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Valstybės sekretorius John F. Dulles liepia budėti
Diskusijos nusiginklavimo

klausimu JT užbaigtos

JT norėjo patenkinti sovietus, bet jie vis kartoja "ne" 
SALOMĖJA NARKĖLIVNAITE,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Diskusijos nusiginklavimo klau

simu šioje sesijoje užbaigtos. Jungtinių Tautų generalinė asam
blėja nutarė padidinti nusiginklavimo komisiją, nežiūrėdama so
vietų ir jų bloko žadamo nebendradarbiavimo.

Sprendžiamasis Asamblėjos nu 
tarimas padarytas praėjusio an
tradienio vakare, kada po ilgų 
diskusijų ir kalbų komitetuose ir 
pačioje Asamblėjoje, galutinai 
buvo pasiryžta reformoms, sten
giantis patenkinti sovietus. Bet 
sovietai, toli gražu, nepatenkinti.

Vieniems persiauras, kitiems 
perplatus

Jie neseniai paskelbė, kad ne
dalyvaus JT nusiginklavimo ko
misijos ir pakomisijos darbuose 
ir pasiūlė, kad Asamblėja suda
rytų komitetą nusiginklavimui 
diskutuoti iš visų 82-jų organi
zacijos narių. Tą sovietų pasiū
lymą Asamblėja atmetė kaip ne
tinkamą, dėl tcf, kad toks komi
tetas būtų buvęs perplatus. 
Asamblėjos priimtasis pasiūly
mas, kad komisiją sudarytų 25 
nariai, jų tarpe keturiolika nau
jų, sovietams atrodo persiau
ras.

Prieš pat balsavimą už tą pa
didinimą, kurį pasiūlė 6 vals
tybės (Kanada, Indija, Japonija, 
Paragvajus, Švedija ir Jugosla
vija) , Sovietų Sąjungos atstovas 
Kuznecov Asamblėją įspėjo, kad 
jie tik tuomet sutiks komisijos 
darbuose dalyvauti, jei jos sąsta 
tas bus padidintas Albanijos pa
siūlytais septyniais nariais. Al
banija paskutiniu momentu pa
siūlė dar priimti Austriją, Bul
gariją, Indoneziją, Rumuniją, 
Sudaną, Suomiją ir Ceiloną.

Tačiau tą pasiūlymą Asamblė
ja atmetė. Austrai ir suomiai 
Viešai pareiškė savo nusistebėji
mą, kad jų vardai buvo siūlomi, 
visiškai jiems iš anksto nieko 
apie tai nežinant.

Naujos komisijos sąstatas

Asamblėjos priimtojoje rezo-
liucljoje vieneriems metams į mingumas.
JT nusiginklavimo komisiją pa
teko Argentina, Australija, Bel
gija, Brazilija, Burma, Čekoslo
vakija, Egiptas, Indija, Italija, 
Meksika, Norvegija, Lenkija, Tu 
nisija ir Jugoslavija. Jie bus pa
pildomi prie jau ligi šiolei veiku
sios JT nusiginklavimo komisi
jas, kurią sudarė visi JT Saugu
mo tarybos nariai ir Kanada. 
Kadangi Kanada ateinančiais me 
tais išrinkta į JT Saugumo tary
bą, tai tokiu būdu iš viso nau-

• jai pertvarkytoje nusiginklavi
mo komisijoje bus dvidešimt pen 
ki nariai.

Atsimenant, kad JT Saugumo 
taryboje be penkių didžiųjų ir 
Kanados, yra dar Kolumbija, Ira 
kas, Japonija, Panama ir Švedi
ja, permetus akimi per papildo
mai išrinktųjų sąrašą, aiškiai 
matyti, kad reikalui esant domi
nuos vakarietiškai nusiteikęs 
blokas. Šito kaip tik sovietai ir 
baiminasi.

Jų Kuznecovas posėdyje aiš
kiai pasakė, kad tokioj komisi
joj „dominuos agresinis blokas“, 
kaip jis vadina vakariečius, aiš
kindamas, kad tik Sovietų Sąjun 
ga norinti taikos, kai tuo tarpu 
visi kiti degą noru ginkluotis ir 
kariauti. Vakariečiai gi tuo tar
pu peikė sovietų pasiūlymą nu-

siginklavimą diskutuoti 82 narių 
komitete, kurį jde panaudotų sa
vo propagandai.

Atsisakė dalyvauti
Kai tik paaiškėjo, kokie bus 

balsavimo rezultatai, Sovietų Są
jungos atstovas Asamblėjai pa
reiškė, kad sovietai nedalyvaus 
naujai sudarytos JT nusiginkla
vimo komisijos darbuose. Panar
šius pareiškimus padarė Lenkija 
ir Čekoslovakija, kuriodvi yra j 
kaip tik įtrauktos tame naujai 
išrinktųjų keturiolikos sąraše. Ir 
taip paliko visi netikri dėl atei
ties, nors pats pasiūlymas pra
ėjo 60 balsų prieš sovietinio blo
ko devynis ir 11. susilaikiusiųjų.

Šitokia didelė balsų dauguma 
vakariečiams imponuoja, o JAV 
ambasadorius Lodge,.vos posė
džiui pasibaigus, pareiškė spau
dai, kad dabartinis Asamblėjos 
nutarimas parodė sovietams tik
rąjį Jungtinių Tautų nusistaty
mą.

Neutralieji nusvilo rankas
Indija ir Jugoslavija, kurios 
bandė tarpininkauti tarp vaka
riečių ir sovietinio bloko ir ku
rios pačios figūruoja tarp pri
imtosios rezoliucijos sponsorių, 
balsavimo rezultate pasijuto la
bai nejaukiai. Jugoslavija dar 
prieš balsavimą, kai tik sovietų 
blokas pareiškė, kad nedalyvausi 
JT nusiginklavimo komisijos dar 
buose, atsiėmė ir iš sponsorių ir 
nedalyvavo balsavimuose nei už 
anksčiau savo sponsoriuotą re
zoliuciją, nei už Albanijos papil
dymą.

Indija tuo tarpu balsavo ir už 
vieną ir už kitą, o pabaigoje pa
reiškė, kad buvo padaryta „vis
kas, kas galima“, jieškant kom
promiso sudaryti nusiginklavi
mo organus, nuo kurių darnaus 
darbo pareis ir pats darbo sėk-

Tai šitaip nusiginklavimo klau 
simae užbaigtas formaliai, nors 
ryšium su tuo daug kitų klausi
mų kilo.

JAV ekonomine
pagalba Egiptui

CAIRO, Egiptas, lapkr. 21. — 
Egipto laikraštis Al Ahram va
kar pranešė, kad Jungtinės Ame 
rikos Valstybės atnaujina ekono 
minę pagalbą Egiptui ir sutiko 
duoti 600 milionų dolerių ūkio iš
vystymo programai.

Egiptas gavo 116 milionų do
lerių ekonominės pagalbos iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
tarp 1952 — 1956 metų.

• Jungtinėse Amerikos Vals- 
tybėse 1956 m. dirbo 76 milionai 
asmenų; padaugėjo 7 milionai 
darbininkų nuo 1950 metų, pra
ėjusį trečiadienį pranešė cenzo 
biuras.

KALENDORIUS
Lapkričio 22 d.: šv. Cecilija; 

lietuviški: Rūstenis ir Dainė.
Saulė teka 6:47, leidžiasi 4:26.

' ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, truputį šil
čiau.

JAV gynybos sekretorius Neil McElr°y (kairėje) svei
kina Prancūzijos užsienio reikalų ministerj Christian Pineau 
pradėjus dviejų valandų konferenciją VVashingtone. Atrodo, 
kad Pineau pritarė Jungtinių Amerikos Valstybių planui dėl 
vidutiniško tolio balistinių raketų bazių Prancūzijoje ir ki
tose šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) valsty
bėse. (INS)

Aklieji galės matyti
j . y

radaro pagalba
NEWARK, N. J., lapkr. 21. — Dr. John C. Button praneša 

apie savo atradimą išgauti regėjimą be akių pagalbos. Jo pacientė 
matė šviesą, kai aparato laidai buvo įjungti į jos srpegenis.

Jo pacientė buvo B. Corstor-
phine, 35 metų. Ji nemato jau 
aštuoniolika metų. Jos akių ner
vas turi žaizdą, kurios negalima 
išoperuoti. Spalio 28 d. Los An
geles mieste pradėti bandymai.
Į jos smegenis buvo įvesti lai
dai, sujungti su fotoelektrine ce
le. Ir kai celė buvo nušviesta, ji 
matė šviesą. Dr. Button iš to da
ro išvadą, kad smegenų celės ne- 
siatrofuoja taip, kaip muskulų 
celės, kai yra nevartojamos. Šis 
patyrimas sudaro galimybes re
gėjimui elektroninio paerzinimo 
keliu.

Regėdavo šviesą
Į pacientės galvos smegenų re

gėjimo centrus buvo įvesta pu
sės plauko storumo laidai dviejų 
centimetrų ilgio per išgręžtas 
kiauše skyles. Buvo manyta, kad 
fotocelė pagaus šviesą, pavers ją 
į energiją ir paerzins smegenų 
centrus. Kai tamsiame kambary
je esanti pacientė su foto cele 
būdavo nušviesta, ji regėdavo 
šviesą. Ji galėjo regėti šviesą iki 
40 vatų stiprumo, i

Ji taip pat sugebėjo pasakyti, 
ar šviesa pasirodydavo jos deši
nėje, ar kairėje.

Tolimesnis uždavinys
Dr. Button darė bandymus ir 

su buv. Harvardo univ. prof. T. 
Putnam. Tolimesnis uždavinys, 
pasak dr. Button yra patobulinti 
aparatą, kuriuo šviesos elektri
niai paerzinimai būtų perduoda
mi į smegenų centrus. Reikia kaž 
ko panašaus, kaip radaro ar tele-

. HAVANA, Kuba, lapkr. 21. — 
Havanos policija vakar arešta- 

vizijos aparato. Dr. J. C. Button’ vo dešimt Kubos sukilėlių, įskai
yra neurologistas, gyvenąs prie 
South Orange, N. J. Jis turi vil
ties, kad visi neregiai galės ma
tyti, išskiriant tuos, kurių sme
genų regėjimo centrai yra suga
dinti, bet tokių yra labai ne
daug.

Mačiusi kovę
MANFIELD, III., lapkr. 20. — 

Mrs. Elizabeth Firke, kuri matė 
Gettysburg kovą 1863 metais, 
vakar mirė, mėnesį prieš savo 
103 gimtadienį. Mrs. Firke atsi
kėlė j Illinois 1876 metais.

Ruošiasi svarbiai
Nato konferencijai

tVASHINGTON, lapkr. 21. —
JT" Vjie"bii

pilnai tinkami savo darbui. Su
tikus Rooseveltui, Stimsonas už 
ėmė gynybos sekretoriaus vietą 
ir pasikvietė Robert P. Petterso- 
ną ir John J. McCloy.

Eisenhowerio žingsnis 
Šiandien sovietų „sputnikai“ 

sudarė rimtą padėtį ir preziden
tą Eisenhowerį privertė padary
ti Roosevelto žingsnį. .Valstybės 
sekretorius Dulles neseniai ta
rėsi su buvusio prezidento Tru- 
mano administracijos politikos 
vyrais. Paskutinis žygis, kuriuo 
pakviestas į politinių patarėjų 
postą Adlai E. Stevensonas, ro
do, jog situacija yra rimta, ver
čia jungti mokslo ir politikos jė
gas.

Kaip žinome, Stevensonas pa
kviestas į politinių patarėjų pos
tą ryšiumi su įvykstančia šiau 
rėš Atlanto Gynybos organizaci
jai (Nato) priklausančių valsty
bių galvų konferencija gruodžio 
mėn. Paryžiuje.

Davė signalą
Sovietų „sputnikas“ — dirbti-

nizacijos (Nato) programą ren
gia Jungtinių Amerikos Valsty
bių specialistai. Bus pasiūlyta 
JAV raketom ir atominėm bom
bom apginkluoti ir kitus Nato 
narius. Ligšiol tuos ginklus JAV 
pasilaikė savo žinioje.

Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) konferenci
ja prasidės gruodžio 16 d. Pary
žiuje.

Grįžo į namus
LONDON, lapkr. 21. — Jugo

slavijos viceprezidentas Edvard 
Kardei j, vadovavęs jugoslavų de 
legacijai rusų bolševikų revoliu
cijos 40 metų sukaktuvių iškil
mėse, vakar išvyko iš Maskvos 
į Jugoslaviją.

