ir kalbėjimo varžybų 
komisiją- sudaro: apyl. v-bo;

AR
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IA V PILIETYBEI

— Apylinkės valdyba š. m. 
gruodžio 9 d. 11:30 vai. lietuvių 

bet nieko konkretaus n^pdary- salėje,' talkininkaujant lifuanis-l 
ta. SLA net į kvietimą Kultu- ' tinei mokyklai, rengia dailiojo I 
ros kongresan visai nieko neat- skaitymo, deklamavimo ir kai-į 
sakė. Su Vliku. Nepriklausomy
bės Talka ir kitomis politinė
mis srovėmis palaikomas kon
taktas, siuntinėjant Bendruome
nės biuletenį. A. L. R. K. Fe
deracija Bendruomenę remia.
Su Tautine Sandara nepavyksta 
užmegzti santykių.

bėjimo varžybas. Jose gali da
lyvauti visi moksleiviai iki 18 
m. amžiaus, kurie lanko ir ne
lanko lituanistinę mokyklą. Skai 
tomąjį grožinės prozos dalyką, 
deklamuojamąjį eilėraštį ar sa
komojo žodžio mintį pasirenka

C|/|B’C SELF Ol\ll W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

Gruodžio-December 6, 7 ir 8 dienoms

HENNESSY, 3 STAU COGNAC Fifth $5.09

M0UQUIN, 10 YR. OLD BRANDY Fifth $3-98

DURELL FRENCH BRANDY Fifth $3.29

KRON-BRANNVIN OR ANDERSON,
IMPORTED AtįUAVIT Fifth $3.98

GRAIN ALCOHOL, 190 Proof U. S.P. Fifth $4..89

CURACAO LIQUEUR Fifth $3-59

BANANA LIQUELR
n t ’

Fifth $3.59

C0INTREAU LIQUEUR or i

COINTREAU LIQUEUR & BRANDY $4.09

CINZANO VERM0UTH
Sweet or Dry Fifth $-| .39

PABST BEEK Case cf 24 Cans
į l" ■— ■— 'frl į 1 ■ ■

$3-89
- fl *

Baldai, kilimai, gazo virt. pečiai, skalbiamos mašinos, dulkiasiurbliai, 
televizijos, i-udto apiuatai, šaldytuvai, HI-FI fonografai, brangeny
bės, deimantai, laikrodžiai, sidabriniai išdirbiniai, kalėdinės prekės, 
žaislai, lėlės, lem|wis, antklodės, vatinės kaldros.

Sutaupysite nuo 25 iki 65%. 24 men. išmokėjimui.
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI:

2 dalių (sectional) komplektas, buvo $129.00, dabar ...............$ 68.00
2 daliu (sectional) komplektas, buvo 8219.00, dabar .......S 98.00
2 dalių Kroehler komplektas, buvo $299.(9), dabar ....................$158.00

Kroehler komidektas, buvo $159.00, dabar ............... $ 88.00
Pullnuinn komplektas, buvo $499.00, dabar ................. $298.00

daugiau 
dauginu 
daugiau 
dauginu

2 dalių
2 dalių Pullnuinn komplektas, buvo $499.00, dabar 
Simmons, Kroehler, Sealy, Sleeprite, mieg. sofos, $68.00 Ir
Countour kėdės.............................................................................$38.00 ir
Radiu kėdės ....................................................................... $19.00 jr
Matracai Sealy, Simmons . . •..............................................$24.00 ir

M1EGIAMO.IO KAMBARIO BALDAI: '
4 dalių Liudviko XVI stiliaus, buvo $1,200.00, dabar ...............$588,00
3 dalių šviesios maliog. ai- riešuto inedž., buvo $189.00, dabur $108.00
4 United Silver Froat, buvo $309.09, dubur .....................................$208.00
4 dalių Mintine Riešuto medž., buvo $269.00, dabar ..................$168.00

Basset 18 šimtmečio, buvo $429, dairai- ...........................$228.00
Basic-Witz Modem Maliog., buvo $449.00, dabar . Į. .$248.00 

Bookcatsc lova, buvo $229.00, dabar ............................. $138.00

4 dalių
3 dalių
4 dalių
3 dalių
4 'dalių Maliog. 
4 
4 
4 
4 
4

su 
Riešuto ar šviesaus medžio, buv<>$149.00, dabai- .$ 98.00

patys mokiniai. Naudojami tik 
Centro Valdyba, kuri buvo at- lietuvių autorių kūriniai. Eilė- 

stovaujama pirm. St. Barzdukoj rastis deklamuojamas ištisai ir 
ir nario kultūrinei informacijai; mintinai nuo vienos iki trijų mi- 
Juozo Stempužio, nėra paten-' nučių. Skaitymui vienam daly- 
kinta Bendruomenės plėtimusii =— 1
JAV. Oficialiai yra srorganizuo;
tos 60 apylinkių, nors gyvų ir 
veiklių galima priskaityti tik 15.
Veikia šešios apygardos — Bos
tonas, Chic’ga, New Yorkas,
Ncwarkas, Hartfordas ir Los 
Angeles. Organizavimo stadijo
je yra Detroitas ir Clevelandas. 1 
Nusiskųsta, kad pvz. Washing- 
tonc, kur yra susipietusi gana 
gausi lietuvių intelektualų gru
pė, nėra suorganizuota apylin
kė. O pvz. Long Bcach, Fla.. 
kur gyven tik senoji karta, su
darė apylinkę.

Spaudos bendradarbiai A. Ka- 
sulaitis, V. Braziulis, J. Liū- 
džius, V. Marivnas, J. Virbalis 
ir V. Rocevičius šiame pasikal 
bėjime davė sugestijų, kad Bend 
ruomenės mintis būtų plačiau ir 
gyviau pertiekiama skaitančia- 
čiajai visuomenei. Bendruome
nės leidžiamas biuletenis (spaus 
dinama 250 cgz.) retą kurį pa
siekia ir tuo pačiu Bendruome
nės veikla ir jos siekimai pasi
lieka tik mažai saujelei težino
mi. L

Valdyba iš savo pusės nurodė, 
kad ji buvo gavusi daug pasiū
lymų leisti net savo laikraštį, 
bet šios minties atsisakė ir nu
mato leisti metraštį, kurio pir 
masis numeris apibūdintų visą 
penkerių metų veiklos laikotar
pį. Jau turimas ir leidėjas.

Nors JAV Lietuvių Bendruo 
menė turi 10,000 registruotų

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminas.

Mausimai ir atsaaymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe

Pinigus su užsakymas siusti: 
‘DRAUGAS”, 2854 S. Oakley avė. 

Chicago 8, III.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičlaus apianka 
URsakymua au [lnlgala alųaklta:

IM paL kaina £LM
DRAUGAS, $>M 8. Oakley Ava, 

Chicago 8, UI.

Šios auoatatiios Ir nepapraatoa įny- 
rob personažus Ittalp (vertina ra- 
žyt-ijąa Oliauda: “ ,.Weisas — pa- 
nleklhtaa niekintoja*, bet turja 
•avyje Fra Angeliuo angelų v<u«» 
Rama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti akalnčla 
meile. Pasaliau Julius... paatlises 
skaistumo ir nesuvokiąs Jo samSs.
drąsu* be drąsos, nesuprantąs pa
vojau* beprotajlmo procese”.

Chicago S aringa and Loan Assoclatlon naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes Iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 

mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opcning, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesi

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,006 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimas yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos lr viso* turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet daa- 
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Sldr-

Hnoka aukštesnius dividendui

18 šimtmečio Bastasvlllc, buvo $819.00, dabur $528.00
dalių Saddie Mist. l'in., buvo $439.00, dalia r ...........................$288.00
dalių Fruftvvood Prov., buvo $499.00, dabar ............................. $325.00
dalių Hnzolvvood, l'nited, buvo $499.00. dabai- ............ ............$298.00
dalie Cordov. Maliog., buvo $369.00, dabar ................................$248.00
dalių Pumlce užbaig., buvo $399.00, dabar ................................$274.00

KHJMAl ....
9x12 Vilnon. virš., buvo $32.00. dabar .................................................$18.00
6\9 Capri, buvo $24.00, dabar ......... ........................................................$12.00
9yl2 Visas vilnonis, buvo $169.00, dabar .......................................... $88.00
27 colių, laiptų kiliui., buvo $1.95 pėd., dabar .................................. $1.00
2 dalių vonios kamb. Hhag Rug, buvo $3.00, dabar ................. $. 98c

DINETTES — VIRT. PEČIAI — GAZO
5 dalių Formini Chrom. dinette (valg.), buvo $59.00, dabar .$32.00 
7 dailų Formlea Chrom. dinnette (valg.), buvo $99.00, dabur .68.0(1 
7 dalių Fancy Chrom. dinotte (vuig.), buvo $129.00, dabar $88.00 
7 dalių valgoiųojo kambario komplektas, buvo $199.00, daliar $118.00
Guzo virt. pečius — insdfluotas, buvo $129.00, dalau- ................. $88.00
Gazo virt. |iečiu.s — Autonuitiškas, buvo $225.00, dabar ....$158.00
Elektr. virt. pečius, buvo $222.00, dabar..........................................$128.00

ŠALDYTUVAI
Admlral su automat. defrost., buvo $359.00, dabar ....................$208.00
Philco 2 difrų 11 eub. t»ėdv, buvo $479.95. dabar ......................$358.00
G. E. 2-jų durų 12 eub. pėdų, buvo $499.95. daliar ....................$348.03
G. E. ružavos spalv. 10 eub. pėdų, buvo $269.00, dūliai" ... .$178.0-) 
G. E. Automatiškas, geltonos spalv,, buvo $399.00, dabar ...$265.00
I'rigidaire 10 eub. pėdų, buvo $299.00, dabar ...................................$105.00
Leonard 12,5 eub. pėdų, buvo $429.95, dabar ...................................$268.00
Philco automat. 11 eub. |k-dų, buvo $389.00, dabar .................. $288.00
Philco Automat. 8 eub. iNšlų, laivo $269.95, dabar ....................$168.00
G. E. Air eoudition. — oro vėsintuvai, kaina suinaž. $359.00, d. 199.00 
l’hileo %............................. .............. •••••.•.............................$349.00, d. $199.00