Be komunikato
MASKVA, lapkr. 21. — Mas

kvoje komuhistinių atstovų pa
sitarimas baigėsi be jokio komu
nikato. Tik buvo paskelbta, kad
dar šią savaitę Prahoje, Čekoslo-
vakijos sostinėje, susitiks 14 vals „,“^2 Ateitos"- JAV da-
tybių komunistų atstovai.

Havanoje areštuota
dešimt asmenų

tant vyrą, kuris š. m. gegužės 
mėnesį numetė bombą Havanos 
mieste.

Policija areštavo 100 sukilėlių 
Havanos mieste dešimties dienų 
laikotarpyje. Sukilėliai grasina 
sunaikinti 500 milionų dolerių 
cukraus derlių Kuboje.

• Indijai neutralumas apsi
moka. Indija pasirašė sutartį, 
kad gaus 126 milionus dolerių 
paskolos iš Sovietų Rusijos. Bet 
tuo pačiu metu nori gauti 500 
milionus dolerių iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių.

Politikos lauke
♦

pasižvalgius
(

Situacija jungia politines 
jėgas

Tradiciniai užsienio reikalų 
politikos srityje bendradarbiauja kartu respublikonai ir demo
kratai. Nesvarbu, kad valdančios 
partijos vyriausybę opozicija 
kritikuoja, nesutinka visais ve
damos politikos punktais ir me
todais.

Tačiau, kada padėtis surimtė
ja, nežiūrint, kad nėra karo me
tas, tada Jungtinės Amerikos 
Valstybės parodo, kad jos užsie
nio politika virsta abiejų partijų 
reikalu ir priešingos partijos 
žmonės, vadai, stiprūs ir gabūs 
politikai jungiasi į darbą ir pasi
ima tokias pareigas, kurias gali 
pilnai ir sumaniai atlikti. Jie lie
ka visos tautos pareigūnais ir 
tarnauja ne partijai, bet valsty
bės interesams — saugumui, 
laisvei ir stiprybei.

Į praeitį pažvelgus
Mes matėm, kai Jungtinės 

Amerikos Valstybės, pajutusios 
II Pasaulinio karo grėsmę ir rim
tumą, nors prezidentas buvo de
mokratas Franklin D. Roosevelt, 
savo štaban paskyrė du respub
likonus — Henry L Stimson ir 
Frank Knox — augštais civili
niais pareigūnais gynybos tar
nyboje. Šie vyrai nesutiko su de
mokratų vidaus politika ~New 
Deal“, bet pilnai pritarė, jog 
kraštui gresia pavojus. Prieš su
tikdamas užimti gynybos sekre
toriaus postą, Stimsonas parei
kalavo teisės pasirinkti tokius 
žmones iš respublikonų partijos,

vė signalą, kad reikia mesti iš 
galvų geros valios viltis, stoti į 
darbą, sujungti politikos ir moka 
lo vyrus draugėn, baigti žodinę 
kovą ir tęsti darbą iki Rusijos 
„sputnikas“ bus pavytas ir pra
lenktas. Tuo keliu jau ir pajudė
jo Amerikos demokratinė laisvė 
ir jios didieji resursai.

Laisvė brangesnė už pinigą 
Atrodo, kad kongresas ir se

natas, kada susirinks naujai se
sijai, patvirtins dabar vyriausy
bės žygius ir juos dar praplės. 
Laisvė yra brangesnė už pinigą. 
Sumobilizavus mokslines ir abie
jų partijų geriausias politines jė
gas, darbas viduje, konsolidacija 
su sąjungininkais, draugais eis 
sklandžiau ir rimčiau. Chrušče- 
vo „mėnulis“ netarnauja moks
lui, bet įjungtas į pagrindinį ko
munizmo tikslą — pavergti visą 
pasaulį.

Dulles kalbėjo Chicagoje
CHICAGO, III., lapkr. 21. — JAV valstybės sekretorius Dulles 

savo kalboje, vakar pasakytoje Chicagos užsienio reikalų tarybo
je ir vėliau turėtoje spaudos konferencijoje, leido suprasti, kad 
Sovietų Rusija yra „karštojo karo“ kurstytoja.

Dulles taip pat užakcentavo 
laisvojo pasaulio žmonių didesnį 
budrumą bei kietumą kovoje 
prieš Kremliaus grasinimus.

69 metų Dulles pažymėjo, jog 
jis ateityje tęs savo dabartinį po 
litinį darbą, nors čia jis ir netu
rįs ypatingo džiaugsmo, bet jau
čia pareigų svarbumą.

Iškėlė pavojų
Savo kalboje Dulles dažnai 

minėjo žodį „pavojus“, tačiau iš 
jo paskaitos nebuvo tikrai aiš
ku, kur tas tikrasis pavojus glū
di.

Jis išskirtinai pabrėžė, jog 
sovietinio palydovo — „sputni- 
ko“ paleidimas yra vienas iš di
delių pavojų laisvojo pasaulio 
žmonėms. Tačiau po to Dulles 
vėl padrąsino, sakydamas, „jog 
Rusijos komunizmas negali stoti 
į kovą su laisve“.

Jis užtikrino, kad Sov. Rusi
ja, dominuojanti tik % viso pa
saulio žmonių, nedaug gali pasi
priešinti prieš laisvąjį pasaulį.

Reikalingas tautų 
bendradarbiavimas

Karo išvengimui laisvi žmonės
turi jungtis į bendrąjį jėgos j do namo iš Maskvos sovietų 
frontą ii tada būtų uliku, jog sprausmiaiu keleiviniu- lėktuvu.
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir kitos laisvos tautos nebūtų už
pultos, teigė Dulles. Jis pažymė
jo, jei Šiaurės Atlanto Gynybos tui 
organizacijos (Nato) valstybės 
būtų paliestos sovietinių užpuo
lėjų, JAV ir kiti Nato nariai im
tųsi ginklo? f

Didelis keliautojas

Dulles pasisakė, kad jo atlik
tos kelionės nemaža prisidėjo 
prie tautų suartinimo ir jo su
manytoji „veidas į veidą“ diplo
matija atneša greitesnio susita
rimo pasekmes. Nuo 1952 metų, 
kada Dulles perėmė valstybės 
sekretoriaus pareigas, jam yra 
tekę apkeliauti daug valstybių 
ir nuskristi arti 400,000 mylių 
ir ten jis yra pelnęs daug gerų 
draugų.

Vakarų žinios
VIENA, Austrija, lapkr. 21.— 

Pirmas laikraščių kioskas, kuris 
pardavinės Vakarų laikraščius, 
netrukus bus atidarytas Buka
rešte, Rumunijos sostinėje, gau
ta žinia iš Vienos. Rumunijoje 
yra komunistinis režimas. Neži
nia, ar bolševikai įsileis į Ru
muniją iš Vakarų laikraščius, 
kurie kritikuoja komunistus.

VĖLIAUSIŲ 2INIŲ 
SANTRAUKA

Į
— Prezidentas Eisenhoweris vakar baigė atostogas Augus

toje, Ga., ir grįžo į Washingtoną.
— Japonijos ministeris pirmininkas Nobusuke Kiški vakar 

atvyko į Kambodiją. Jis lanko pietryčių Azijos valstybes.
— Prancūzijos darbininkai tebereikalauja padidinti atlygini

mus už darbą, nes pabrango pragyvenimas.
— Čekoslovakijos komunistinis teismas nuteisė į Moravijos 

kalėjimą 12 čekų, įskaitant šešias moteris. Jie apkaltinti šnipi
nėję“ Vakarams.

— JAV 6-tas laivynas pasiruošęs išplaukti iš Artimųjų Rytų 
apylinkės.

— Gen. Lauris Norstad, sąjungininkų vyriausias vadas Eu
ropoje, vakar tarėsi su Belgijos apsaugos minlsteriu, nr galima 
būtų sujungti olandų ir belgų orines pajėgas.

— David Greenglass, įkalintas sovietų šnipas, vakar JAV 
senato vidaus saugumo pakomitečiui papasakojo, kaip prieš de
šimt metų sovietai pavogė JAV raketų, atominių lėktuvų ir sate
litų paslaptis. Greenglass, 35 metų, dabar yra Leunsburg kalėjime, 
Pa., kad jis išdavė JAV atomines paslaptis sovietams.

Ispanų spauda
kritikuoja JAV

MADRID, Ispanija, lapkr. 21. 
— Gen. Francisco Franko reži
mas jau palankiau žiūri į sovie
tus. Sovietams paleidus „sputni- 
kus“, Jungtinių Amerikos Vals
tybių prestižas susilpnėjęs Ispa
nijoje. Franko vyriausybės kon
troliuojama spauda smarkiai 
pradėjo kritikuoti Jungtines 
Amerikos Valstybes po to, kai 
sovietai paleido dirbtinius žemės 
satelitus — „sputnikus“. Ispanų 
spauda giria sovietus.

Washingtone Ispanijos amba
sadorius suruošė priėmimą, į ku
rį pirmą kartą buvo pakviesti 
sovietų diplomatai. Lenkijos ir 
Čekoslovakijos ambasadoriai ir
gi dalyvavo priėmime.

Sovietai pažadėję
175 mil. ekonominės

pagalbos Egiptui
CAIRO, Egiptas, lapkr. 21. — 

Egipto karo ministeris gen. Ab- 
del Hakem Amer vakar parskri-

Amer pranešė, kad Sovietų Rusi
ja pažadėjusi 175 milionus dole
rių ekonominės pagalbos Egip-

Sovietų — Egipto komunika
tas sako, kad jis taip pat svarstė 
karinius klausimus Maskvoje.

Grįžus iš Maskvos, karo mi
nisteris Amer tuojau nuvyko pas 
prezidentą Nasserį.

Egiptas turės atmokėti sovie
tams už ekonominę pagalbą dvy
likos metų laikotarpyje.

Kiek žuvo Alžirijos 
kovose prieš prancūzus

ALŽIRAS, Alžirija ,lapkr. 21. 
— Trejus metus trukęs sukili
mas Alžirijoje turėjo jau tokių 
aukų. — Prancūzų žuvo 4,200, 
sužeista 9,200, dingo 750. Alži- 
riečių žuvo 44,000, paimtų į ne
laisvę 25,000. Civilinių europie
čių žuvo 1,100, sužeista 3,000, 
dingo 180. Musulmonų civilinių 
gyventojų užmušta. 7,000, dingo 
2,700.

Karas Alžirijoje yra įžengęs į 
ketvirtus metus, bet dar galo ne
simato.

K
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Krepšinio pergalių minėjimo atgarsiai
Lietuvos krepšinio pergalių; per 2 i-ungtynes); po jo sekė to- 

20 metų sukakties minėjimas 
Chicagoje jau liko praeityje. Da

Biežiui, vicepirmininkui St. Dau
niui, kuris nemaža pasidarbavo 
ir reklamos srityje; Valdui A- 
damkavičiui, sumaniai pravedu- 
siams varžybinę minėjimo da
lį; Jonui Vaičiūnui, dideliu atsi
dėjimu ėjusiam gen. sekreto
riaus pareigas ir vadovavusiam 
ruoštam vakarui Lietuvių audi
torijoje; sekretorei Aurelijai Lin 
gytei ir jos talkininkėms iš Mel- 
rose Parko; sumaniai finansi
nius reikalus tvarkiusiam Zig- 

Dailidkai; Algirdui Anta-
bar mums beliko tik gražūs jo

rontietis Kulys su taip pat 9 
baudomis, bet gautomis trijų su1 rau*
sitikimų metu. Komandiniai dau1 Haičiui, padėjusiams savo plunks

skaitytojų tarpt*. Jame telpa 
K. Čerkeliūno, St. Daunio, E. 
Šulaičio, A. Laukaičio, A. Dane
lio, A. Gumbaragio ir kitų raši
niai, o taip pat yra daugiau 60 
nuotraukų. Leidinys gaunamas 
“Drauge“. Kaina — 1 dol.

— Pirmutinis sporto laikraš
tis išeivijoje netrukus pasirodys 
Chicagoje. Jį redaguoja Edv. 
Šulaitis.,

Pavergtoje Lietuvoje

Sovietų sąjungą 80 m barjeri- ( 
niame bėgime, laimėjo I vietą ir 
aukso medalį. Ji pakartojo kur
čių nebylių pasaulinį rekordą.

— Stasys Stonkus yra pažy
mėtas “Sportivnyje igry” žur
nale, kaip krepšininkas, turintis 
gerą metimą. Čia duodamos jo 
metimų nuotraukos ir rašoma: 
“Nusipelnęs sporto meistras Sta 
sys Stonkus yra vienas Stipriau
sių tarybinių krepšininkų. XVI

(Nukelta į 6 psl.)

Tel. REUanoa 5-1811
DR. WALTER J., KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuviu gydyto jas)
3925 VVest 59 Street

Vai. puuiaa., antrad., autvlrtad. Ir 
penktud nuo 1—4 p .p. 6:10—8:10 
vai vak Trečlad. ir šeštai! 1—4 v. 
p p

Tel. oflao ir buto OLymplc 8-4168

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. Itth SU Cicero 
Kasdien 1-1 vai. tr 6 8 vai. vak. 

Uakyrua trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - PrmeaisUM

Aparatai-Protesal. Med ban 
datai. Sneo. pagalba kojom 

l&rob Supports) ir U U 
Vai.: 8-4 Ir 8-8. Šeštai!tentais 8-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS DAH
8850 W. 68rd St.. Chicago 29, Dl 

PRospect 0-6OS4

*

Tel.

prisiminimai — šventiška nuo-, giausia baudų gavo Toronto rink na aprašyti mūsų krepšinio ve- 
taika, tūkstantinės žiūrovų mi
nios entuziazmas, gausus krep
šinio veteranų dalyvavimas ir 
kiti dalykai, kurie ilgai neišdils 
iš mūsų atminties.

Siame dienraštyje jau buvome 
davę tris reportažus iš įvairių 
minėjimo programos punktų; da 
bar gi pažvelkime į kaikurias ne
paminėtas ar mažiau aprašytas 
iškarpas.

39, o per vienerias rung- teranus, o varžybų metu susi 
rinkusius linksminusiam gražia
muzika; Antanui Valoniui, nuo- 
širdž;ai rėmusiam visus minėji- 

j mo darbus.
Čia taip pat reikėtų paminėti ms 

ir eilę kitu nuoširdžių talkinin
kų bet vietos stoka šį kartą ne
leidžia to padaryti.

E'Jv. šulaitis

— Geriausiųjų šių metų Lietu 
vos dviratininkų dešimtukas at- 
rodo šitaip: B. Krulikauskas K 
ParšatfMk R. Mackevičius, K. 
Norvai^pA. Jucevičius, T. Zlot- 
nikovas, A. Paršaitis, N. Dum- 
bauskas, P. Paršaitis ir A. Šili-

Minėjimo proga buvo gauta 
įvairiausių sveikinimų iš dauge
lio asmenų. Gražus pasveikini
mas atėjo iš Lietuvos pasiuntiny 
bės Washingtone,
ba šitaip:

“Lietuviai krepšininkai atgi
musios Lietuvos pažiba ir pasi
didžiavimas. Jų savo laiku lai
mėtos Europos krepšinio pirme
nybės plačiai išgarsino Lietuvos 
vardą. Lietuvos krepšininkai, 
Europos meisteriai atliko šaunią 
ambasadorišką misiją. Mes jų 
laimėjimais tebesigėrime. Tai 
pavyzdys, kaip daug, prie gerų 
norų bei pastangų, galima pa
sitarnauti Lietuvai. Aš džiau
giuosi, kad mūsų jaunuomenė, ir 
bendrai visuomenė, tebegyvena 
tais laimėjimais jues atsimena

tinė
tynęs — Detroito Kovas (23). 
Mažiausiai nusikalto (taip pat 
nieko gero nelaimėjo) Chicagos 
Neris, padariusi 11 baudų.

— o —
Viena didžiausių rengimo ko

miteto problemų buvo žiūrovų 
patalpinimas sausakimšai pri
grūstoje salėje. Užpildžius vi- Į 
sas sėdimas ir stovimas vietas,!

o — keli šimtai žiūrovų negalėjo pa
tekti į salę. Šis faktas tiek ren
gėjams, tiek nuskriaustiesiems 
sporto entuziastams buvo nema
lonus, tačiau čia yra smagu pa-

kuris skam- ; stebėti, jog tai buvo pirmutinis 
atsitikimas, kada Chicagos 
sportinėse varžybose salėje pri
trūko vietų.

— o —*
Kaip jau anksčiau buvome 

trumpai užsiminę, pats iškili- 
mingiausias momentas buvo ve
teranams aktų bei dovanų įtei
kimo metu, o pats įdomiau
sias — jų tarpusavio susitikimo 
metu.

Sporto kronika
— Chicagos I.IK Lituanices

futbolo sezono užbaigimo proga 
praėjusį šeštadienį L. Vyčių sa
lėje buvo suruoštas gražus po
būvis, į kurį atsilankė daug spor 
tininkų ir svečių.

— .“Lietuviškasis krepšinis”, 
56 psl. turintis informacinis lei
dinys, susilaukė didelio dėmesio

— Panevėžyje įvykusios fut
bolo rungtynės tarp vietos MSK 
futbolininkų ir Dobilės (Latvi
ja) miesto rinktinės baigtos 
7:0 panevėžiečių pergale.

— Pasižymėjęs futbolininkas 
Henrikas Kersnauskas mirė Lie 
tuvoje.

— Antanas Zaboras, boksinin
kas, nepriklausomybės laikais 
atstovavęs Lietuvos bokso rink
tinę, treniruoja dabartinius Lie
tuvos boksininkus.

— Lidija Ruzgytė Milane įvy
kusiose VIII pasaulio kurčių ne
bylių žaidynėse, atstovaudama

000<XXXXXXX><XX><><>00<)<KXX><KX)
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar įsigykite šventėms:
• Modernišką televiziją
• H i Fi fonografą
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus transistorinius 

radijukus
• Patogius radijo-laikrodžius
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite didelį pasirin

kimą elektr. namų apyvokos reikrn., 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt.
— VISKAS GARANTUOJAMA 

Pirkite visados šioje moderniškoje
parduotuvėje.

Dflinft
TCLCVISIOn

Csales - Service)
Sav. inž. A. SEMftNAS 

3321 S. Halsted — CLlffside 4-5605
Atdara kasdien 9—6. pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais V—9 
ooo^p<xxxxxxxx>o<x><><>ck>o-oooo

iii)

Ofiso telef LAfayette 8-8216, jei 
neatsiliepia. Saukite KEdzle 8-2888

DR. EttILY Y, KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRUBGZ 

4146 S. Archer Avė.

V AP Kasdien popiet nuo 12-2:10 t 
Vak pirm. antr., ketvlrt 6-8:20 ,

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPĖČIAU8TB

7154 South Weetern Arenos
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbraok 5-4766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adrerata: 4209 W. ttSrd St 
Oflao teL REUance 6-4410 

Reald. telef. GRovehlU 6-O617 
Valandos: 1-1 p. m., 6-8 p. m. 

tad. tik po pietų.
Ir šeštad pagal sutarti

Peni
Trečlad

Oflao tel. OUffsIde 4-2686 
(teddenclJoe: LAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak 
Reitad. nuo ’ Iki 6 vai., lšakyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPiA
Ofisai 20 North Wacker Drtve 
(Clvto Opera Houae, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Katrai 6-2284

Š0O2 Weat 16th 8tr„ Cicero 
Vai kasdien 6-8. šeštad. 1-2 vai. 

TeL TOwnhall 8-0856 
Kitu laiku tr trečlad. susitarus 

Reald. tel. HEmlock 4-7080

Šiandien, po kelių savaičių
nuo ano atmintino įvykio, akyse
dar yra gyvas Kriaučiūno, Pu-
zinausko, Andrulio, Ruzgio, Bud

. , . . . riūno, Jurgėlos, V. Norkaus Mair moka pagerbti „us.pelniusms ; Ta|z-no jr wtų
vyFVS? . , .... . pasirodymas aikštėje, aidint ne-

krepsminkams. jų nutrttk3tantien,3 t tt „ stantinė8
minios plojimams. Ypatingai 
jaudinantis momentas buvo tuo-

dvidešimtmečio pa gerbtu vių pro 
ga, siunčiu Lietuvos pasiunti
nybės vardu geriausius sveiki
nimus ir nuoširdžiausius linkėji
mus. Jūsų laurai tebūnie paska
tinimas ir šių dienų lietuvių jau- 
nimuT^siekti . naujų laimėjimų. 
Kaip Darius ir Girėnas, kaip 
Lietuvos krepšininkai sukaktu
vininkai, aukokime juos Lietu
vos garbei”.

J. Rajeckas,

■ Charge d’ Af f aires a. i.
— o —

Kas gi neprisimena gražių 
krepšinio varžybų, dvi dienas 
jaudinusių gausią žiūrovų mi
nią ? , Štai eilė statistinių duo
menų.

Iš viso buvo žaistos 4 rungty
nės, kurių metu padaryti 428 
taškai. Daugiausia taškų per 
vienas rungtynes pelnė J. Lau
rinavičius (Toronto rinktinė) — 
28, antruoju buvo torontietis 
Vaičiulis su 18 taškų. Per visas 
rungtynes geriausiu taškų me
džiotoju pasirodė Vaičiulis, pa
siekęs 48 taškus. Komandiniai 
daugiausia taškų surinko Toron 
to lietuvių rinktinė — 172.

met, kai, veteranams įteikus do
vanas ir jiems išsirikiavus aikš
tėje, galingai buvo pagiedotas 
Lietuvos įiimnas. Tada nevie
nam atgimė 1937 — 1939 metų 
Eurojžos krepšinio pirmenybių 
Rygoje ir Kaune vaizdai ir pri
siminė ten po kiekvieno Lietu
vos laimėjimo su džiaugsmo aša
romis giedoto Tautos himno gar
sai.

— o —
Pabaigai šių eilučių autoriui, 

kaip šio minėjimo sumanytojui, 
yra malonu prisiminti visus ren 
gimo mintį ugdžiusius bei ją įgy
vendinti padėjusius žmones.

Pirmoje eilėje reikia pažymė
ti didelį sporto entuziastą, Vid. 
Vakarų sporto apygar dos vado
vą Petrą Petrutį, be kurio pri
tarimo ir gražios iniciatyvos var 
gu ar šis minėjimas būtų įvy
kęs.

Taip pat nemaži nuopelnai ten 
ka visiems bendrdarbiams - 
minėjimui rengti komiteto na
riams: jo pirmininkui dr. Stp.

Geriausiu baudų metėjų pasi
rodė esąs Vaičiulis, kuris iš 19 
mėginimų pataikė 11 kartų. Pras

VIKTORO KO 2IOO8 
LletuvUks gazolino stotie Ir auto

čiausiu metėjų liko R. Dirvonis - x ,.. . . .. . . Atliekami motoro remontai, lygi-
DivvcnskHs (I-jiLuhitic&), is 11 nimo, d%žymn ir kei&i&]xio0
baudų realizavęs tik vieną (!).| dalys

Daugiausia baudų gavo Litu- 87M 8 .^EffnSRlIA^L MuS)6M 

arucos atstovas K. Germanas (9
 **************«8i*»8ė*i»98*A*3»i

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

DĖMESIO!
GALIMA DABAR | LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK

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

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI '

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor-
I. ■ • u

tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų suknė-I
lems, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMP0RTIN1NKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588 
' CHICAGO 7, ILLINOIS '

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.
ŠeštAd. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

l/2%. PADIDINA 

DIVIDENDĄ 1

CRANESAVINGS
2855 WEHT «7th STREET LAUjett, S-10M

B. R. Pletklewlcz, prez.; E. R. Pletklewlca, aekr. tr advokatas
Mokame aukštus dividendus. KeAčlame čekius. Parduodame Ir perkam- 

valstybės bonus. Taupytolams patarnavimai nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami šarkaite šiandien. Apdrausta Iki 610,000

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvlrtad nuo 9 Ud 8 vai. vakaro 
antr. Ir nenk 0 Iki 6: treė uMaryta, o 8e*t noo 0 fkt vidurdieni*

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
K)

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitartum 

i)41 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. keadlan išskyrus trečlad Ir
šeštad

Res. tel. UKovebUl 6-5AO8

Tel. ofiso WA 5-8010, rez. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 

vai., kasdien i0-12 vai. U 7-8 vai 
vak. Šeštadieniais 10- i vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Ree telef. WAlbrook 5-5076

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. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
Res.: WAlbrook 6-3048

”'>1. oflao HE.4-6849. res. HE.4-282*
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 Weat 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weotern Avenue 
Chleago 28, OI 

telefonas REpnbUc 7-48OO 
Rezidencija: GRovchUl 6-8161

Pasimatymai pagal sutarti

Itcrniantis Chlcagch Ha vingu Bendrovės praeitimi, nuo pat jog jslkūrlmo 
1924 met., joa pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo Ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės ištaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mns gausite ne tiktai saugumų 
— jų apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet Ir daugel) kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Havings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantlej už Chicagos ribų, nežifirint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehili 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki R. 
Trečiadienį uždaryta visų dienų, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Oflao HE 4-1818, arba RE 7-8700 
, Res. PR 6-0801

DR. 1. MEŠKAUSKAS
Gydytojas ir chirurgas

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVItlUS
GYDYTOJA TR CHIRURGt 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė
Buto 1653 W. 103 St., Beverta Hllls

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkt 8 r vi.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki B v. v., 

išskirtus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUmaa 6-6788 
Buto BEverly 8-8946

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

•flao vai., nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
▼ak. šeštad ten lala nuo 2 Iki 4 poptat 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Baatdencš įlos tel. BEverly 8-6644

Ofiso HE 4-1414, arba BE 7-8700 
4U-. RE 7-6S67

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Bpee. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weot 71at Street 
(71-o« ir Campbell Ava. kampan) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
ftešadienlals 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Bealdencljos — STewart 6-4611

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
.kampas Halsted Ir 16-ta gatvė) 

VAL. 1—4 tr 8:80—8:80 p. p. kas- 
41en Išskyrus trečiadienius Atidarą 

*-štadienlats i —4 vai

Tel. ofiso PR 6-1886, res. RE 7-9188
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i.IETI'VIH GTDTTO.lAP
2500 Wmt 68rd Street

VAI. kasdien tuo 2 4 p p Ir 7:8
Iki 9 v«1 Trečiai, Ir Acšt uždaryta

Talefonas GRovehili 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTt 
- PRITAIKO AKINIUS —

» alandoa 
•įeita r, m .

i, n i » i « paga
išskvrua trečiadieniu.