SKALBIAMOS MAŠINOS:
General Eleetrie Automat.. buvo $325.00, dabar ......................$188.00
Pliiloo automat., buvo $345.00, dabar .................................................$225.00
Pliileo su Gręžtuvu — \\ ringei- type, buvo $159.00, dabar ..$ 98.00
Bendiv automat., buvo $225.00, dabar ..............................................$125.00
Maytag su Grežt. — \Vrlngcr tupe modern., buvo $169.00, d. $ 98.00 
Hoover ir Ų. E. d ui k tusiu r Iii lai suma/., kain. nuo $137.00 ir daugiau 

AMERIKOS GERIAUSI TELEVIZIJOS APARATAI
21 eolių Admlral T.V. ir Radio komb., buvo $198.00, daliar .$298.00
21 eol. štilio įimd. Sonora, buvo $498.00, dabar ........................... $298.00
21 eol. Sonora Console švięs. medžio, buvo $199.00, dabar ...$138.00
21 eol. Travler Console., buvo $199.00, daliar ................................ $138.00
21 eol. CBS Console švies. meti. su durim, buvo $305.00, daliar $198.00
21 eol. Admirnl stalo niiHieiis. buvo $189.00, daliui- .................$128.00
24 eol. Console švies. med.. buvo $395.00, daliui- .......................... $188.00
21 eol. RCA Vietor stalo inod., buvo $199.00, dabar .................$155.00
21 eol. Zenitli S|iaee Contaml, Sįhsc.......................................................... $222.00
21 ool. Geu. Electric Console I It-favls. S,iee......................................$222.00
21 eol. Pliileo Console, buvo $299.95, dabar ............................ $198.00
21 eol. Zenitli console, buvo $349.95, dabar .................................... $259.00
RCA iMirtable — kilnojau!., buvo $110.00, daliar ............. $112.00
Gerame stovyje vartoti televizijos aparatai nuo ..$21.00 ir daugiau
Tujie Heeorucr, buvo $110.00, dabar ...................... ............................ $69.00
Vuikams elektr. fonografas, buvo $9.00, daliui- ....................................... $6
3 greičių fonografas, buvo $30.00, daliai- ............................................$19.00
3 grelč. auUnnat. plokšt. (i-eeord) keitėjas, buvo $59.00, dabar $39.191
HI-FI Pliileo automat., buvo $150, daliai- ......................................... $98.00
HI-FI Columbia, deimanto adatų, buvo $135.00, dabar ......$69.00
Hi-Fi Columbia A u tonui t., deim. adata, buvo $169.49), b Ada r $98.(9)
Pliileo laikrodls-Hudio aparat., buvo $32.00, dabar ..................$19.00
l*iiiteo mūzas Radio aparat., buvo $24.19), dabar ...........................815.(9)
Zcnith FM ir AM Sp«s-lal ...............................>.......................................... $10.00

DEIMANTAI .'ė LAIKRODŽIAI H- PAPUOŠAIAI 
Sutaupysite ncpiiprastai daug.

Deimanto žiedai 1) kur. aukso, 1/20 karut. lidvo $50.00, dabar $21.00 
'Mot. deimunt. vestuv. komplektas, buvo $160.00, dabar ............ $88.00
Mot. deiniaiit. vestuv. komplektas, buvo $34)0.00. dabur 
lai k r. Yyr. 17 akmenų, apsaug. nuo vandens (\\ aterproof) 

buvo $29.00, daliai- . . .
l-aikr. Ayr. 17 akmenų lt karat. aakso. buvo $5'.).00, daliai- .. 

Vyr. 17 akmenų Self AYinding, buvo $70.(10, dabur 
Ayr. 17 akiu. Alanu rankinis luikr., buvo $89.00, dabar 
Ayr. 21 akmenų iMuuiksuotas, buvo $79.(9*. daliar 
Ajr. 24 akmi-nų imuuksuota-i, buvo $89.00, dabar ...

tarnas yra tik toks: kai kurios bendrovėj yra patogesnė* taupytojai, 

ir teikia peinlngesnius Ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savlngs nuo pat aavo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojoms visas taupy

mui įdėtas sumas au aukštais dividendais. Kas Mečia pelningas patarnavimus — tai Chicago Savlngs yra viena Iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, Ii ke ičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas. '

Chicago Savlngs b-vš, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet tvarkoma, padidino savo turUį daugiau negu iki |1H,000,000 
Kviečiame visos pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westtem Avcnue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

UUBBKNTLT — AUK8CIAU81AS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT P AID UP INVESTMJENTŲ SKYRIAUS

$198.(9)

$1 1.50 
$2 1.00 
$37.00 
$11.01) 
$38.00 
$17.0(1

17 akmenų luiki-od., buvo $9.(9), dubor ............................... $14.00
17 akmenų deimanto laikrod., buvo $59.(9), duliar ....$29.00 

Mot. 17 akmenų 6 demianlo laikrod., buvo $125.00. dabar ..$82.00 
IsUkrodžint 17 ir 21 akmenų, Klgln. Griicn. Izingine, Bulovą,

Belinis garantuojami, orlg. kaluu $68.00, syccialtai įkainuota $19.00. 
Papuošalai (C-ostome), auskarui, špilkos, apyrankės, Toilct 

sėt., žiebtuvėliui, karoliai — K kainos.
3-jų eilučių |M-rlų karoliai, gražioje dėžutėje, vertės $10.00, dabar $5.00. 
Cultiir. tikrų kerių laivo $27.00, dabur — $12.00.
Gintaro karoliai, laivo $12.(9), dainų- — $6.00.
Automat. Toasti-r., SĮ«s-iąl .............. ........... $12.00
Automat. kavos |H-rkuliat«irins imprastai $29.00, dabar .............$16.(10
AA-affle Irons, laivo $12.00, daliar . .......................................................... $ 7.00
General l-5eetrle šild. piul., buvo $9.00. daliar .....................................$5.00
5,11(9) setų ImiMirtuotų Doniestie Dinncruare, porcrLuno indai, nu-

pifeiti urmo kaina ................. ...........................................I9e kiekvienas
32 dalių Kerial. plieno ir sklali. pelių komp. laivo $18.00, dabar $8.00
Didelės antkliNlės .Ayloii Ai A II11.. laivo $10.00, daliai- ...................... $5.00
Didelės vatinės kifidros, laivo $11.00, daliar.............................................. $7.(9)
6,000 plokštelių (Jteourds): Columbia, A’iclor, Deeea, 78 ŪPAI,

paprastai |s» $9e, eloslng out po ............................................................. 19c
Kalėdinės plokštelės 33 RP.AI laivo $2.01), daliai- ................................ 89<-

BUDRIKASv 3241 So. Halsted Street
Budrlko radio valunda Iš stoties W.H.F.C. 1466 kclvlrtadleniiul* nuo 
C iki 7 vai. vak. su gjvuis talentais ir nauju orkestru.

Iki Kalėdų krautuvė atdara kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 10 vai ryto iki S vai. popiet

I alk r. 
lai k e. 
Ldtkr. 
larikr. 
Motor. 
Motcr.
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Chicagoje.
linksmas linksmybių 

linksmavakaris

šeštadienj, gruodžio 1 d., Chi- 
cagos Lietuvių Vyrų choras su
rengė Lietuvių auditorijoje šau
nų priešadventinį linksmavaka- 
rj — humoro vakarą. Programą 
išpildė vyrų choras, to choro 
kvartetas ir sekstetas. Progra
ma buvo labai įdomi, nevargi
nanti ir neilga. Vyrų kvartetas 
su priderama nuotaika padaina
vo linksmus ir nuotaikingus Al- 
mio Drulios kupletus apie vasa
ros linksmybes Sandunuose ir 
apie storas pinigines bei pap- 
lonėjusius smegenis... Aktorius 
gi paskaitė to paties Almio Dru
lios humoristinės kūrybos, ku
rią gausinga publika priėmė la
bai šiltai.

Choro sekstetas linksmai nu
teikė publiką naujomis daino
mis apie veiksnius, politikierius, 
augštąją politiką ir visokius ka
nalus. O ant galo užtraukė dai
ną apie žydų vainą.

Gi pats vyrų choras, arba 
kaip programos vedėjas “Char- 
liukas” jį pavadino — senber
nių brandinimo Darželis, kuriam 
vadovauja muz. Baltrušaitis iš
pildė savo kelias naujausias ir 
gražiausias dainas. Ovacijoms 
nebebuvo galo. Publika tiesiog 
choro nebepaleido nuo scenos.

Vakaro programą, kuri buvo 
jauki ir šilta, vykusiai ir nuo
taikingai pravedė to choro daly
vis Kazys Slavinskas.

O kaip su publika? Šį kartą 
jos prisirinko daugiau, negu pa
vasarį balose vandens. Kai iš 
balkono žvelgterėjau į šokančią 
salę. tai atrodė tikriausias skruz 
dėlynas. Ir tą mitriai judantį 
skruzdėlyną sudarė veik viena 
jaunuomenė ir gražuomenė.

Kai jau linksmavakaris, tai 
linksmavakaris: galėjai valgyti

A. -J- A.

ARCHIT. JOKŪBUI GEDIMINSKUI 

mirus, jo žmoną, dukrelę ir artimuosius liū

desio valandose nuoširdžiai užjaučia ir liūdi

Sofija ir Adolfas Januškevifciai

MARQUETTE
RADIO 8c TV SERVICE

2419 West 67th Street 
Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

JUOZAS RAKŠTYS Tol. PRospect 6-5216 1

ŠIANDIEN PROGA!
J. JANUŠAIČIO ir 1. MAŽEIKOS
Midwest Maisto - Likerio 

/ Krautuvėje
2515 W. 69th St, Tel. PR 8-9259/ X

★ z

TRANSFORMER ENGINEERS

Specialios kainos gruodžio min. 7, 8 ir 9 dienom
IMPORTUOTA PORTUGALIAKA

10 metų Braady • • 51

MARTEL, prancūziškas konjakas 51
BISQUIT, 5l

HENNESY 3 STARS 61
KIJAFA VYNAS 51

PORTUGALIŠKAS import. vynas 5

VODKA, VISKEY IR DRY GIN 51

VYNAS GALIONAIS

Ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis
Gaunami lietuviški ir Mamytė* sūriai, importuoti grybai, 

uogienė, lietuviška (vari duona ir kiti gaminiai kaip vietiniai, taip 
užsienių.Ir importuoti iš

Piknikams ir (vairiems
duodama speciali nuolaida.

ko tik širdis troško ir dar lie
žuvio galą nuoširdžiai galėjai 
pavilgyti, žodžiu, netrūko nieko, 
tiktai pritrūko rožių. Kai Balio 
Pakšto orkestras suvii-pino Ro
žių valsą, tai vienas sušilęs ka- 
vaiieriuš bėginėjo prie šokančių 
ar-tik besirengiančių šokti, gai
liai maldaudamas:

— Parduokite savo rožę. Duo 
du penkis dolerius.

Bet kas parduos savo meilę, 
nors ir už penkinę.

Vyrų choro vadovybei priklau 
so garžus “kreditas” už sugebė
jimus, o šauniai ir gausingai 
publikai už nuoširdų parėmimą 
“Rigoletto” operos, nes šio va
karo pelnas skiriamas “Rigolet
to” operos pastatymui, kuris 
pareikalaus milžiniškų išlaidų. 
Bet vyrai rizikuoja. Valio! A. V. 
liu išvyko į San Francisko, nes 
ten inž. V. Vaitas šiuo metu 
.kaip karininkas atlieka karinę 
prievolę laivyno bazėje.

— Pagerbs M. Venį. Bostono 
Stp. Dariaus legionierių postas 
nutarė surengti seno veikėjo My 
kolo Venio pagerbimą 1957 m. 
gegužės 5 d.

Los Angeles, Calif omia
Nauja Lietuvos Vyčių 

kuoposį valdyba

Lietuvos Vyčių kuopos (133) 
gruodžio mėn. susirinkime, ku
ris įvyko 1956 metų gruodžio 
mėn. 2 d. pas Lorraine Samolis. 
išrinkta nauja 1957 metų val
dyba: pirm. L. Valiukas; vice
pirmininkai — A. Skirius ir J. 
Zichwic; sekr. Lorraine Samo
lis; fin. sekr. Laura Yucius; ka
sininkė Ann Laurinaitis; kores
pondentė Hellen Nashlenas. Be 
to, sudarytos ir svarbesnės ko- 

. misijos: ritualo (pirm. Laura 
Yucius), Lietuvos reikalų (pir
mininkas L. Valiukas), Lietuvių 
kultūros (pirm. Z. Balsytė), re

$3-79
$4.-95
$4*85
$5*10
$1.64
95c

$2*98
$2*95

perkant dideliais kiekiais

liginė (pirm. Ed. Bartkus) ir 
kit. šiai valdybai teks tikrai 
gerai pasitempti, nes jai reikės 
suorganizuoti ir pravestei visuo 
tinį Lietuvos Vyčių organizaci
jos suvažiavimą, kuris įvyks 
1957 metų rugpjūčio mėn. 7, 8, 
9 ir 10 dienomis Los Angeles 
mieste, Statler viešbutyje. Kuo 
pos dvasios vadu yra kun. dr. 
A. Bučmys, šv. Kazimiero lietu
vių parapijos vikaras. Kuopa 
gruodžio mėn. 16 d. turės bend
rus, iškilmingu? pietus, kurių 
metu naujoji valdyba “perims 
valdžią” iš senosios. 1956 me
tais kuopai pirmininkavo P. Efar 
kauskas.

Šen. T. II. Kuchel padėjo atvyk
ti į JAV iš Anglijos Žymantams

Prof. M. Biržiškos žentui K. 
Barauskui mirus ir poniai Ba
rauskienei sunegalavus, jų trys 
vaikučiai buvo likę beveik visai 
be globos (prof. M. Biržiškai 
tikrai buvo sunku jais rūpintis). 
Čia atėjo į pagalbą šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonas 
kun. j. Kučingis, paprašydamas 
senatorių Thomas H. Kuchel, 
kai jis padarytų visas pastangas 
ir kaip galima greičiau padėtų 
atvykti iš Anglijos Žymantams 
(prof. M. Biržiškos dukteriai, 
žentui). Kun. kleb. J. Kučingis 
pravedė visą susirašinėjimą su 
šen. Thomas H. Kuchel. Pastan
gos nebuvo veltui, Žymantams 
buvo duota skubiai viza atvykti 
į JAV. C. C.

hx>o<x>o<kk>ooooooo<xx>oo<xx><»

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas Ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtres8 ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge'', 2334 South 
)akley Avė., Chicago 8. DL 

mxxxxxxxxxxx>ooooooooooo<x>

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“DRAUGE"
2334 So. Oakley Ava 

CHICAGO 8, ILL

f

, WORK WHERE 

ADVANCEMENT OPPORTUNITIES 

MULTIPLY FAST

New developments, broadening buainess and far-reaching plans are contri- 
buting to a steady expansion at the Specialty Transformer Department of 
G. E. ... a department which G. E. management anticipates will grow to 
double its size in the next 10 years.

. Such progresą plūs the diversity of specialty projects provide the engineer- 
ing staff here with:

• CREATIVE ASSIGNMENTS
• PROFESSIONAL RECOGNITION
• RAPID ADVANCEMENT

Right now additional top-flight openings exint for Creative Electrieal and 
Mechanical Engineers well grounded in fundamentais to solve the continuous- 
ly uniąue design problema that oome to General Electric’s Specialty Trans- 
former Department. Here too, you can combine the advantages of urban 
apd rural life, in this ideal city-in-the-country.

. ALSO OPENINGS FOR 

ENGINEERING ASSISTANTS
Write us today for a chance to start using all of your engineering knowl- 
edge and intelligence. Your reply will be held in confidence.

(Apply In persrtn, write or pire)
Mr. C. D. FERGUSOR — Specialty Transformer Depf. 

GENERAL ELECTRIC COMPANY
1635 Broadway, Fort Wayne, Indiana

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi: 1) Jonas Bele vyčius,

Valių k., Žvirgdaičių vals. Turiu 
svarbių žinių nuo jo žmonos. 2) Iš 
Sibiro Juozas Kuras, Mezgbūdžio 
km., .įieško Jono ir Antano šuopių, 
kilusių įš Birštonu km., Griškabū
džio vals. J ieškomi ar žinantieji 
apie juos prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Antanas Kaunas, 657 W. 55th 
St„ Chicago 21, III.

Mykolas Mikui kas ir Mrs. Anna 
Manos, gyvenę Chieagoje, yra jieš- 
komi giminių. Juos pačius arba jų 
likimų žinančius pranešti: Pr. Ja
nulis, 4424 S. Washtenaw Avė., Chi
cago 32, III. Yra jiems laiškas iš 
Lietuvos.

Jieškoma Stasė Norvydienė, ki
lusi iš Joniškio m. Turėjusi ke
pyklą Chicagoje. Jieško Ona Kliau- 
seviėiūte iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo 
adresu: Della Poškus, 5931 North- 
west Highvvay, Chicago 31, III.

Viena Kalėdų Dovana visai šei
mai — televizijos aparatas. Ži
nios, kronika, sportas, baletas, ope
ra, drama, muzika, dainos, šokiai, 
filmai — viskas televizijoj. Atvy- 
kit pasitarti pas specialistą Gra- 
dinską, J. G. Television Co., 2512 
W. 47th St„ FR 6-1998. Atidarą 
ir sekmad. 11:00-3:00.

ĮSIGYKITE DABAR
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poesijoe 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge". 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIII

KNYGA, KITKI VISADA ĮDOMI 
IR NE8ENOTA 

Tai Juozo Švaisto

šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 13 
viso 78 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ava.

Chicago 8, IUinois

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

REAL ESTATE

Geriausi prieš kalėdiniai 
pasiūlymai

a po R nnnjas
baigiamas įrengti »u visais moder- 
nlšklauslals patobulinimais ant pla
taus kampinio sklypo, visas Sviestų 
fronto plytų, galima ifiilėk. pagal 
pirk. pageidavimus.

$4,000 įmokėti
už medinį 6 kainb. su 3 karuli, skie
pe, namų. su 2 auto garaž.u, kaina 
tik 111,650.

Tuoj gailina u&imtl
Mūr. 2 po 5 centr. šild. garaž.as. 

Brighton Parke.
7 kamb. 4 micg.

mūr„ pusantro augAto ant plataus 
sklypo su garažu ir centr. šild. arti 
susisiekilo ir mokyklų.

Taverna Ir 4 butai 
Brighton Parke judrioje vietoje, ge
ri įrengimai, veras šildymas, gara
žas, puiki vieta lengvai uždirbti

Baldų krautuvė Ir 2 butai 
Juk gali būti didelio fabr. savinin

kas, bet pradėk nuo dirbtuvės. Kai
na $19,500.

Turime daug visokių namų ir vi
sur, padedame gauti paskolas, esame 
centrinėje lietuvių kolonijoje Brigh
ton Parke.

ŠIMAIČIAI
Realty. Bulldera. Insurance 

2737 West 48 St 
CLiffside 4-2390

ATDARAS APZICRftJIMIT SEš- 
TAD. IR SEKMAD. nuo 11 iki 5 vai. 
Naujas 1 Įą augšto mūrinis 2-jų bu
tų pagal užsakymų pastatytas na
mas. Karštu vand. “Riųliant" apšil
dymas. Keramikos koklių vonios ir 
virtuvės. Ąž.uoliniai papuošimai. An
gliškas rūsys. Insuliuotos sienos. St. 
Mary* Star of the Sea parapijoje. 
$33.600. 6128 S. K 01,1 N AVĖ.

l&NUOMUOJAMA

1411 S. 49th Court, Ciceroje
Išnuom. 4 kamb. butas, suaugusiems. 
Kreiptis į savininkų tel. EUclid 
6-4311, po 3 vai. popiet.