2422 W Marouetfe Rnnd

Ofiso Ir boto tel Ol.ympte 1-1 JUO

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ooart, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 

ir šešt. a. tik 16—18 vaL

Ofiso HEmlock 4-6816 
Res. HEmlock. 4-8761

DR. Ai DARBUTAS
PLAUČIŲ (B VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Sv. Kryžiaus ligoniu,) 

Priima Dagai susitarime

DANTISTAS

DR. I. R: PAUKŠTYS
4258 So. WMpple Street

(Arti Archer Ava) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfsyette 2-4040.

Namų — OEdarsrest 6-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO.IAS IR CHIRURGAS

8259 South H&lsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarlms 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reald. 2487 
W. 62nd St., tel. ReoubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2626
DR. AL RAŠKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir Arcker)
V AL. kasdien nuo 2:0o Iki 9:08 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

(Bendra praktika Ir moterų igoe)
Oflšai ir ros.: 5100 S. Weatern Avė 

Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v„ Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-8 vai. vak.. Aeštad 
2-4 vai. popiet Ir suilf susitarimu

TeL oflao HE 4-2(23, n* oib. 8-6186
DR. V. P. TUMASOMS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
(71at Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 6—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6; Šeštad. 2—«. 
TreČ. uždaryta.

Telefonas GRovehili 6-2828
DR. A. VALIS-LAROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKI SIIIUJA Ir MOTERŲ
LIGOS

2524 Weet 69th Street 
(69-os Ir Mapl<*wood Avė kampas) 
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak.

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

I>L ofiso PRospect 0-0400
Reatd. PRospect 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaSkevldlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

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

TeL ofiso Vlctory 8-1381
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

802 West Slot Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

TeL ofiso PR. J-6446, rea. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Wert Marųuette Bd.

VaL nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v- 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rel. Ofiso CA. 6-0267, rea. |»R. 6-4668 

Beašd. 8800 S. Arteelan Ava.
VAL 11 v r iki 8 p. p.i 6—7 y -y

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Atroadway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., šešt. 

,10-12 vai. prieš piet. Kitu laiku pagal 
Tel. Tllmer 3-9902

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. OHIRURGINCH IB 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 w«8t 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublIo 7-2288

▼AL: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte b* nuo 8:00—8:00. 
šešt, nuo 2:00—4:00. Trečlad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 86 metu patyrimo
Tel. YArds 7-1888 

Pritaiko akinius 
Kreivas akt. 

ištaiso
Ofisas Ir aklnly dirbtuvė 
756 85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 h 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai- p.p

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akla b

keičia atlklua te 
4456 8. Onlifornia Avė. .YA 7-7U1 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. uš 
darytai *«Atad 10 ryto ,k( 8 » no
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

RIKIUOJAMĖS
jį,

Šiuos žodžius rašantysis džiaugiasi, jog galėjo dalyvauti nau
jai sudarytos Chicagos Lietuvių Tarybos susirinkime, {vykusia
me šios savaitės trečiadienio vakare. Įdomu ir naudinga buvo pa
siklausyti pranešimų iš labai sėkmingos metinės konferencijos 
Chicagoje praėjusį sekmadienį. Konferencijoje dalyvavo atstovai 
iš apie 80 draugijų. Surinkta nemažai aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Sudaryta nauja vadovybė iš įvairių grupių ir or
ganizacijų ir jai patikėtas visas kitų metų veikimas, ypačiai Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimo 40 metų sukakties minėjimas.

Naujosios Chicagčs Lietuvių Tarybos susirinkime buvo jau
čiama, kokiu rimtumu ir atsidėjimu yra svarstomi visi reikalai, 
susiję su uždaviniais, kuriems Taryba yra suorganizuota, bū
tent — padėti išsilaisvinti bolševikų okupuotai ir pavergtai Lie
tuvai. Nors Chicagos Lietuvių Taryba, kaip ir centrinė Taryba, 
yra sudaryta daugumoje iš keturių gana skirtingų ideologinių ir 
politinių grupių bei organizacijų, tačiau tenka tik stebėtis ir dide
liu pasitenkinimu konstatuoti faktą, kaip ją sudarantieji veikė
jai sugeba ne tik sugyventi, bet ir pozityviai bei vieningai dirbti 
Visi tie reikalai, kurie yra susiję su Lietuvos laisvinimo darbais, 
yra svarstomi ne tik pagrindiniai, bet, sakytume, net tam tikru 
užsidegimu. Tarybos veikėjai moka vieni kitus pagerbti, vieni 
kitiems talkininkąuti ir padėti.

Šiais metais Chicagos Lietuvių Tarybai pirmininkavo Teo
doras Blinstrubas. Pirmininkavo gerai. Tarybai dirbo daug ir 
sėkmingai. Todėl praėjusio trečiadienio susirinkime išreikšta 
jam padėka ir pagarba. Ir džiugu, kad buvęs pirmininkas iš 
šios vieningos šeimos, mokančios sugyventi ir tikrai darniai už
sibrėžtus darbus dirbti, neišeina, bet joje pasilieka, pažadėdamas 
talkininkauti naujam pirmininkui Povilui Gaučiui, rašytojui, vi
suomenininkui ir Lietuvos nepriklausomybės laikais dirbusiam 
diplomatinėje tarnyboje.

Taip pat džiugu buėo matyti, kaip susirinkimas pagerbė 
mūsų visuomeninės veiklos “pelelę” Elzbietą Samienę, kuri, dir
busi Chicagos Lietuvių Taryboj 14 metų, paprašė, kad jos vietoj 
kitą. pasirinktų, nes dėl kiek pašlijusios sveikatos nebepajo
sianti dirbti taip, kaip dirbo ir kaip reikia dirbti Lietuvos išlais
vinimo organizacijoje. Už jos rūpestingumą, kruopštumą ir ne
paprastą užsidegimą dirbti savo tautai susirinkimas išreiškė 
jai pagarbą ir nuoširdžią padėką, šitokia dvasia veikdama Chi- 
eagos Lietuvių Taryba daug padaro ir dar daug padarys.

Kai vienas Alto Vykdomojo Komiteto narių, grįžusių iš 
metinio Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo Washingtone, 
darė pra nešimą iš suvažiavimo ir sostinėje atliktų darbų, susirin
kimo dalyviai jį išklausė didžiausiu susidomėjimu ir padėka. Su
teiktos informacijos apie dirbamus darbus ir ateities planus cent
re buvo lyg ir didesniu paskatinimu ryžtis dirbti, dirbti ir dirbti.

Taigi Chicagos Lietuvių Taryba rikiuojasi kitiems metams, 
kurie yra sukaktuviniai. Kaip iš Washingtone įvykusio Alto 
suvažiavimo pranešimo būsime jau pastebėję, rikiuojasi ir Alto 
centras, ir jo išlaikomos institucijos, kad kiti metai būtų atžy
mėti tikrai stambiais darbais ir efektingas žygiais, kad būtų 
priartintas Lietuvai laisvas ir nepriklausomas rytojus.

MORALINIS GINKLAS
Lapkričio 23 proga

Kariuomenės šventė — lap- Apie tų laikų mūsų karių drą- 
pričio 23 d. — yra mūsų Nepri- są ir pasiryžimą turime daug 
klausomybės šventės pagrindas, gražių pavyzdžių. Charakterin- 
nes tik mūsų narsioj kariuome- gas ir įdomus pavyzdys iš mū- 
nės dėka 1918 m.'vasario 16 d. sų nepriklausomybės kovų yra 
paskelbtoji nepriklausomybė ta- kautynės ties Šėtos miesteliu, 
po tikrove. Lapkričio 23 d. pro- Apie tas kautynes pasakojo kan. 
ga prisimename mūšų kariuome-. E. Kapočius, kuris tuo laiku bu- 
nę, jos atliktus žygius ir laimė-! vo Sėtos parapijos vikaru. Jis
jimus.

Kariuomenė yra ginkluota or
ganizacija. Jos jėga remiasi mo

pasakojo:
“Kai 1919 m. pavasarį prie 

Šėtos miestelio ėjo smarkios kau
ratiniais ir medžiaginiais gink-|tyn&} lietuvių gu bolševikaig aš 
lais. Kurie tų ginklų yra vertin-, kartu su kunigu klebonu mel. 
gesni — moraliniai ar medžiagi- džiaugi bažnyčioje. Kai šaudy. 

Iš pirmo žvilgsnio atro- mag a0rjm0i pravėrėme bažny-niai?
dytų, kad medžiaginiai ginklai 
yra vertingesni, nes jais priešą 
galima išvesti iš rikiuotės. Iš 
tikrųjų gi pirmoje vietoje tenka 
statyti moralinius ginklus. Tai 
mums rodo ir istoriniai pavyz
džiai. Garsusis karo vadas Na-

čios duris pasižiūrėti, kas vyks 
ta miestelyje. Pastebėjome dau
gybę bolševikų, kurie galvotrūk
čiais bėgo iš miestelio gatvėmis, 
kiemais ir daržais. Pagalvojau, 
kad juos veja didžiulė lietuvių
armija. Po keletos minučių at- 

poleonas pirmon vieton kaip tik ėjo kviesti kunigą pag
statė moralinius ginklus. Kąr sužeista lietuvį karį. pasiėmęS
jis 1796 metais, dar tik 26 me- švenčiausiąjį, išėjau iš bažny- 
tų amžiaus generolas buvo pa
skirtas vienos Prancūzijos armi-

IMPERATORIUS DEMOKRATIZUOJA 
SAVO KRAŠTĄ

Etiopija yra rytų Afrikos 
imperija su 8—15 .mil. gyven
tojų ir apimanti 400,000 kv. 
mylių plotą. Ją valdo žinomas 
Haile Selašsie. Kaip žinoma, 
Mussolinią 1935-6 m. buvo oku
pavęs visą Etiopiją, ir jos val
dovas turėjo pasitraukti j trem
tį. 2-jam Pasauliniam karui ki
lus, Anglija išvarė italus iš Etio 
pijos ir 1941 m. grąžino Haile 
Selassie i jo sostą.

Po karo Haile Selassie sušau-

suoti daugiau kaip vieną kar
tą, po balsavimo jam buvo ra
šalu išteptas nykštys, taigi 
kiekvienas rinkikas parėjo iš 
rinkimų salės su stipriu rašalu 
išteptu nykščiu.

Etiopai už šitą teisę yra dė
kingi sav<o imperatoriui, bet ne 
savo politiškam veiklumui. Etio 
pijoj įvyko revoliucija, bet ne 
apačioj, bet viršūnėje, absoliuti
nio monarcho asmenyje, kai tuo 
tarpu Europoj monarchai buvo

ke parlamentą, nenorėdamas revoliucinių sąjūdžių priversti
krašto valdyti absoliutinio mo
narcho teisėmis, bet tas parla
mentas buvo sudarytas vien iš 
paskirtų dignitorių. Šiais me
tais Haile Selassie paskelbė de
mokratiško parlamento rinki
mus, kurie, buvo pradėti š. m. 
rugsėjo m. 19 d. ir truko lygiai

dalintis valdžia su žmonių iš
rinktais parlamentais. Etiopi
jos demokratija yra ne tautos 
iškovota, .bet monarcho ugdo
ma.