IŠNUOMOJAMAS 5 km. gaz.u ap
šildomas butas 1-me augšte iš kie
mo pusės. Karštas vanduo.

Teirautis 4513 So. Wood St.

IŠNUOM. 4 kamb. butas Gage 
Parke, 5242 S. Artesian Avenue

Tel. PBospect 8-4246

MARQUETTE PARKE išnuom. 
5 k. šviesus apšild. butas.

PBospect 6-5015

IŠNUOM. 3 k. butas vedusių po
rai arba viengungiams. 6444 So.
Washtenaw Avė.

D ® m E 8 i o i

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa 11 stotie* 

WBM8, 1090 kll. sekmadieniais 12— 
12:80 vai. per pietus: liet. muzika 
dainos, ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis ) Steponą Minką. 
Baltlc Florists, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvą, 502 E. Broadway. So. Boston 
>7, Masą Tel. So. 8-0489. Ten pat 
gaunama la,k. ..Draugu"

SEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per Alų įstaigų. 
AL. BUDRECKAS

K1ALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californljos g-vės)
LAfayette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE 8ALE8 

2600 W. BBth St. Tei. Prospect 8-5451

Nepraleiskite progos! Marųuette 
Parke 5 apartmentų mūr. narnas, 
3x4 ir 2x3. Mūr. 3 karų garaž.as. 
Mėn. pajamų $417. Namas tikrai ge
rai užlaikytas. $4 4,000. A. Janas.

Pilnai įrengta grosernė prie 71 ir 
Callfornia Avė. Pelningas biznis. Tik 
$2,700. plius visos prekes savikaina. 
Volodkevit’ius.

J rytus nuo Marųuette Parko 6 
kamb. gražus mūr. bungalow. 2 maš. 
garažas, rūsys, šildymas karštu van
deniu — alyva. $16.000. K. Juknis.

RETA PROGA. LEMONTE prie 
trijų didelių kelių virš 5 akrų 
žtynės su dviem gyvenamais na
mais, 2 garažais, 4 paukštidėm. Vie
nas 5 kamb. namas išnuomotas už. 
$75 mėn., kitas 8 kamb. namas —• 
savininkui. Patogus susisiekimas au
tobusais su Pikaga. Savininkas par
duoda dėl to, kad jis gavo palikimų 
kitur. Įmokėti $4,500. Kaina $18,000. 
A. Rėklaitis.

3 būtų namas Brighton Parke. Pa
jamų $150 Į mėn. Garažas. $16,800.

4V apartmentų gerai prižiūrėtas, 
Švarus mūro namas Marnuette Par
ke. labai geroje vietoje. Namas išsi
moka per 7 metus. $68,000. A. Siru
tis.

P LEONAS
SEAL ESTATE

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
1. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Nota r y Public 

5916 S. \Vestem Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5080 

PBospect 8-8579 (vak. ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

AUTOMOBOiEb — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOtlOOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
6769 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9531

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. Goethe

HELP YYANTED — MALĖ

I?
SOLAR AIRCRAFT COMPANY

Challenging opportunities for competent men to build secure 
futures in the Indurtry of Tomorrow.

ENGINEERING
• Maintenance Engineers
• Tool Engineers
• Production Planners
• Liaison Engineers
• Projecf Planners -
• Production Engineer
• Maintenance

Estimator
Supervisor

PRODUCTION SUPERVISORS
Previous experience supervising machining or tooling 

operations pneferred.

Engineering degree not reąulred where siiitable experience has 
been aųuired in addltion to good saJaries, opportunities for rapid 
advancement and permanent. Solar offers a profit sharing prog- 
ram, vacation plan, payment of relocation expe.nses, group in- 
miramce and other benefits. There are in addition to the prestdge 
of working with a company that i» a natlonal leader ln shcet 
metai fabrication. For interview wrlte, call or visit M. J. D. 
BATTEN.

SOLAR AIRCRAFT COMPANY 
DĖS MOINES, IOWA

BUILDING & REMODELTNG

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

6 I M A I C I A I 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

.....................................................i
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
miimitiiiiiiiiimiiiiiuuiuiiiuiiiiiiiiiiiu 

ĮĮIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHJ 
I LIETUVIU STATYBOS 

= BENDROVS

Į MORAS
■E Builders, Gen. Gontractora 5 
— Atlieka planavimo ir staty- SS 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. = 
S Namų įkainavimas ir įvairūs S 
S patarimai nemokamai. E
S Kreiptis šiuo adresu: =
|JOHAS STANKUS i

_ Chicago 29, Dllnols 
nllllllllllllllllllllllllllUlllllllllilIlIUIlIllS

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokią trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-2793 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLiymplc 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro Iki 11 vaL vakaro.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai -

DIBT APDRATTDD aOENTFRA
Visų rūšių apdraudos. automobl- 

ttų finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitu! 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VFAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCI 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36. TO

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai 

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

OLympic 2-6752

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraitis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

iSkelbkitės “Drauge"

Process Engineer 
Projecf Engineers 
Mefalhirgisfs 
Tool Planners 
Plant Layout

Draftsmen
Draftsmen
Tool Design Engineers 
Tool Designers 
Tool and Die M a kers

KRAVrrvft ATDARA KASDIEN NUO 7 V. RYTO IKI 10 V. V:
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SO. BOSTONO ŽINIOS

Kultūros klubo susirinkimas

Susirinkimas_ įvyko gruodžio 
2 d., 3 vai. p. p. internt. institu
to patalpose ir buvo skirtas su
sipažinimui su latvių gyvenimu 
emigracijoje. Dr. B. Mickevičius 
raštu skaitė uoliai parengtą pa
skaitą, pateikdamas daug žinių 
apie latvių politines, visuomeni
nes, kultūrines organizacijas ir 
apie kultūrinius laimėjimus. Iš
skaičiavo žymesnius latvių kul
tūrininkus ir jų nudirbtus ar 
dirbamus darbus. Iš latvių, pu
sės dalyvavo žurnalistų s-gos 
pirmininkas K. Akmentinš ir 
visuomenininkas A. Augustans. 
Meninėje programos dalyje bu
vo paskaityti latviškai keli eilė
raščiai. parašyti Bostone gyve- Į 
nančios poetės M. Urniežus-Lam 
bergs. Poetas Faustas Kirša 
paskaitė tų eilėraščių gražų lie
tuvišką vertimą.

Latvių pianistė Mara Eferts 
paskambino piano keletą trum
pesnių dalykų. Ta pati pianistė 
akompanavo solistei Dailai Kau 
cis-Gosts, kuri padainavo nuo
taikingai keletą latvių liaudies 
dainų. Pabaigoj latvių vardu K.

ninėj dalyje smuikininko Iz. Va- 
syliūno koncertas. Minėjimas 
yra viešas. Visi kviečiami, Ren
gia Bostono ateitininkai.

— Kun. J. švagždžio 50 m. 
kunigystės jubilėjaus iškilmėse 
dalyvavę! nemažai bostoniškių 
gruodžio 1 d. iškilmingose pa
maldose ir gruodžio 2 d. ban
kete.

Ant. Kneižys per savo radijo 
valandą pasakė kalbą apie ju-

kančių vaikų tėvus, bet ir gan 
gražų Philadelphijos lietuvių bū 
rį. Scenoje žiūrovų maloniai su
tikti pasirodė šeštadieninės mo
kyklos vaikučiai su eilėraščiais, 
trumpais įscenizuotai3 dalykė
liais, su šokiais ir kt. Programa, 
kad ir nesubrand;nta iki gero 
išbaigimo, paliko žiūrovams ne
blogą įspūdį. Po sceninės dalies

Turiningą sveikinimo žodį pa
sakė šaulių centro atstovas Iš- 
ganaitis. Pagrindiniu ‘kalbėtojų 
buvo gen. Rėklaitis. Jis išsa-

Po vaidinimo buvo šokiai, bu
fetas ir virtuvė su skaniais lie
tuviškais valgiais, kuriuos pa-, 
gamino darbšti ir nenuilstanti

mioj ir nuoseklioj paskaitoj pla- šaulė Izabelė Tiltonien'ė. A. P.
čiai apibūdino Lietuvos kariuo- Į ----------
menės reikšmę atstatant nepri
klausomą Lietuvą, per visą ne
priklausomo gyvenimo laikotar
pį ir ateities Lietuvos išlaisvi-

Rcmkitc dien. Ilrau^!

vyko šokiai, geras baras ir la- nimui. Generolo kalbos metu at 
bai turtinga loterija, kurioje sitojimu buvo pagerbti žuvę už
akims pagundą kėlė gan daug 
skulptoriaus P. Vaškio darbų. 
Apskritai, visa technikinė vaka-

biliatą. Tą patį padarė ir P. Viš- ro dalis buvo gerai organizuota.
činis per Laisvės Varpo radiją.

— Parapijos mokyklos kalė
dinis parengimas bus š. m. gruo 
džio 16 d. 3 vai. p. p. So. Boston 
High School salėje. f _ _

— Gruodžio 8 d. yra šventė, Newark, M. J.

Tai nuopelnas ne tik mokytojų, 
bet ir energingai veikiančio tė
vų komiteto, kurį sudapo J. Skla 
daitis, V. Muraška ir V. Šuopys.

Lietuvos laisvę kariai. Dr. A. 
Palaitis kalbėjo vengrų ir kitų 
pavergtųjų tautų klausimu, ši 
tais klausimais minėjimo daly 
vių gausiu pritarimu buvo pri
imtos rezoliucijos, kurias per
skaitė Alto skyriaus pirm. P. 
Petrušaitis.

Kilyga, kurią Įvertino Vincas Ku
dirka, kurią, pats čmčsl versti — no- 
gall būti mums svetima. Tai Marijos 
Radzevičiūtės

I

; ŽEMELE ŠVENTOJI
Tai Žemaitijos knygnešių romanas, 

naujai išverstas C. Petriko, kalbą 
peržiūrčja P. Andriušio.

dėl to nedirba lituanistinė mo
kykla. Pamaldos rytą įprastinė
mis valandomis ir vakare 7 vai. 
30 min.

— Vilimanto Vaito-Vaitkevi- 
čiaus ir Virginijos Simanavičiū
tės sutuoktuvės įvyko gruodžio 
1 d. Sutuoktuvių apeigas atliko 
kun. V. Paulauskas. Vestuvių 
šaunus pokylis įvyko taut. na
muose. Buvo atvykęs jaunave
džio brolis dr. O. Vaitas-Vait
kevičius su žmona ir svainiu iš

Akmentinš dėkojo latvių vardu Detroit. Jaunavedžiai automobi- 
ir reiškė mintį, kad ir latviai Į _______
turės ką panašaus surengti.

Susirinkimas praėjo jaukioje
draugiškumo nuotaikoje. Pabai 
goj buvo klubo valdybos ponių 
Ir. Kamantauskienės ir O. Giru- 
lienės surengta jauki kavutė.

Pagerbė adv. J. Grigalių
Š. m. gruodžio 2 d. So Bosto

no liet. piliečių draugija suren
gė savo nusipelniusio darbuoto
jo adv. J. Grigaliaus pagerbimą 
jo paskyrimo Ą miesto apeliaci
jų komisiją proga. Prisirinko 
pilna salė žmonių. Iškilmėms 
vadovavo draugijos pirmininkas 
adv. A. Young. Pirmas trumpai 
ir nuoširdžiai kalbėjo dr. A. 
Kapochy, nupasakodamas J. Gri

Philadelphia, Pa.
Politinės vienybės besiekiant

Philadelphijos Lietuvių Poli
tinės Vienybės sąjūdžio užsimo
tus uždavinius pradedant vyk
dyti, lapkričio mėn. 25 d. gau-j čiu turės 
sus būrys Philadelphijos lietu
vių susirinko į Šv. Andriejaus 
parapijos salę išklausyti Vliko 
pirmininko J. Matulionio ir H.
Blazo pranešimų. Pirmasis sa
vo ilgame žodyje davęs dabar
tinės pasaulio politikos apybrai
žą, padarė išvadą, kad ir Lietu
vos laisvės byla pradeda įgauti 
sėkmingą eigą. Plačiau apsisto-

Mielas jaunime,
Jau eilė metų, kaip Rūtos an

samblis, puoselėdamas lietuviš
ką dainą ir šokį, palaiko lietu
vybę šioje New Jersey apylin
kėje ir atstovauja lietuviškąjį 
meną tarp svetimtaučių. Pradė
dama šį sezoną Rūtos ansamb
lio vadovybė kreipiasi į visus 
dainos bei tautinių šokių mėgė
jus stoti į ansamblį. Nauji na
riai priimami repeticijų metu, 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 8 vai. vakata Šv. Jurgio 
dr-jos salėje, 180 New York 
Avė., Newark, N. J.

Prašome taip pat ir visus vy
resniuosius, tėvus raginti savo 
jaunuosius stoti į ansamblį pa
remti tą gražų tautinį kultūrinį 
darbą kur jūsų jaunieji tuo pa- 

progos bendrauti ir
susipažinti su lietuviškuoju jau
nimu ir čia išmokti lieiuviškų 
dainų bei tautinių šokių.
Rūtos ansamblio direkt. ir vad. 

Gražios jungtuvės

Lapkričio mėn. 17 d, Newark 
lietuvių parapijoj Šv. Trejybės 
bažnyčioje susituokė Rūtos an
samblio nariai, Vosylius Vikto
ras iš Elizabeth, su Gvazdaity- 
te Aldona iš Newark. Moterys-

Knyga vaizduoja Žemaitijos kaimą 
spaudos draudimo metu. Knygos he
rojus Laurynas Kareivis, prasiskynęs 
kclOĮ. J laivo kapitonus, grįžta i sa- 

Jaudinantis ir didingas mo- vo Šventąją žemelę, apie kurią atsi
liepiama: "Kas bent) vieną lašeli sa
vo prakaito j tave paliejo, tas amži-mentas buvo, kai atsistojimu bu 

vo pagerbti vengrų tautos did
vyriai, o muz. R. šraderienė pa
skambino gedulo maršą ir šaulė 
S. Petrušaitienė padėjo gėlių 
puokštę prie vengrų vėliavos pa 
gerbimui didyvriškos vengrų 
tautos. Iškilmingas posėdis bu
vo baigtas Vengrijos ir Lietu
vos himnais.

Meninėje programos dalyje 
Chicagos Šaulių Klubo meno bū
relis suvaidino trijų veiksmų 
veikalą “Bus audra”. Veikalo 
turinys paimtas iš pavergtosios 
Lietuvos gyvenimo, kruvinojo 
birželio ir mūsų partizanų kovų. 
Kaikuriuos vaizdus vaidinto
jams pasisekė gana vykusiai at
kurti ir juos gyvai pastatyti žiū
rovams prieš akis. Daugelio žiū
rovų akyse ir ašaros spindėjo, 
bestebint tuos baisiuosius vaiz
dus.

nai jau susijungė su tavimi”.

Lauryno meilė Rozalijai, dievdir- 
bio Rūpino mąstymai, žandarų Įvyk
dytas knygnešio švedo suėmimas, vi
sa tai sudaro lntryguojančią pynę 
šiame veikale. Knygą išleido Austra
lijos lietuviai, minėdami spaudos 
laisvės atkovojimo 60 m. sukaktĮ. Jų 
pastangomis negalime nesidomėti. 
Knygos kaina $2.00.

KUN. PETRAS GASŪNAS
ŠV. PETRO IR POVILO PARAPIJOS KLEBONAS 

12300 S. Emerald Avė., West Pullman
Mirė gruodžio 4 d., 1956, 11:30 vai. vak., sulaukęs 54 m. am

žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskr. ir parapijos.
Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys: Valerija Petroslius, 

švogeris Kazimieras; ir Adelė Janulis, švogeris Albinas; brolis 
Kazimieras, brolienė Kristina ir jų šeimos; pusbrolis Jurgis Osba!, 
jo žmona Janina, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo narys: Kniglits of Columbus, Cardinal Council.
Kūnas bus pašarvotas klebonijoje penktad. 4 vai. popiet.
Gedulingos pamaldos už velionies sielą įvyks pinnad., gruo

džio 10 d., 11 vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Se erys, brolis, brolienė, švogeriai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tel. TOįvnhall 3-2109

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

GUŽAUSKŲ
BEVERLY H3LLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
*.ų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

244» WKST «3RD KTRKET 
ied. PKospect K-0833 Ir PB 8-O83«

f
galiaus gyvenimą ir-veiklą poli- damas ties mūsų veiksnių veik- 
tikoj ir lietuvių visuomeninėje, j la bei jU uždavinių, paryškino 
iškeldamas jo nuopelnus piliečių i Vliko nuveiktus bei vykdomus tės sakramentą suteikė prel. Ig. j 
klubui. Dr. J. Antanėlis padai- / darbus, primindamas visiems lie Kelmelis, gi Rūtos ansamblis
navo lietuviškų ir angliškų dai
nų. Sveikino klebonas kun. Pr, 
Virmauskis, Ad. Namaksy, Ant 
Matjoška ALT Bostono skyr 
vardu. Mayor Hynes, negalėjęs

tuviams, kad “išėjome į pašau- • giesme ir malda palydėjo prie
lį ne duonos, ne uždarbių jieš- 
koti. bet Lietuvai laisvės par
nešti”.

H.Blazas savo pranešime pa-

altoriaus. Lietuvos atsiminimų 
radijo valandos New York ir 
Rūtos ansamblio direktorius Jo 
kubas Stukas įteikė dovaną. Pc

atvykti, atsiuntė sveikinimo te-j vaizdavo šiandieninės Europos! jungtuvių apeigų bažnyčioje bu-
legramą. Pabaigoj J. Grigalius 
visiems dėkojo. Minėjimo pabai
goj buvo šokiai.

— Prof. St. Šalkauskio mir-1 
ties iškilmingas minėjimas įvyk 
sta šį sekmadienį, gruodžio 9 d., 
4 vai. p. p. So. Bostono liet. pa
rapijos salėje po bažnyčia. Pas
kaitą apie šį didįjį mokslininką 
skaito kun. prof. St. Yla. Me-

politinę padėtį.
Po pranešimų buvo patiekta 

gan daug klausimų, kas rodė, 
kad politinės problemos kelia 
didelį d'ėriiesį. Jei daugelį klau
simų buvo susilaukta gan nuo
dugnių atsakymų, tai į paklau
simus, lietusius politinės vieny-

I vo vestuvių puota Elizabeth lie-
tuvių piliečių svetainėje, kurioje 
dalyvavo ir didžioji dauguma 
Rūtos ansamblio dalyvių su an
samblio dirigentu, muziku Al
girdu Kačanausku, direktorium 
Jokūbu Stuku, ansamblio reika
lų vedėju Liudu Stuku ir jų tė-

Apsirupinkite laiku 
apšildyti savo butą.

bes reikalą vyriausiame laisvini ; vu Jokūbu Stuku. 
mo organe, kuris turėtų apjungį Vosylius Viktoras 1950 m. at 
ti visas sroves, buvo atsakyta vykęs į Ameriką tais pačiais 
bendriniais,’ posakiais, konsta-; metais buvo pašauktas karo tar 
tuojant, kad tautininkai iš Vli-;nybon, kurios metu dalyvavo ir 
ko pasitraukė ir jiems atviras Korėjos kare, ir 1953 m. grįžęs 
kelias sugrįžti, o sū frontinin-' į§ karo tarnybos tuojaus įstoję 
kais kalbamasi, o išvengti sumi-j Rūtos-ansamblį, kuriame akty> 
nėti ir objektyviai paryškinti viai dalyvaudamas ir susipažino 
priežastis suardžiusias Vliko viejsu saVo žmona Aldona Gvazda;- 
ningumą ir darnumą. j tyte, kuri ti ip pat visą laike,

Po pranešimų Politinės vieny
bės idėjai bei svečiams pagerb
ti įvyko labai gražiai paruoš-
tos vaišės.