Aišku, kad demokratija ga
lima ten, kur tauta yra raštin
ga ir turi savo inteligentiją, Sa

jos vadu, jis ją rado visai netin
kančią karo veiksmams, nes ji 
buvo prastai ginkluota, menkai 
aprūpinta ir apatiška. Napole
onas negalėjo jos perginkluoti ir 
geriau aprūpinti. Kad padary
tų ją kovinga, jis griebėsi kitų 
priemonių: jis tai armijai į ran
kas įdavė moralinį ginklą, išleis 
damas karius gerai nuteikiantį 
įsakymą. Ir štai su moraliai per 
ginkluota savo armija Napoleo
nas daro nuostabius žygius. Vie 
no mėnesio laikotarpyje jis lai
mi keletą didelių mūšių.i

Moraliniai ginklai

Moralinio ginklo vertę mes 
matome ir mūsų nepriklausomy
bės kovose. Ir mūsų armija ta
da buvo prastai ginkluota ir men 
kai aprūpinta. Neturėjo net pa
kankamai patyrusių vadų. Bu
vo atsitikimų, kad leitenantas 
vadovavo batalionui, o kapito
nas — pulkui. Bet ši mūsų ar
mija darė nuostabius žygius, nes 
ji buvo gerai ginkluota morali
niais ginklais. Daugumoje iš so
džių kilę, religingi ir tėvynės 
meile persiėmę vyrai nuoširdžiai 
ir drąsiai atliko savo pareigą 
prisikeliančiai tėvynei.

dentai į tokią praktiką žiūri 
kaip Į pažeminimą ,nes jų tė
vų ūkiuose tokius darbus dir
ba bernas iš negerbiamos gaila 
genties arba iš kitų socialiai 
žemai stovinčių sluogsnių. Mat, 
Etiopijoj, kaip ir Indijoje, dar 
tebėra gyvi kastiniai prietarai.

Pirmieji demokratiško parla
mento rinkimai yra pirmasis
žingsnis į visuomenę be kastų.

1
Etiopija priėmė krikščionybę 

apie 300 m. Tai yra koptų 
krikščionybė.

Etiopijos žemės turtai dar 
nėra ištirti. Etiopai gyvena iš 
žemės ūkio: kultivuoja javus, 
tabaką, kavą, augina gyvulius.

1 mėnesį. Balsuoti turėjo teisę vo įvairių sričių specifflistus.
vyrai ir moterys; politinių par
tijų niekad Abisinijoj (Etiopi
joj) nėra buvę; j.os nepasireiškė 
nė per pirmojo Etiopijos istori
joj parlamento rinkimus; impe
rijos piliečiai balsavo už asme
nis, ne už partijas.

Vos apie 10% Etiopijos gy
ventojų temoka skaityti ir ra
šyti, tad rinkimų prasmė buvo 
liaudžiai aiškinama ne propa
gandine literatūra, o gyvu žo
džiu. Tai darė imperatoriaus 
valdininkai. Liaudis turėjo bal
savimu pasirinkti kandidatus į 
parlamentą.

Etiopijoj yra labai maža fo
tografų, piešėjų ir spaudos žmo 
nių, tad tie negausūs specialis
tai per rinkimų kampaniją tu
rėjo daug darbo ir gerai uždir
bo, nes rinkikų dėmesys buvo 
kreipiamas j kandidatų portre
tus, kurie kabėjo prie urnų 
balsavimų patalĮKise. Kad pi
lietis neturėtų malonumo baL

Tautoje, kur vargu 10% temo
ka skaityti ir rašyti demokra
tija yra daugiau formalybe ne
gu realybe, tad, išrinkus pir
mąjį demokratinį parlamentą, 
Haile Selassie turės ir toliau 
remtis užsienio patarėjais, mo
kytais specialistais, kol naujo
sios mokyklos parengs specia
listų iš vietinių gyventojų tar
po.

Ne tik imperatoriui reforma
toriui sunku savo kraštą val
dyti, bet sunku dirbti ir jo iš 
įvairių Europos kraštų pasam
dytiems specialistams. Etiopams 
trūksta entuziazmo darbui, nes 
jie nesupranta jo reikšmės; pvz. 
Ambo m. įsteigta žemės ūkio 
mokykla, kuriai vadovauja vo
kiečių agronomai.

Europoj ir Amerikoj agrono
mijos studentai dirba visus že
mės ūkio darbus, taigi melžia 
karves, aria, akėja, gerina, sė
ja ir t. t., Amharų kilmės stu-

TUNISIJOS REIKALAIS

JAV sekr. Dulleš ir Prancūzijos užsienių reikalų sekr. 
Pineau kalbasi Tunisijos reikalais \Vashingtone, kur pasiekė 
susitarimo — priimtas toks planas, kad JAV Tunisijai pri
statyti ginklai nepatektų j Alžirijos sukilėlių rankas. (INS)

tautos reikalams, kurie palaiko Mums reikia eiti pavyzdingųjų, 
lietuvišką spaudą, nesigėdi savo kovojančių tautų keliu ir būti jų
lietuviškos pavardės, kurie at
silanko į lietuvių parengimus 
bei minėjimus ir į juos atvyksta

čios ir kartu su tuo žmogumi, nesivėluodami, nes jiems minė- 
ėjaū per miestelio aikštę, kur Į jimg neužtenka vien šokių ir gė- 
buvo susirinkę daugiau dvide
šimt lietuvių karių. Kad jie bu
vo kariai, rodė jų turimi šautu
vai, o kad lietuviai — ženkliukai 
prie kepurių. Patys gi buvo ap
sirengę taip, kaip buvo atvykę iš 
savo namų. Galvojau eidamas, 
iš kur tas negausus būrelis lie
tuvių karių ima drąsos ir energi 
jos kovoti su gausiu ir žiauriu 
priešu? Eidamas pro juos, pa
skambinau varpeliu. Jie visi su
klupo ant ankstyvo pavasario 
šlapios žemės. Dabar tik supra
tau, iš kur jie sėmėsi sau stipry
bės ir drąsos kovoti su masiniu 
priešu, kuris buvo įsiveržęs į mū 
sų tėvynę”.

Taip nepriklausomybės kovų 
metais kovojo mūsų savanoriai, 
kariai. Jie kovojo nesigailėda
mi savo brangiausio turto — gy
vybės ir sveikatos. Apie pusant
ro tūkstančio ju žuvo už savo 
krašto laisvę ir dvigubai tiek bu
vo sužeistų. Jei skaityti visus 
lietuvius, paaukojusius savo gy

rimų.

Lietuviai, kurie vengia tų lie
tuviškų pareigų, parodo, kad 
jie paleidžia iš rankų moralinį 
yinklą ir traukiasi iš kovos lau
ko.

Negalime nusiminti. Kad esa
me mažos tautos nariai, kad ne
imponuojame pasauliui. Daug 
garbingiau būti kovojančiu ma
žos tautos nariu, negu tapti di
delės tautos trąša-.

“Gražu už tėvynę pavargt ir 
kentėti”, sako Maironis. Tą kan 
čią įr vargą už tėvynę ypač per
gyvena mūsų tautos kamienas. 
Laisvajame pasaulyje gyveną 
lietuviai kančių ir vargų patiria 
mažiau, nes jie visais atžvilgiais 
turi geresnes gyvenimo sąlygas. 
Už tai ju pareiga yra drąsiai ko
voti dėl savo tautos laisvės, dėl 
jos ateities, nors ir moraliniais 
ginklais. O kovoti privalo visi 
lietuviai. Tautos galybė — mes 
patys. Ir mažos kovojančios tau

avan garde. Kovą už tautos lais 
vę reikia tęsti be pertraukos, be 
atvangos.

Kariuomenės šventė — 
susipratimo simbolis

Kovoti reikia ir su išglebusiais 
mūsų tautos nariais, kurie už
miršta pareigą tautai ir nueina 
garbinti svetimųiu dievų. Mes 
dažnai^ gailimės Sibiran ištrem
tųjų bei Azijos plotuose žuvusių 
lietuvių, bet permažai vertina
me nuostolius savo tautiečių, ku 
rie patys atitrūksta nuo mūsų 
tautos. O ir toki nuostoliai ma
žai mūsų tautai yra labai dideli. 
Tenka apgailestauti, kad ir lie
tuviškoje spaudoje kartais to
kius atitrūkusius mūsų tautos 
narius stengiamasi pateisinti pa 
reklamuoti ir tuo tarsi paskatin
ti ir kitus mūsų tautiečius taip 
daryti.

Kariuomenės šventė tebūnie 
ne tik mūsų tautos vieningumo, 
bet ir pilno tautinio susipratimo

iškelti jį augštyn, kad būtų re
gimas ir jaučiamas j visas ša
lis tasai mažos deimantinės tau
tos turtas, šituo keliu pradė
kime naują erą: ne jėga ginti 
laisvę ir egzistenciją, bet sava 
kultūra, nes kitos išeities nėra. 
Esame maži, mūsų miela žeme
lė skurdi (nei plieno kalavijams, 
nei uranijaus atomams) ir jė
gos mums visad stigs. Bet dva
sinis žydėjimas, išmanymas ir 
pranašumas — tam ribos mums 
niekas nenustatė. O, be to, pa
saulis eina prie lūžio. Tik su
laužyti Rytų barbarizmą — ir 
kas žino, gal vargu kada fizinė 
jėga turės daug reikšmės.

Tautinė gyvybė
Tačiau darbus atlieka tik gy

vieji ir sveikieji. Kas miręs, iš 
jo pagalbos nesulauksime. Kas 
serga, tam pačiam reikalinga 
globa. Ir štai pirmasis mūsų 
tikslas: likti gyvais; gyvais 
Lietuvoje ir gyvais už jos ri
bų; gyvais fiziniai ir dvasiniai, 
kad ne tik tūkstančius lietu
viškos kilmės žmonių galėtume 
priskaityti, bet ir tūkstančiais 
lietuvius rikiuotume. Ir ne tik 
gyvais, bet nesužalotais, svei
kais, ne tik žinančiais, ką reikia 
daryti, bet ir pajėgiančiais pa
krutėti.

Kas ir ką besakytų, kaip ir 
kur bekalbėtų — niekas nesu
griaus tiesos: kad svetimame 
krašte nenuskęstume, kad sve
timoj šaly nesusirgtume, reikia 
būti aktyviu savo tautinės ben
druomenės nariu, sekančiu šios 
grupės gyvenimu, kvėpuojančiu 
jos oru.

Ar jmanomas tautinis išsilai
kymas visiškoje izoliacijoje? Ar 
galima, metų metais gyventi 
be jokio organizacinio ryšio su 
savos kilmės visuomene ir likti 
tautiniai gyvu? Kaikas taip 
mano. Vienais ar kitais sume
timais pasislepia, nuo kamienosimboliu. Tegul ji mus paska- .

rina eiti mūsų tautos didvyriui »tsisakoja, tvirtai pasiryžę hk- 
pramintais takais ir drąsiai ko- tikrais savos tautinės šeimos 
voti dėl mūsų tautos laisvės mo nariais, tačiau tik žinančiais 
raliniais ginklais dabar, o me-!sav<> vardą, tik vartojančiais

vybę ar sveikatą už savo krašto tos nežūsta, o dažnai ir didelės, 
laisvę iki šios dienos, tai tuos 
skaičius tektų keleriopai padi
dinti.

bet ištižusios, tautos vergauja.
džiaginiais,
valanda.

kai ateis tinkama gimtą kalbą, bet be jokių įsi-
J. Vaičeli finas

Visi lietuviai dabar turi būti 
kariais

Šiandien nebeturime nei savo 
valstybės, nei kariuomenėj o 
tauta neša baisų komunistinį 
jungą. Ši mūsų tautos nelaimė 
negali mus įstumti į nusimini
mą ir apatiją bet priešingai — 
dabar visi lietuviai turi būti ka
riais ir kovoti už savo tautą; ko
voti tokiais ginklais, kokius juos 
dabar galime turėti. O dabarti
niai ginklai yra moraliniai. Mū
sų moraliniai ginklai — pilnas

DARBAI IR KELIAI
VYTAUTAS SEIRIJIS

mūsų tarytum nėra. Lyg pa
sakų karalaičiai būtume, kurių 
vardai ištariami tik pramogai 
linksmuose pokalbiuose. Amžiai 
ir audros paskandino mus gel
mėse, lyg užburtą turtą. Bet 
šisąi turtas nėra vaizduotės su-