Lapkričio 23 minėjimas

Lietuvos kariuomenės atkūri-

aktyviai dalyvauja ansamblyje.

Racine, Wis.
Kariuomenės šventės minėjimas

Lapkričio 23 d. Wisconsino 
i Šaulių Klubas Racinc gražiai pa-

mo paminėjimas įvyko lapkričio į mįnėjo Lietuvos kariuomenę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #2&.0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 8-4711 
NoUiO Bertulis ir Kelis Raudonis, 

savininkai
Krautuvė atidarytą kasdien Iki 6 
vai. vak. Plrtnad. Ir Ketvtrtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai, po pietų.

24 d. Rytą Šv. Andriejaus para
pijos bažnyčioje įvyko pamaldos 
už žuvusiuosius dėl Lietuvos 
laisvės, o vakare Šv. Andriejaus 
parapijos salėje įvyko minėjime 
aktas, kuria metu pagrindinę 
kalbą pasakė iš N. Yorko atvy
kęs Vienybės redaktorius kūrė
jas savanoris J. Tysliava, gra
žiais sakiniais duodamas eilę lie 
tuvio širdžiai brangių vaizdų. 
Prieš J. Tysliavos kalbą ir po 
jos nuoširdžia daina iš savo 
naujojo repertuaro labai gražiai 
padainavo Lietuvos operos so
listė J. Augaitytė. akomponuo- 
jant jos mokinei Varytei.

Sėkmingas šeštadieninės 
mokyklos vakaras

Gruodžio 1 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko pirmasis 
šių mokslo metų šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos vakaras, įTamulynienė

» ! sutraukęs ne tik mokyklą lan- hirr.ną

Minėjimas pradėtas šv. mišio- 
mis, kurias atnašavo kun. dr. 
V. Andriuška, MIC. Vakare įvy
ko iškilimingas posėdis, kurį 
pradėjo Wisconsino Šaulių Klu
bo pirm. J. Giedrikas, tolimesnį 
vadovavimą perduodamas klubo 
valdybos nariui V. Kažemėkai- 
čiui. Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesti: Lietuvos partizanų 
atstovas (iam negalint dalyvau
ti, jo vittoj buvo padėtas kariš
kas šalmas), gen. Rėklaitis, šau
lių ccntro valdybos atstovas Iš
ganai tis, Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. dr. V. Andrius 
ka, savanorių kūrėjų atstovas 
majoras J. Grigaliūnas, prof. J. 
Šimoliūnas ir dr. A. Palaitis.

V. Kažemėkaičiui vadovau
jant, buvo įneštus JAV, Lietu
vos. Liet. Šaulių Sąjungos ir 
vengrų tautinė vėliavos. Sol. I.

sugiedojo JAV

KAZIMIERAS ŠTUPELIS
Gyveno 57 B. <100th St.

Mirė gBUOtU 6. L, 19£t>.4,7:45 
vai. ryto-, sutuukok pusės amž.

Gimė Elętuvoje. * -
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Monika, posūnis. Krank 
Petkus, marti Valerija, anūkas 
Allan, giminaičiaįę Stanley ir 
Stella Shimkus, jų,,duktė Ber- 
niee, Leonas Gcniotas, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. 
Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas penk
tad., 7 vai. vak. Bukausko ko
plyčioje, 10821 H. Aliciiigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks ^pirmad., 
gruod. 10 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
Šventų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už vcllonics sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, ]M>sūnis.
nuirti ir anūkas.

Tai. OLympic 2-1003.

A. A.

ELENA U. MACAITIS 

(Kibortaitč)

' -Gyverrt»“>HWĮ.)g . Arenus N.
” ' Tbr:”KsBeX 5-5303

Mirė gruod. 6, 1956, 1 vai.
ryto, sulaukus 51 m. amž.

Gintė Ghieagoje, 111.*
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas 1-'., 3 sūnūs: John 
B.; Robert B. ir Riehard R.: 
sesuo Bertha Yurgaitis. 3 bro
liai Krank C., Josephr ir Stephen 
Kibortai, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kįjnas bus pašarvotas šeš- 
tad. popiet Sauer koplyčioje, 
10515-17 Ewing Avė.

Taiidotuvės įvyks gruod. 10 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčią, 8Sth Ht. & S. 
Saginavv Avė., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs ir ki
ti giminės.

Laidotuvių direktorius M. 
Kauer. Tel, KOuth Chicago 
8-0470.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. —4410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. ' CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. TA 7-1741-2 ii LR 3-9851

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

AMBULANCE DIENA Dt NAKTĮ

A. "f- A.
Pulk. JUOZUI MUSTEIKIUI mirus, jo 
broliui Gen. Kaziui Musteikiui ir šeimai, ir 
mirusiojo pulk. J. Musteikio šeimai, liūde
sio valandoje, .nuoširdžią užuojautą reiškia:

M. Ir P. žiliai, Ūselių šeima, 
K. Januška ir V. Indrulėnas

A. f A.
Pulk. JUOZUI MUSTEIKIUI mirus, jo

X z
žmonai, dukrai, žentui Vytautui Minkūnui,

%
broliui Gen. K. Musteikiui su šeima ir gimi

nėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Gudaičių ir Kereliu šeimos

LIODĖSIO VALANDOJ 
AmAMv

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

#845 So. Hestern Avg. Air ComHtloned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tl«m«, kuri* gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

'Ambulansų patama- Mes turime koplyčias
1 vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir

Itį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

I mus. tuojau patarnaujame1

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

"T ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. IJTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 24003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STRECT YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424-VV. 69tli STREET REpubUc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672
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X šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje rytoj (gruo
džio 8 d.) Švč. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventėje šv. 
Mišios bus atnašaujamos ir 
7:30 vai. vakare.

X Kun. Antanas švedas,
MIC, buvęs J. V. oro komandos 
kapelionas Aliaskoje, yra pa
skirtas Aušros Vartų parapi
jos klebonu.

Žinia iš Lietuvos
Chicagoje Jonas Karvelis ga

vo netikėtai ilgą laišką iš Len
kijos, nuo savo pažįstamo, ne
seniai atsilankiusio j Lietuvą. 
Apie Lietuvos ūkininkų gyve
nimą rašo: "Nuosavų ūkių nė
ra. Viskas perėjo kolūkių nuo
savybėn. Kolūkiečių šeimos ga
vo truputį daugiau, kaip po 
pusę hektaro (truputį daugiau 
už vieną akrą) žemės, už kurią 
jie turi mokėti mokesčius, gi 
už gyvulius nuo kiekvieno at
skirai. Be to — moka draudi
mą bei privalo duoti duoklę: 
mėsa, pienu, kiaušiniais ir kit. 
Arklių neturi niekas.

Už vieną darbo dieną kol
ūkyje pinigais moka nevieno
dai — kaikur po 50 kapeikų,

X Marijonų ūkyje šiuo me- kįtur rublį ar kiek daugiau ir 
tu pilni kluonai ūkiškų gėiy-j^ar pusę svaro grūdų. Dažnai! 
fcių, ypatingai gausus pasirin- 3_4 įšdirbt63 dienos užskaito-1 
kimas įvairios rūšies paukštie- mos kaipo vienas darbadienis 
noi3. Važiuojama: 83 highw. į (ravėjimas, šieno grėbimas ir 
pietus nuo Hinsdalės, ties 83rd kiti lengvesni darbai). Centne- 
St- ris (apie 125 svarus) rugių

X Chicagos Savanoriai-Kū- turguje kainuoja 180 ir net 
rėjai, kariuomenės šventės pro- 240 rublių. Duonos sau išsikep- 
ga, po $10 paaukojo ginklo bro- ti neturi iš ko. o taip pat ir 
liams — nepriklausomybės ko- gyvulių neturi kuo šerti, bei 
vų karo invalidams, Vasario 16 šiaudų jiems pakloti. Šiaip taip 

išsiauginę kokį gyvulį veža 
turgun parduoti. Dauguma kol
ūkiečių pieną gabena autobu
sais į miestą, kaikurie, jei turi, 
parduoda vaisius. Pinigų žmo
nės neturi, kas kur prieina — 
kombinuoja...

Turgaus dienos būna tik sek
madieniais. Miesteliuose duoną 
gali nusipirkti tik tarnautojai, 
ir tik skirtą normą, gi kolūkie
čiai vietinėse krautuvėse jos 
negauna. Jiems tenka autobu
sais važiuoti į .miestą 15—20 
mylių, kur gali nusipirkti duo

d. gimnazijai ir tėvų Jėzuitų 
statomų Jaunimo namų fon
dui.

X P. Bružas. K. Rubinas, J. 
Pleirys, S. Juška ir kiti LRKSA 
33-čios kp. valdybos nariai rū
pinasi, kad kuopos metinis su
sirinkimas lapkričio 9 d. 11 
vai. Visų šventųjų parap. sa
lėje gerai pavyktų.

X Romualdas Kriaučiūnas,
Chicagos Mokytojų kolegijos 
studentas, dažnai parodo savo 
meninius sugebėjimus paruoš
damas programas. Jis rūpinasi. nos sau bei gyvuliams. Nežiū- 
salė,? papuošimu studentų atei-; rint to — samagonas labai’ 
tininkų rengiamam Naujų Me-i geriamas ir gaminamas. Lit 
tų sutikimo baliui. |ras — po 20 rublių.

X J talką artimui. Kalėdų! Išvežimų dabar nebepasitai- 
švenčių proga sveikindami sa-, ko. Daug išvežtųjų grįžta na- 
vo draugus ir gimines nepa- mo. Grįžta išvargę, praradę 
.mirškime ir tremties sąlygose sveikatą, invalidai, 6 kaikurie 
kenčiančių mūsų brolių, atneš- ir išprotėję. Grįžusiems duoda-
kitę kas ką galite: rūbus, ava
lynę ar piniginę auką N. Za- 
jančausko maisto krautuvėn, 
4551 So. Hermitage Avė., tel. 
YArds 7-4301. Iš anksto dė
kinga Tovvn of Lake Balfo sky
riaus valdyba.

mas prasčiausias darbas su 
menkiausiu atlyginimu. Butų 
klausimas tiesiog tragiškas. 
Grįžo Urbšys. Pulk. šalevičius, 
paleistas iš lagerio, mirė ke
lionėje.”

Kaip atrodo Vilnius?
X Kun. Anicetas Linkus,, _. . x

Sv. Kryžiaus bažnyčios para-! .C^a?°* SIa“tame lalške 18 
pijos klebonas, atnašaus iškil- "ž Gelez,nC8 U2dangos Pranc‘
mingas mišias gruodžio 9 d. 10 
vai. minint 1941 m. sukilimo 
ir lietuvių rezistencinės veiklos 
15 metų sukaktį. Iškilmingo
sios pamaldos skirtos kritu- 
siems sukilimo dalyviams ir 
rezistencijos kovotojams prisi
minti. Pamaldų metu giedos 
Dainavos ansamblis. Minėjimui 
skirtą pamokslą pasakys kuri. 
dr. V. Rimšelis, MIC.

X Dail. Juozas Kaminskas.
savanoris kūrėjas, nugalėjęs 
visas kliūtis, kurių jam, kaip

šama: “Vilnius savo išvaizda 
pasikeitė nedaug. Griuvėsiai 
sutvarkyti. Jų vietoje kaikur 
pastatyti nauji namai, o kitose 
vietose padarytos aikštės. Ju
dėjimas mažesnis negu Kaune. 
Rusų ir žydų žymiai daugiau. 
Lietuvių apie 30%. Krautuvės 
kiek gražesnės negru Kaune, 
bet nelabai kas jose yra. Kau
ne ir Vilniuje juvelyrų krautu
vėse galima pauti gana gražių 
daiktų. Rankiniai laikrodžiai 
— Pobiedos. Jų kaina tarp 
3-40 rublių. Rūkalai pigūs ir

reta kam kitam, likimas nepa- pasirinkimas didelis. Korespon- 
šykštėjo, atvyko iš Vokietijos dencija su užsieniu — tikrina- 
į Chicagą. Ypač tuo džiaugiasi į ma.”
savanoriai kūrėjai, nes tai žmo
gus, kuris savanorių vėliavą
tremtyje iš atminties atkūrė. 
Jis įaudė vėlia von šūkį: “Die
ve, padėk — tėvynę ginam!”

Dail. Kaminskas dar nepri
klausomoje Lietuvoje buvo ži
nomas kaip nuoširdus visuo
menininkas ir uolus Savanorių 
sąjungos veikėjas. Panevėžyje 
turėjo meniško darbo dovani- 
nių prekių parduotuvę Juostą. 
Savanoriai kūrėjai tikisi iš 
dail. J. Kaminsko greito įsijun
gimo į savanorių kūrėjų veik
lą.

Dar tebesimaudo
Geležinkelio konduktorius 

William Whol, 48 m., dar ir da
bar maudosi ežere. Vasarą jis 
plauko apie valandą, o žiemą 
— 15 minučių. Kai ežeras už
šąla, jis nusineša kirvį ir pra
kerta eketį. Sako, kad toks 
kasdienis maudymasis jam su
stiprinąs atsparumą ir sveika
tą.

mais. Sukilimai Lenkijoje ir 
Vengrijoje sudaro naują padėtį 
Rytų Europoje. Bus įdomu iš
girsti kaip šie įvykiai atsilie- 

X Vilko pirm. Jono* Matu- pia į Lietuvos vadavimą. Pre-
lionis kalbės Prekybos rūmų 
susirinkime, kuris įvyks gruo
džio mėn. 12 d. 8 vai. 30 min. 
vakare Dariaes ir Girėno salė
je, 4416 So. Westem ave.,,Chi- 
cagoj. Vliko pirmi. Matulionis 
padarys pranešimą aktualiais 
Lietuvos išlaisvinimo klausi-

kybos rūmų nariai, o taip pat 
visi, kurie domisi Lietuvos iš
laisvinimo klausimu, kviečiami 
atsilankyti. Įėjimas į susirinki
mą visiems laisvas ir nemoka
mas. Po susirinkimo visi daly
viai bus pavaišinti kava ir už
kandžiais.

EGLE KALĖDOMS
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Kranas kelia 65 j>ėdų »ugštumo eglę, kuri bus pastatyta prieš Baltuo
sius rūmus tVashingtone. Ji pastatyta kaip taikos simbolis ir bus už
degta gruodžio 20 d. (INS)

1$ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE PRANCŪZIJOJE

— Lietuvių dienos, iliuos- 
truotas lietuvių kultūros ir vi
suomenės gyvenimo mėnesinis 
žurnalas, 1956 m. gruodžio 
mėn. Nr. 10-tas. Adresas: 9204 
S. Broadvvay, Los Angeles 3, 
Calif. Vyr. red. Bern. Brazdžio
nis, red. kolegija: J. Kojelis, 
P. Puzina3, Milton Stark, J. 
Turinis ir E. Tumienė.

Gruodžio numeris atrodo 
puošnus ir turiningas. Jame 
minima Gruodžio 17-tos per
versmo 30 metų sukaktis ir pa
kviesti pasisakyti svarbiausi to 
įvykio liudininkai: gen. P. Ple
chavičius, gen. V. Grigaliūnas 
Glovackis, pulk. Škirpa, buvęs 
Kariuomenės Štabo viršininkas 
ir prel. M. Krupavičius. Apie 
perversmą ir jo pasekmes ra
šo dr. K. Šidlauskas.

Toliau dr. J. Leimonas rašo 
apie sukaktuvininką prof. J. 
Eretą, kartu su juo pasikalbė
damas, Jonas Aistis rašo apie 
valstybių santvarką, kuri turė
tų garantuoti pastovią taiką.

Literatūrinėje dalyje randa
me Fausto Kiršos poezijos ir 
Fabijono Neveravičiaus novelę; 
Leonardas Andriekus duoda 
kalėdinės poezijos. Menui šį 
kartą atstovauja keramikė E. 
Marčiulionienė; kartu dedama 
daug jos darbų pavyzdžių ir 
dail. T. Valiaus rašinys.

Angliškoje dalyje pažymėti
nas labai aktualus ir griežtai 
parašytas dr. G. Valančiaus 
straipsnis apie pavergtųjų tau
tų skubų laisvinimo reikalą 
darbais, o ne guodžiančiais žo
džiais. Čia pat randame puikius 
F. Kiršos ir N. Mazalaitės kū
rinių vertimus į anglų kalbą.

Gausios iliustracijos pavaiz
duoja Federacijos kongresą ir 
daugelį kitų lietuviškojo gyve
nimo įvykių.

Viršelį puošia premijuotas 
V. Kasiulio pave’kslas Bėgi
mas į Egiptą

— Arkivysk. M alio y, nese
niai miręs buvo visų Brooklyno 
kunigų labai gerbiamas. Ne 
vienas iš lietuvių tremtinių ku
nigų buvo jo vyskupijos pri- 
glaui tas. Tąįp pat lietuvių šal
pos įstaigos yra sulaukę ne 
kartą iš jo didelės paramos.

— Simonas Urbonas, buvęs 
Kario redaktorius po 13 mėn. 
buvimo ligoninėj jau grįžo na
mo ir gyvena su savo vaikais 
North Reading, Mass., sūnaus 
Algimanto /lamuose, kuris yra 
baigęs Technikos Institutą ir 
turi neblogą tarnybą. Simas 
Urbonas netrukus taip pat ke
tina pradėti dirbti.

— Pasaulinė krikščionių de
mokratų konferencija įvyko 
lapkričio 8-9 dienomis Paryžiu
je, kurioje buvo nustatyta toli
mesnės veiklos pagrindai ir pa
sisakyta pagrindiniais politikos 
klausimais. Konferenciją orga 
nizavo Europos Krikščionių De 
mokratų sąjunga — NEI, Vidu 
rio Europos Krikščionių Demo 
kratų sąjunga — CDUCE ir 
Pietų Amerikos Krikščionių De 
mokratų organizacija, kuri pir
mą kartą oficialiai dalyvavo to 
kioje konferencijoje. Netolimo
je ateityje yra numatyta įtrauk 
ti į tarptautinę veiklą ir Azijos 
bei Afrikos kontinentuose besi
reiškiančius sąjūdžius.

Iš Europos kraštų konferen
cijoje dalyvavo: Vokietija, Au
strija, Italija, Prancūzija, Bel
gija, Olandija, Šveicarija ir Ba
skų kraštas, o taip pat paverg
tųjų kraštų atstovai: Lietuvos, 
Latvijos, Lenkijos, čekoslovaki 
jos, Vengrijos ir Jugoslavijos. 
Lietuvos delegaciją sudarė: 
prof. K. Pakštas, E. Turauskas 
ir dr. VI. Viliamas. Iš Pietų Ame 
rikos krikščionių demokratų 
vadai atvyko iš Chilės, Brazili
jos, Urugvajaus, Peru, Venezue 
los, Costo Ricos. Iš kitų kraštų 
buvo atsiųsti sveikinimai ir vi
suotinis pasaulinei konferenci
jai pritarimas

Konferencijoje aktyviai daly 
vavo Europos Sąjūdžio pirm. 
Robert Schuman, Krikščioniš
kų profesinių sąjungų tarptau
tinės federacijos pirm. G. Tes- 
sier, gen. sekr A. Vanistendael, 
Europos Moterų sąjūdžio vice- 
pirm. Tuoąuet. UNIAPAC vice- 
prez. B. Juosset ir eilė kitų.