Didieji turtai
Kai neskubant perbėgi ilgus 

amžius, pamąstai ir pergalvoji 
visas smulkmenas, praregi, kad 
vargu kurioje tautoje galima 
sugretinti tiek paprastumo, tiek 
didybės, tiek vargo ir džiaugs
mo, tiek kūrybos ir veržlumo, I kurtas. Jis tikras, jis egzis- 
kiek lietuvių tautoje. Ir nuos- ] tuo ja, brangus turtas, 
tabu: kitų tautų vardai ir vė- i Mūsų laukia dvi galimybės, 
liavos skamba plazda, o mūsų' Dar didesni klodai gali ant mū-

pareigoj imu, be mažiausios at
sakomybės, be apsisunkinlmų, 
be dėmesio. Tiesa, kad galima 
ir pelkėse metų metais savą 
vardą atsiminti, bet kaip su gy
venimu, kuris pro mus nesusto
jam ai eina ir keičiasi? Kaip su 
to gyvenimo dvasia, jo spalva, 
nuotaikomis ? Atsiskyrėlis jb 
nejaučia, nepažįsta, atsilieka 
nio jo, ir, nors savo vardą ir 
kilmę puikiausiai žinotų, vargu 
po eilės metų atpažintų tikrus 
savo brolius ir pajėgtų iš pel
kės rasti kelią į namus, kurie 
per eilę metų bus pakitę ir sa
va išvaizda, ir vidine šiluma.

tautinis susipratimas. Pilnai sir jar daUg kas pasaulyje nežino.'sų nusėsti, dar šimtmetis gali Kiekvieno visuomenės nario pa- 
sipratę lietuviai savo pareigas Kitos tautos, lyg medžiai metų ’ - «
tautai atlieka ne žodžiais, o dar
bais. Šiandien susipratę yra tie 
lietuviai, kurių šeimose vartoja
ma lietuvių kalba, kurie lanko 
lietuviškas pamaldas, kurie sa
vo vaikus leidžia ir į lietuviškas 
šeštadienines ar kitokias mokyk 

J. Gbs laj kurie pagal išgales aukoja

praeiti, ir tik tada kas nors iš
eis šių lobių jieškoti, kažkada 
gyvą buvusią tautą tyrinėti, 
grožėtis ja, pasauliui rodyti jos

laikuose, pražysta ir gelsta, 
sprogsta ir sužaliuoja, bet vis 
regimos, vis matomos ar savo
plačiu šešėliu, mestu ant kai-! užgyventus, supuoselėtus kul- 
mynų didybės laikų, ar sauso-i tūrinius turtus. Antroji gali- 
mis šakomis, vargo metais į- mybė — mes patys turime šitą 
strigusiomis žiemos danguje. O spindesį atskleisti jau dabar,

sitraukimas sukelia, be to, rū
pestį. Atsiskyrimas ir išsijun
gimas iš bendruomeninio gyve
nimo ne tik pastato prieš pavo
jų nutautėti, bet tiems, kurie 
jautresni bendriesiems reika
lams. užduoda bereikalingo dar- 

(Nu kelta į 4 pusi.)

JANIS KLIDZEJS

9K ėftjncčiač
ROMANAS

(TĘSINYS)
• — Iš Salanų...

— O, iš Salanų! Aš tai iš Kaunato.
Taip pradėjo kalba rištis ir klausinėjo ir pasakojo 

abu, ir Andrius jau žinojo, kad jo vardas Petras Casna- 
kas, kad turi šešis mažus vaikus ir kad praeitą pavasarį 
sudegė jo namai.

Pagal jo paties pasakojimą jis turėjo tik keturias
dešimt dvejus metus, bet buvo daug ir sunkiai dirbęs ir 
atrodė sulinkęs ir daug senesnis už savo metus. Ran
koje nešėsi baltą ryšulį. Ten tikriausiai buvo įvyniota 
juoda duona, mėsa ar sviestas. Savo storojo milo palto 
jis nenusivilko ir šiame karštyje. Taip sunkiai kėlė 
kojas, ir batai' yiąų savo sunkumu bildėjo gatvėje. 
Andrius pažiūrėjo į jo veidą ir pamatė, kad prakaitas 
bėgo po kepure nuo jo kaktos.

— Jums juk su paltu pasidarys labai karšta, — 
sakė Andrius.

— Karštą? Ką padarysi, kad karšta? Rankoje 
nešti paltą daug sunkiau negu apsivilkus. Ar mažai

būta karštyje? Per šienapjūtę dar ne tokie karščiai i 
bus... Oi, šitie tai čia visi skuba kaip pakvaišę. Tai ir 
žiūrėk, kad tavęs nesuvažinėtų... — sakė Casnakas, ro
dydamas į tramvajus, autobusus ir automobilius.

— Taip, jie tai lekia... — sakė Andrius, šalia jo 
eidamas ir daug ką apmąstydamas.

Casnakas tęsė savo nepabaigtąjį pasakojimą.
— Praeitą pavasarį, kai sudegė mano namai, tai,

jei nori, tai ir eik su vaikais gyventi į mišką. Padėjo 
broliai ir svainiai, tai pristačiau prie pirties tokią būdą 
ir gyvenu. Jieškau paskolos ir miško. Nėra. Neduoda. 
Rašo ir rašo visokius raštus, klausinėja, vėl rašo ir 
galo nesimato. Taip ir praėjo metai... Vaikai dar maži. 
Tik du darbininkai — žmona ir aš. Tai ir dirbk kiek 
gali... Oi sunku nemokytam žmogui pasauly gyventi — 
visi tau sako: Tik palauk, palauk, sako, visa ateina su 
laiku. Tai, žiūrėk, ir metai praėjo. Būčiau mokytas, 
žinočiau įstatymus, tai kai trenkčiau jiiems kumščiu į 
stalą: sakykite, bus ar nebus! O dabar jie tik pasijuo
kia iš tavęs. Supykau ir atvažiavau į Rygą, sakau, ar 
ir čia nebus teisybės? Čia yra didesni ponai, gal jie 
tiems mažiesiems pasakys, kad judėtų greičiau... Taip, 
taip — blogai nemokytam. Galvoju, geriau pragyven
siu amžių kaip elgeta, bet savo vaikus tai mokysiu, 
kiek tik galėsiu...

Andrius klausėsi ir tylėjo.
— Ar jūs čia Rygoje kokią vietą užimate, — jis 

klausė Andriaus.
— Ne. Mokausi.

— Ko tad mokais?
— Agronomu.
— Agronomu? Geriau reikėjo daktaru ar advoka

tu.
— Kodėl?
— Na, taip... Tie yra didesni ponai ir daugiau už

dirba. O gal ir tokiu ponu, kaip tie ponai ten minis
terijoje...

Andrius jį nuvedė į žemės ūkio ministeriją ir su- 
jieškojo reikiamąjį skyrių, į kur jis turėjo kreiptis. 
Andrius ėjo kartu, padėjo Casnakui išsiaiškinti su val
dininkais ir sutvarkė reikalus.

— Geri ponai. Pažadėjo. Bet dabar eisime kartu 
užvalgyti. Na, kur nors atsisėsime ir užkąsime. Turiu 
kartu sviesto, duonos ir Rėptos mėsos...

— Eikime į mano butą, — kvietė Andrius.
— Ne, aš niekur neisiu! Rygoje viskas brangu. 

Čia tau gali skūrą nulupti. Girdėjau. Galbūt jums su 
manimi valgyti kartu gėda... Mano toks ten valgis... 
Žinoma, kaip prastam žemdirbiui. Ką žmona įdėjo, tas 
ir yra...

Jie nuėjo į Basteikalną, atsisėdo ant suolelio, ir 
Casnakas atrišo savo ryšulį. Abu valgė ir ilgai kalbė
josi. Žmonės, kurie vaikščiojo po medžiais šiais takais, 
nustebę žiūrėjo į juos. Andrius valgė pilna burna, ir 
rodėsi, kad valgis šį kartą labai skanus. Gal tai parėjo 
nuo šių keistų aplinkybių. Iš tikro, jau seniai Andrius 
nebuvo valgęs su svogūnais keptų lašinių ir galėjo pri
siminti tuos laikus, kada jie su tėvu pjovė šieną toli
mose pievose.
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GI MANTAS

Nebrangios knygos 
Bene pats dažniausias mūsų

pasiteisinimas prieš save ir ki
tus, jog nepakankamai perka
me lietuviškų knygų, yra jų 
brangumas. Tegul tai būna la
bai arti tiesos. Bet yra ir ki
ta tiesa, kurį tą m ūsą jį teigi
mą sugriauna vispusiškai. Teko 
gauti “Gabijos”, “Temos” ir 
kt. leidyklų spaudos mėnesio 
proga išleistus papigintų leidi
nių sąrašus, iš kurių matome, 
kad jų leidiniai ta proga labai 
žymiai atpiginti. Visos eilės 
knygų kainos yra numuštos per 
pusę ar net ir daugiau. Tad ne
buvo kitos išeities, kaip tik pa
skubėti ir užsisakyti dar netu
rimų knygų, nes tokių retų pro
gų nedažnai pasitaiko. Svarbiau 
šiam mūsų argumentui — bran 
gurnui — išnykus, derėtų pasi
naudoti skelbiamu knygų iš
pardavimu. Kaikurios leidyklos 
pigųjį mėnesį pratęsė net iki 
šių metų pabaigos. Neužmirš
tina, kad šio dienraščio patal
pose veikiąs Liet. Knygos klu
bas nuolatinę nuolaidą savo na
riams teikia ištisus metus, bes
jokios pertraukos.
Lietuviškas vakaras per CBC 

Visų Šventųjų vakarą Kana
dos CBC radijo ir televizijos 
tinklas tikrai pateikė malonią 
staigmeną lietuviams. Per CBC 
radijo stotis, iš Toronto, pro
gramos “Songs of my People” 
metu, bene pirmą kartą lietu
vių kalba debiutavo Anglijos 
lietuvis, solistas Peter Dimu-

antes (tėvų pavardė Damijonai
tis), padainavęs keletą mūsų 
liaudies dainelių. Tiesa, jo lie
tuviška tartis klausytojo au
siai nebuvo perdaug įprasta, 
bet jo balsas ir atlikimas tik
rai yra malonus. Aišku, pradė
jęs daugiau bendrauti su lietu
viais, šis lietuvių tėvų jaunasis 
dainininkas, be abejo, pagerins 
lietuvių kalbos .mokėjimą. Šiaip 
jau jo tas debiutas buvo visiš
kai pavykęs.

Pasibaigus radijo programai, 
tuoj pat per CBC televizijos 
tinklą sekė nuolatinė progra
ma “Country Hoedown”. Jos 
metu Toronto liet. taut. šokių 
šokėjų grupė “Gintaras”, vad. 
V. Turutos, pašoko “Kubilą”. 
Ši šokėjų grupė kartą toje pro
gramoje yra jau šokusi prieš 
pat liet. taut. šokių festivalį. 
Tada jie labai vykusiai sušoko 
“Malūną”. Be abejo, šie visi 
lietuviški pasirodymai didžia
jame Kanados CBC tinkle su
teikia daug rimtų galimybių su
pažindinti milionus su atskiro
mis mūsų liaudies kūrybos ap
raiškomis.

Ar tik lėšos sutrukdė?
9

Kronikoje iš Los Angeles liet. 
kolonijos teko skaityti, ,kad ži
nomasis ir tikrai išgarsėjęs 
“Disneyland” buvo kvietęs vie
tos lietuvių chorą ir taut. šo
kių grupę dalyvauti jų rengia
moje programoje “Christmas 
in Many Lands”. Nuo to kvie
timo buvo atsisakyta, nes kvie-

DA1LININKE IR KATINAI

Olande dailininkė Gretchen Maas, 21 m. amžiaus vyk 
dama surengti savo parodą Londone, Anglijo], vežasi ir tuos 
keturis Angoros katinus. Vėliau ji atvyks ir į Ameriką.

(INS)
____ _________ I

tėjai atsisakę apmokėti mūsų turi teisę jaustis didesniais šei-

si turi bėgti krūvon, kad nepa- talikų misionierių įrengtos jau-1 «*****»****4****»m«M»m 
simestų, neiškriktų, tik kelios Į nimo stovyklos. Jaunimui vado-l |y| Q V I N G

A BENIULIS atlieka /vairius 
perkraustymus bei pervežimus

dešimtys parodo susirūpinimą vauti tenai pakviestas Mary-| 
organizacija, kuri šį subūrimą knoll misionierius tėvas Tomus 
vykdo! Ar galima taip kalbėti,' w- Takahashi.
kai daugelis žinome, kaip kiek- į 
vienas džiaugąpiės, individua
liai sprukę nuo bolševikinėsj 
okupacijos, kur nors Vokietijo
je lietuvių būrelį suradę?

SKAITYKITE “DRAUGĄ’
š tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIshop 7-7015

.Deja, ši kalba yra teisybė.