Konferencija vienbalsiai pri
ėmė griežtą rezoliuciją Vengri
jos įvykių reikalu, reikalauda
ma, kad Vengrijai ir kitiems 
Vidurio Europos kraštams bū
tų leista laisvai pasirinkti kra
štų valdymo formas ir sudaryti 
vyriausybes ir pavergėjų mili- 
tarinė intervencija būtų griež
tai pasmerkta.

Konferencijos sudarytos ko
misijos ideologinė, politinė ir 
organizacinė paruošė šiais klau 
simais specialias rezoliucijas, 
kurios vėliau plenume buvo 
vienbalsiai priimtos.

Ideologinėje rezoliucijoje pa
smerkiamas tiek kapitalizmas, 
tiek marksizmas, kurie veda 
prie žmonijos pavergimo, iške
liamas asmenybės primatas ir 
žmogaus teisių, laisvių pilnas 
pripažinimas, atmetant bet kt- 
kią žmogaus diskriminaciją dėl 
jo rasė3, lyties ar religijos. Iš 
keliama natūralių žmonijos ben

CHICAGOS ŽINIOS

Perspėja dėl
persišvietimų

Radiologinės draugijos su
važiavime Chicagoje specialis
tai perspėjo tuos nervingus as
menis, kurie kiekviena proga 
į kuba persišviesti, vis tikrin
dami, ar neserga. Perdažnas 
vartojimas rentgeno- (X rays) 
spindulių gali pakenkti. Užten
ka kartą metuose persišviesti, 
nebent gydytojas kitaip patar
tų.

100 metų organizuotai 
labdarai

Ateinančiais metais Chicagos 
Labdaros Organizacijų sąjun
ga švęs 100 metų sukaktį. IŠ 
tos sąjungos čikagiečiai sulau
kia daug pagalbos. Pvz. praei
tais metais į jos septynias Šei
mų Tarnybos įstaigas atsilankė 
10,240 asmenų. Teisinės Pa
galbos biuras, veikiąs prie lab
daros centro, davė patarimus 
dėl 18,801 asmens.

Už mandagumą — $50
Teresė Novickienė, gyvenan

ti 5201 S. Morgan, Chicagoje, 
ir dirbanti kaip pardavėja, ga
vo $50 dovani} už savo manda
gumą. Kresge krautuvėje ji 
pamatė seserį vienuolę su pir
kiniais, kurie jau beveik byrė
jo iš maišo. Ji atsiskubino ir 
greit naujai, patogiai perpaka- 
vo. Apie ją buvo pranešta 
dienraščiui Sun-Times, kuris 
duoda premijas už parodytą 
nuoširdumą Kalėdų laikotarpy
je, ir Novickienė gavo $50.

Prageria 10 bilionų
Motėm} Blaivybės draugijos 

pirmininkė Glenn C. Hayes pa
skelbė, kad Amerikoje žmonės 
per metus prageria $10,000,- 
000,000. Iš viso per metus 
JAV-se išgeriama trys bilionai 
galionų alkoholio. Alkoholikų 
skaičius šiame krašte paaugo 
iki 4,500,000.

druomenių, ypač šeimos svar
ba ir tėvų nepaliečiamos teisės 
jų vaikų auklėjimo atžvilgiu, 
pripažįstama didelė svarba so
cialinio teisingumo tiek paski
rose tautose, tiek ir tarptauti
niuose santykiuose įgyvendini
mo, o taip pat ir savitarpinės 
pagalbos.

Politinėje rezoliucijoje pas
merkiama įvairaus pobūdžio dik 
tatūros, imperializmas ir kolo
nializmas, iškeliama paskin} 
tautų laisvės principas ir teisės. 
Kas liečia Vidurio Europos pa
vergtąsias tautas griežtai pas
merkiama Rusijos primesta 
šiems kraštams žiauri vergija 
ir reikalaujama jiems teisės 
laisvai apsispręsti.

Organizacinėje rezoliucijoje 
pripažįstamas būtinumas plės
ti ų* stiprinti tarptautinę krikš
čionių demokratų veiklą ir soli
darumą, nurodomi būdai šiam 
tarptautiniam bendradarbiavi
mui. '

Pasaulinis krikščionių demo
kratų kongresas, Italų krikščio
nims demokratams pakvietus, 
nutarta šaukti 1957 metais Ita
lijoje. (VI. Viliamas)

Grimzta Orchestra Hali

KAS KĄ IR KUR

siena
Gretimame sklype iškasus 

pamatus naujam pastatui, pra
dėjo žemyn slinkti Orchestra 
Hali šiaurinė siena, atsirado 
stambūs plyšiai ir saugumo su
metimais koncertai tose patal
pose neberengiami, o perkelia
mi tai į Operos rūmus, tai į ki
tas sales. Siena paslinkmi že
myn apie pusantro colio.

Patikrinkit savo leidimus 
vairuoti

Illinois valstybės policija ir 
jos agentai išdalys 1,000,000 
spausdintų lapelių, kuriuose, 
primenama vairuotojams pa
tikrinti, ar nėra išsibaigę jų 
šoferiavimo leidimai. Tuo nori
ma sustiprinti kovą su susisie
kimo nelaimėmis.

Sėkmingiau kovoja su vėžii
Dr. D. Shapiro ir dr. M. Kli- 

german, abudu Columbia uni
versiteto chirurgai, pranešė 
Radiologinės draugijos suva
žiavime Chcagoje, kad jie at
radę naują sėkmingesnį būdą 
sunaikinti piktybinius vėžio 
auglius, naudodami tam rent
geno spindulius ir chemikalų 
vaistus.

Rinkliava vengrams
Vakar Chicagos mieste bu

vo pravesta rinkliava veng
rams. Darbą kiek trukdė lietus. 
Visdėlto susidarė daugiau kaip 
7,000 savanorių, kurie' rinko 
aukas. Mieste buvo įsteigta ke
liolika centrų rinkliavai tvar
kyti. Chicagos meras, darbi
ninkų unijų vadai ragino vi
suomenę aukoti.

Augštųjų klubas
Conrad Hilton viešbuty bu

vo posėdžiai Paramount Augš
tųjų žmonių klubo. To klubo 
nariais tegali būti tik augšto 
ūgio vyrai ir moterys, turin
tieji šešias pėdas augščio ir 
daugiau.

— Akademinio Skautų Sąjūdžio
Chicagos skyriaus susirinkimas įvyks 
gruodžio mėu. 8 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vakaro Lietuvių auditorijos ma
žojoje salėje, 3137 S. Halsted St. 
Kviečiame visus sueigoje gausiai da
lyvauti.

A. S. S. Chicagos sk. valdyba
— Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 

2 skyrius šaukia susirinkimų gruo
džio 7 d. Šv. Jurgio parapijos kle
bonijoj, 8 vai. vak. Bus dovanų. 
Taip j»at bus valdybos rinkimai. 
Lauksime naujų narių.

Valdybos vardu
Ona Kazlauskaitė

—- Roeelande LRK Susivienijimo 
metinis susirinkimas bus šį sekma
dienį, lapkričio 9 d. 11 vai. Visų 
Šventųjų parap. salėje. Susirinkimo 
metu bus renkama valdyba sekan
tiems metams ir aptariami ateities 
reikalai Visi nariai yra kviečiami 
dalyvauti. ~ Valdyba

*— Lipniūno kuopos mergaičių 
ateitininkių susirinkimas įvyks 1956 
m. gruodžio 7 d. 7 vai. vak. ponų 
Urbaičių bute, 7319 So. California 
avė. Dalyvavimas būtinas. — V aid.

— ALRK Susivienijimo 163 kuo
pos priešmetini8 susirinkimas įvyks 
gruodžio 9 d. Gimimo Pair. ŠvČ. pa
rapijos salėje, tuoj po sumos. Na
riai kviečiami skaitlingai dalyvauti.

Valdyba

15 mėnesių už suktybes 
telefonu

JAV distrikto teismas nu
baudė 15 mėnesių kalėjimo 
sukčiautoją Harry Lester, ku
ris telefonu iš New Yorko im- 
porterio Charles Gold išreika
lavo $5,500.
tmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiii

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubų ir 
įmokėdami 5 dol. metinio mokesčio, 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiu

MAUKIS KUI/TfRA — SIFJjOS 
KtrizrcRAt

šių. tiesą, gyvenimiSkal, trumpai U 
lSsamiai nušviečia vienintelė Šios ri 
Sies mūsų kalboje studija —

TOMO ŽICRAIČIO, O.P.,

'stančios RožesNevys
Sv. Rožančius Ir Gyvenimas.

II laida
"Sąmoninga, kultūringa malda yra 

galingi kiekvienos asmenybės dvasios 
sparnai į žydriąsias gyvenimo viršū
nes” (Autorius).

“Tenka tik palinkėti, kad tautte. 
čial katalikai taip vertingą leidin) 
Įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas Gašlūnas).

Tėvų Domininkonų leidinys, 87 
pusi., kaina tik 50 centų. Užsakymus 
ilr pinigus siųskite —
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

1 1 D R A U G A S ” 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE*
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalėdines 

sveikinimų korteles. DRAUGAS 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunčiamos k etvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių. "

Sveikinkite savo mietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

SSE=

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai to 
dail. VI. Stanėikaitės gražios iliu 
stracijoa šią knygą padarė dau 
griausią mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.60.

UBsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS** 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UI.

lei turite parduot) ar (inunnv 
1. pasiskelbkite mnutklų ekelblmt 
’kvrluje Rkelbbna raUt* pe’-duo# 
talafonn: Vlrglnla 7-0040.

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO”

ROMANO KONKURSO

LAUREATAS?

1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,

7:30 vai. vakaro

SOKOL SALEJE 
2345 South Kadžio Avenue,

Chicago, Illinois
Amerikos visuomenė bus supažindinta 

su nauju laureatu.

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena, šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,000, 
kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPUMENR, garsi Clevelando daini
ninkė.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO romano konkurso 
šventei. Kiekvienais metais konkursar. iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzas Amerikog visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.
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