NUO U2SISKN ĖJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOM LIGŲ Vestuvių nuotraukos Ir 

los rūšies fotogri 
mūsų specialybė

Tiems, kurie nelaimingu atveju v,™į ^H^s^DDA^eiv^^A’rziTū au,&^05_ rūšies fotOgrafiįOS
. IR SKAUDANČIŲ .. ...........v

gyvena toli nuo lietuviškosios i negali ramiai sčdStl Ir naktimis

[visuomenė-, kurie jieSko žmo- "„SS,.“?, PIlPflN PIHITII OTIMA
gaus. kalbančio savu žodžiu ir ™ “"•'““‘u . ■nnn’ I IIVIU UI Hilu

1 ° LEGULO Olntment Jos gydymo

dalyvių kelionės išlaidas.

Iš šios žinutės neaišku, ar ir ki 
tos tautybės buvo kviestos ir 
ar ir jos atsisakė dalyvauti.
Bet, žinant “Disneyland’’ popu
liarumą ir susidomėjimą ne tik 
amerikinėje visuomenėje, bet ir 
užsieniuose, reikėtų labai ir la
bai apgailestauti, jog lėšų sto
ka nuvykti 50 myl. kelią su
trukdė mūsiškių dalyvavimą ir me'

mininkais, kaip tie vaikai tėvų 
namuose, kurie arčiau prie jų 
prisilaiko ir daugiau triūso pa
deda. Bendruomenių apylinkės 
ne dešimtimis narius skaičiuoja, 
šimtimis tūkstančių. Dešimtimis 
rikiuojami tik tie. kurie savais 
namais .bendruomene .rūpinasi, 
atiduodami. solidarumo mokes
tį ir dalyvaudami jos gyveni-

I galvojančio lietuviškomis min- 
I timis, štai nebus suprantama. 
Tačiau, kas teisybė, tai teisybė. 
Ir daug kartų patikrinta teisy- 

Į bė. Narių šimtais tūkstančių, o 
sąrašai tušti. Neišaiškinamas 
nesusipratimas.

Reikia viltis, kad čia tik ne
susipratimas. Kad bendruame- 

[ nės sąvoka nebuvo tinkamai iš
siaiškinta, apie ją nepakanka
mai pagalvota ir neatkreiptas 
dėmesys. Tikėkimės, kad lai
kas eis, ir mes giliau ir giliau 
pajusime, jog vien tik privatų 
gyvenimą tvarkingai vesti nėra 
pakankama sąlyga būti geru lie
tuviu.

JAPONIUKŲ STOVYKLOS

Kyoto katalikų diecezijos šie
met buvo suruošta jaunimo sto
vykla, kurioje dalyvavo daugiau 
kaip 500 jaunų japoniukų. Toje 
diecezijoje jau yra keturios ka-

ypatybSs palengvins Jūsų skaudčjl- 
ma ir galSsite rainiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą ligOB vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilslos odos dedir- 
vinių odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams,kada pa J 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų JI yra gera gyduolė nuo iš 
vlršlnlų odos Ilgų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 76 
centų, $1.26 Ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chi- 
cagoje Ir apylinkėse:
Milwaukee, Wls.. Ga- 
ry. Ind. Ir DetroltMi- 
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
deri J —

LEGULO, Department D.,
5618 W. Eddy St., Chicago 34, BĮ.

1

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, m 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. •VAlbrook 5-7070 lt 
GIbaon 8-4938

• Generalls kontraktorlus nau 
Jų namų statybai, Įvairioms re
montams Ir namų pertvarky- 
mama • Turime dideli patyrl-y iną namų statyboje. • Patys 

O itliekame cemento Ir medžio 
ra liurbiu • Apkatnavimal nemft-darbus

karnai

3S

PATARIMAI KAIP MALONIAI 
PRALEISTI

KALAKUTŲ DENĄ 
Ar ★ ★

“I

Prieš valgant kalakutą patartina gerti
Prancūzišką Šampaną 1949 m. gamybos, 5th $3 95 
Vietinį šampaną 5th tik $2.49

— ARBA —
Importuoto Sauterno, 1949 <n. 5th tik $1.95
Prancūziško Bordeau 5th tik

Kepant kalakutą galima užpilti stiklą vyno. Gourmentai
pripažįsta skonio pataisymą.

Kalakutą valgant — tik Konjako
MARTELL 5th
COURVOISIER 5th
IMPORTUOTO NAPOLEONO BRANDY, 5th 
PORTUGALIŠKO BRANDY 5th

10 metų senumo

$5-29
$5-29
$3.89
$3.89

lietuvių reprezentavimą įvyky
je, kuris tikrai labai daug gero 
būtų atnešęs mūsų reikalų rek
lamai. Gal dar' nepervėlu, gal 
šiaip jau šauniai dirbti moką 
losangeliečiai ras lėšų pasiųsti 
programon lietuviškojo meno 
ambasadorius ? Tikrai vertė
tų!

Žinoma, kalba apie keliolika 
ar kelias dešimtis apylinkės na
trių, sumokėjusių solidarumo 
mokestį, kai turima keli tūks
tančiai lietuvių, nėra daili. Jei 
tai nebūtų teisybė, ją reikėtų 
pliauškalu pavadinti. Juk kaip 
tai! Svetimame krašte, kur vi-

Po kalakuto prie kavos patartina
DOM BENEDIKTINAS 5th
VIETINIS BENEDIKTINAS 5th tik

— ARBA —
KRUPNIKO — pagal lietuvišką receptą, 5th 
VYŠNIŲ NALIVKA 5th

Jeigu gaminsite savo krupniką — 
ALKOHOLIS 190 laipsnių 5th

Darbai ir keliai
(Atkelta iš 3 psl.)

bo, stengiantis šį atsiskyrėlį 
susigrąžinti, atitraukiant dalį 
energijos nuo kitų reikalų.

Likti tautiniai gyvais ir svei
kais, nesustojamai krauti kultū
rinį kapitalą — šitai yra Pa
saulio Lietuvių bendruomenės 
esmė. Nieko daugiau! Nepai
nu, suprantama, aišku. Kas nei
gia pasaulio ar atskirų kraštų 
lietuvių bendruomenių mintį, 
tasai 'ginčija mums teisę gyven
ti ir kurti. Kas abejoja lietuvių 
bendruomenės reikalingumu, ta
sai aiškiai nesupranta, kad tau
tai pirmoje eilėje reikia išlikti 
gyvai.

Mokesčiai ir sąrašai
$7.29
$3.59

$3.49
$3.15

$4.85

Vakare prie televizijos
Vokiško Alaus (Hanover-Westphalijos importas)
Dftžft 24 butelių ar skardinės ($8 vertės) $5 82

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS GftRIMŲ — 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS — PAS —

Siephens Liųuors
4134 ARCHER AVENUE

(Kampas Francisco Gatvės)
Choro dirigentas K. STEPONAVIČIUS, savininkas

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
PRospect 8-53742646 West 71at Street

Kiznierians apsimoka skelbtis dieni*. “Drauge’

Kiekvienas sūnus ir dukra 
yra atsakingi už gimtų namų 
išlaikymą, už tėviškę. Be jo
kio įstatymo, be prievartos ir 
raginimo visuose kraštuose ir 
visais laikais išklydę vaikai ne
pamiršta savo lizdo. Kuris kiek 
gali, kuris kaip sugeba, rūpi
nasi ir stengiasi padėti. Nors 
iš to jokios asmeninės naudos 
nebūtų, nors jis negalėtų pasi
naudoti nei tėviškės sode nu- 
kritusiu vaisium, nei nusiskinti 
iš darželio žalumyno šaką. Tik 
labai dideli vėjabūdžiai, tik mo- 

| liaširdžiai moja ranka ir pa
miršta, iš kur atėję ir kur eina.

Lietuvių bendruomenė mums 
yra tas pats, kas vaikams tė
vų namai. Visi esam jos nariai, 
jei tik nekovojame prieš lietu
vių tautos laisvę arba kaip nors 
kitaip nepažeidžiame pagrindi
nių mūsų šeimos interesų ir 
esam nepažymėti išgamų žen
klais. Visi taip pat atsakingi 
už bendruomenės gerbūvį,, nes 
tik joje galime likti gyvais ir 
sveikais. Visi turime ja rūpin
tis, nes tik šioje pastogėje ga
lėsime kurti ir krauti mūsų ----- —- ----- --
tautines vertybes. Narių sąra-1 ,",,m',,,N|,”m,"|,|,n,,"||||i«"||i|,iiiii’""i*Hiin»nniiiiiiiHiiiiiiiiiiMiMHiiiiimiiiMiiiMiiiHiiiiiii«
šų čia nėra. Yra tik tie sužy- Skelbtis “DRAUGE” apsimoka,
mėti, kurie saVo simbolinę para- P05* N8 yra Plačiausiai skaitomas 

... ... lietuvių dienraštis, o skelbimų kai
mą atidavė, solidarumo R11- Vra prienama visiems, 
kestį sumokėjo, — ir todėl jie I

Kalėdų pirkiniams 
T E R R O J E

• Įvairiaspalvis kristalas, gražiau
si vokiečių, švedų ir čekoslova- 
kų kristalo dirbiniai; bavarų por 
celanas, keramika ir stalui si
dabras,

• Tautiniais motyvais audiniai, me 
džio drožiniai, odos dirbiniai-al- 
bumai, piniginės, manikiuriniai 
setai ir kt., gintaro papuošalai,

• šveicariški laikrodžiai, kaip ge
riausiųjų firmų, taip ir pigieji, 
kultūriniai perlai - karoliai, ' apy
rankės, auskarai ir žiedai, įvai
riausi papuošalai, kaip apyran
kės, auskarai, žiedai, etc. su 
brangiaisiais akmenimis ir be jų,

• Lietuviškosios ir klasikinės mu

zikos plokštelės: operos, simfo
nijos, visi žymiausiųjų kompozi
torių, vokalistų, instrumentalis
tų ir orkestrų išpildyti muzikos 
kūriniai,

• Amžinos plunksnos, stalui am
žinų plunksnų setai, puošnūs mo 
terims šukuotis setai nuo 3 iki 
7 gabalų kiekvienas, visokiau
sios peleninės, cigaretinės, Hum- 
mel ir kitos meniškosios figū
ros, paveikslai, etc.,

• Visos lietuviškosios knygos, kaip 
Terros, taip ir kitų leidyklų lei- 
Terros, taip ir kitų leidyklų lei
diniai, kalėdiniai ir kitoki svei
kinimų atvirukai ir daug daug 
kt. gražių daiktų dovanoms ir 
namu išpuošimui.
šių prekių rinkiniai Terroje di

deli ir įvairūs, pasirinkimas geras, 
kainos žmoniškos. Porcelanas ir 
stalui sidabras iki Kalėdų su 20% 
nuolaidos nuo reguliarių kainų.

Užeikit į Terra ir pasižiūrėkit, 
kas Jums reikalinga patiems ir 
kas dovanoms.
Mūsų adresas: TERRA, 3333 So. 
Halsted St., Chicago 8, III., telef. 
LA 3-0427.

S OP H I E BARČUS
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGES 1390 k. kasdieną
— , nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo

8:30 iki 9:15 v. ryte. ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė.. Chicago 29

BUDRIKO 45 METŲ 
biznio sukaktuvinis 
IŠPARDAVIMAS

Dovanos su kiekvienu pir
kimu. KALAKUTAS perkant 
$50 ar daugiau ir šimtai ki
tų brangių dovanų pirkė
jams.
Kiekvienam atsilankiusiam dykai 
1958 m. stalinis kalendorius. 
Didžiausias pasirinkimas geriau
sių tšdirbysčių rakandų:

Televizijų, Hi-Fi, phonografų, 
radijų, dulkių valytuvų, refrigera- 
tc'rių, gazinių pečių, skalbiamų ma
šinų, auksinių daiktų, žiedų, dei
mantų, sidabro indų, žaislų, Man
ketų, kaldrų.

Dėl TV pataisymo 
Tel.: CAlumet 5-7237

JOS. F. Bl'DRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.
Hudriko radlo valanda sti Kerais dai
nininkais ketvirtadienio vakarais Iš 
WHFC, 1450 kil. nuo 6 iki 7 vai.

r* ARTI IR TOLI BALDU
oePkRAIISTVMM
Naujas specialu" z<Mdell“ 

mnkveflmis ra pilna ap
draudė Plgrns It sąžiningą* 
iątnrnn\1mas

R. i E R t N A S
<047 U R7th PI. Uhioago

III UAJbrvok 5-8063

STATYBAI 
IR NAMI 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių RAUų 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODV 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pree
3039 So. Halsted St.

Tel. VIetory 2-1272

Apkainavimą Ir Prekių Priatatj 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kaadlen nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
^eštadienais iki 3 vai. vakaro

Duoną Ir įvairias skoninga* 
bnlkotea kepa

____  "X*

fiRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Utuanica Avė 

Tel. GLlffside 4-637C
i i įsiūlome | visas krautuves 
Ir restoranus taip pat iš 
siunčiame 1 visus urtimuo 
mus miestus .

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINOS AND LOAN!• • t»-ri »>r •
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASS’N
4071 Archer ftve., j vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

M0VINC

15 TOLI IR ARTI '•J
NAUJI OtDOJ TUO KAI- NAUJAUS! KRAUSTTMO (PAH K/Ai

HlBtf M9TŲ PATYRIMAS - PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

MIDLAND
1

Savings and Loan^ 
Association

, SINSUREO

PER 40 METU 
1 VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NOROVl

4038 Archer Avenue t.i la3-67t» 
AUGUST SALDU KAS Prezidento

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 1

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl F1
TELEVIZIJOS nuo $95-00,

DUMONT, RCA, GE, . ZFNITH, EMERSON, SONORA, 
BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA. VM IR KIT. 
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.

Atdara kasdlnn iki t. ni'in .n . ■ iki • vai 4vkm užda.rvtp

Atliekame dideliu^ ir m .žus automobilių remontus. Lyginimas, da 
žymas Elektrinis suliedininias l’ardiKHlame »ut<imnhillų dalia

Sinclair gazolino stotis “PAOALBA“
'Jnelair gazolino stotis “PAGALBA” A. Stanevičius, 3av 

2641 West 71st Str (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect R-9842 Namu tel WAlbrook 5-5934

rfPLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

1

/



f

Penktadienis, 1957 ’n-k”" DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Knygą vajus pasisekė

Clevelando moksleiviai ateiti- komis knygomis. Daugiausia
ninkai prieš mėnesį nutarė pa
sekti Lietuvos knygnešių pėdo
mis ir vykdyti Lietuvių Bendruo 
menės paskelbtą knygų platini
mo vajų. Žinome, koks sunkus

knygų išplatinusiai Vitai Amb- 
razevičiūtei Ateities Klubo var
du klubo pirm. A. Gailiušis įtei
kė Augustino Lietuvos vaizdų 
albumą. Už knygų vajaus gar-

kelias lietuviškai knygai pasiek- ' sinimą per radiją J. Stempužiui 
ti lietuvį skaitytoją. Trūksta buvo padovanota B. Brazdžio- 
viešų knygynų, kuriuose lietu- nio “Beletristikos antologija”, 
viška knyga būtų pardavinėja- L. Gailiušienei, kaip organizavu- 
ma kasdien. Daugely vietų kny- šiai šį knygos vajų, moksleivių 
gos yra pardavinėjamos tik sek- ateitininkų kuopa taip pat pa- 
madieniais lietuviškuose kios- dovanojo B. Brazdžionio “Bele- 
kuose. Daug lengviau skaityto- tristikos antologiją”, 
jas knygą įsigyja, kuomet knyga
atkeliauja pas jį. Todėl Cleve-, , i „ pirmininkas St. Barzdukas nuo-lando moksleiviai ateitininkai pa f. ... . , . .
siryžo būti moderniais šių laikų s‘rda,al Pa(,:k<>? “2 m° 
knygnešiais, knygas pristatant ate.t.mnk, zyg, Jis si knygos
skaitytojams tiesiai i „amus. Pava<"”° kulturmlu žygių

1 ir jaunus moksleivius ateitinin- 
Š. m. lapkričio 17 d. O. ir P. kus pažymėjo kaip jaunimą, ku

Žilinskų bute įvyko moksleivių ris eina idealo keliu. Jis primi- 
ateitininku iškilmingas susirin- nė kad ateitininkai turi idealus 
kimas knygų platinimo vajaus ir principus, o lietuviškumo prin 
užbaigimo pro^a. Kuopos pirm. cipą kny^u vajaus metu moks-
Adas Malėnas pradėjo iškilmin
gą susirinkimą, prašydamas kuo

NAŠLAIČIAI D21ĄUG1ASI

Japonijos našlaičiai džiaugiasi gaudami drabužėlius iš 
amerikiečio kario. Pasaulyje vargstantiems padėti Amerikos 
Katalikų Vyskupų fondas daro rinkliavą lapkričio 24-30 die
nomis,.

"Grandinėlės” administraci
niam darbui talkininkauti sutiko 
Korsakas. “Grandinėlė” džiau
giasi ir dėkoja jam už pagalbą 
“Grandinėlės” veikime.

Norima kitais metais iškil
mingai švęsti “Grandinėlės” pen 
kerių metų darbo sukaktį. “Gran 
dinėlės” šokėjai parodys lietu
vių visuomenei, ką jie yra iki Į 
šiol padarę ir nuveikę. Su nau
ja “Grandinėlės” programa, ku
ri bus pavadinta "Pavasario žie 
das”, šokėjai važiuos pasirody
ti kitose lietuvių kolonijose.

J. G.

PIRMĄ KARTĄ

Šį sekmadienį, lapkričio 24 d., 
5 vai. vak. Clevelando skautų tė 
vų komitetas rengia lietuvių sa
lėje koncertą — balių. Linksmą 
baliaus programą atliks pirmą 
kartą Clevelane matomas sese
rų Blandyčių trio.

Po programos bus šokiai gro
jant italų Eddie Andrės orkest
rui. Visi svečiai bus vaišinami 
namie paruoštais skaniais ke-

TERROS LEIDINIAI
Šios knygos gaunamos: TERRR, 3333 S. Hal- 
sted St., Chicago 8, III., DRAUGO administraci
joje ir pas visus lietuviškų knygų platintojus. 
MIŠKAIS ATEINA RUDUO
Mariaus Katiliškio romanas, įdomi ir graži knyga, vie
nas gražiausių perlų mūsų literatūroje. Kietuose vir
šeliuose, .puikus išleidimas. 514 psl. $5.00

ŽEMft DEGA
Jurgio Savickio, rašytojo ir diplomato, atsiminimų kny
ga iš 1939 - 1946 m. apie degančią žemę, degančią žmo
niją^ Knyga išskirta j gražiausių mūsų knygų eilę ir at
žymėta 1956 m. literatūros premi ja. I)u dideli tomai kie
tuose viršeliuose po $4.50 kiekvienas

tytė ir akompaniatorė Regina lyvauti Balfo direktorių posėdy 
. r d • Brazaitienė buvo apdovanoti gė- Washingtone, paprašė jį atsto-
ie uvių Ben ruomenes lėmis. Specialias dovanas gavo vauti Juozą Vitėną, buv. “Žibu- piniais. Svečių vaišinimui va- 

aktorės tėveliai, kurie buvo kar rių” ir “Lietuvių Dienų” redak- dovauja cllevelandiečiams gerai 
tu atvažiavę pasisvečiuoti Cle- į torių, dabar dirbantį “Amerikos
velande ir kuriuos Gasperaičiai i Balse”, Washingtone.
nuoširdžiai visą savaitgalį glo-; » /

J — Juozas Stempužis, Lietu
vių Radijo Klubo programos ve
dėjas, persikėlė į naujus namus 
ir jo naujasis telefonas yra UL- 
1-2426.

pažįstami O. Žygienė ir K. Gai
žutis.

Kvietimai gaunami “Dirvoje”, 
pas platintojus ir prie įėjimo.

VIEŠNIA Iš ŠIAURĖS
Antano Vienuolio apysaka, vienas įdomiausių, jspūdin- 
gi°usių ir populiariausių šio mūsų klasiko veikalų. Du 
didoki tomai po $3.00 kiekvienas

SUŽADĖTINĖ
Juozo Tininio novelės. Knyga turtinga tematika, nuo
taikingais išgyvenimais, įdomi patraukliu ir pagaunan
čius pasakojimu. 180 psl.. kaina $2.00

UŽUOVĖJA
Mariaus Katiliškio apysakų knyga iš Šiaurės Aukštai
tijos kaimo buities, kritikų žodžiais — puikus veikalas, 
nemirštanti ir nepraeinanti mūsų literatūros nuosavybė. 
1952 m. 365 psl., kaina $3.50

APIE LAIKĄ IR ŽMONES
Literatūriniai Jono Aisčio atsiminimai ir apybraižos apie 
laisvės dienų Kauną, apie mūsų žymiausius kultūrinin
kus: Binkį, Savickį Tumą Vaižgantą, Miškinį, Nerį, (li
ras ir d. kt. Knyga parašyta nuotaikingai, puikiu sti
lium, atžymėta Vinco Krėvės literatūros premija. 249 
pusk, kaina $2.50.

leiviai pilnai išpildė. Mokslei
vius ateitininkus taip pat svei- 

pos dvasios vadą kun. P. Dzie- t kino ir dėkojo V. Rociūnas, ku- 
goraitį sukalbėti maldą. Pirm. | ris moksleiviams ateitininkams 
A. Malėnas pranešė knygų va- ' pristatė knygas, ir moksleivių at 
jaus rezultatus. Knygų platini- eilininkų globėjas V. Palonas, 
mo mėnesio metu moksleiviai at- Programos paįvairinimui R. 
eltininkai knygų išpardavė už Laniauskaitė padeklamavo Pu- 
1,035 dolerius. Daugiausia kny tino eilėraštį. Iškilmingą susi- 
gų pardavė Vita Ambrazevičių- rinkimą malda užbaigė kun. P. 
tė — už 175 dol. Toliau sekė Dziegora’tis. O. Žilinskienė, vie- 
A. Idzelevičius — už 150 dol., na moksleivių globėjų, mokslei- 
M. Gailiušytė — už 115 dol., R. vius ir svečius skaniai pavai-

Žemutinėje salėje oktetas pro
gramos atlikėjams surengė vai
šes, kurių metu daugelis atvirai 
ir nuoširdžiai galėjo išsikalbėti 
su Hollywoodo aktore Rūta. Ne 
mažai aktorę privargino jos au
tografų prašymas ir pasirašinė- 
jimas.

Savo nuoširdumu, atvirumu

— Kazys Karpius, pasitrau
kus LB apyl. pirm Petrui Bal
čiūnui yra LB Clevelando apyl. 
pirmininku. S. G.

— D. I*. K. Rimtės Moterų
ir paprastumu lietuvaitė aktorė t Draugijos Clevelando skyrius iš 
paliko geriausius įspūdžius vi- į savo kuklių pajamų nutarė su-
siems žiūrovams salėje ir gau
siems svečiams prie vaišių stalo. 
Rūta Kilmonytė iš Clevelando iš 
skrido į New Yorką, iš kur, pri
sijungusi prie kitų kino ir televi
zijos žvaigždžių skrenda į Mo- 
rocco, Viduržemio jūros ir kt.Laniauskaitė — už 100 dol., A. gino 

Geležytė, K. Stankaitytė ir I- Šitokio masto žygis, kurį at-r Europos kraštuose esančias JAV 
Stasaitė — už 104 dol. Mažiau liko Clevelando moksleiviai atei- bazes atlikti kalėdinių progra

mų amerikiečiams kariams.negu ūž 100 dol. išplatino N. Ki- tininkai, yra tikrai pirmutinis 
jauskaitė, V. Orintaitė, A. Bal- visoje Amerikoje. Moksleiviai at 
čiūnaitė, A. Malėnas, J. Gailiu-; eitininkai, kaip modernūs šių 
šytė, P. Stungys, L. Kasperavi- laikų knygnešiai lietuvišką kny 
čiūtė, A. Alkaitytė, V. Kaspe
ravičius, I. Brazauskaitė ir S. 
KonČiūtė.

Daugiausia buvo išplatinta

W pristatė Clevelando lietu- m5n 30 d 7;M va| ,ietuvių sa_
viams, kurie knygą nuoširdžiai 
oriėmė. Moksleiviai ateitininkai 
dėkoja visai Clevelando lietu-

gen. Raštikio “Kovose dėl Lietu I vių visuomenei, kad taip nuošir- 
vos” — 70 tomų. 1 džiai šį žygį parėmė ir padėjo

Toliau sekė neseniai iš Itali
jos atvykusio R. Kasperavičiaus 
paskaita apie Romą. Pirmiau
sia R. Kasperavičius pasveikino 
moksleivius su jų didžiai pasise
kusiu vajumi ir pareiškė, kad 
moksleiviai tuo žygiu nusipel
nė vietą lietuvių kultūros isto
rijoje.

Visi knygų vajuje dalyvavu-

moksleiviam knygų vajų įvyk
dyti dideliu pasisekimu.

Manoma, kad toki vajai bus 
vykdomi ne tik Clevelande, bet 
ir kitose lietuvių kolonijose, ir 
jie taps tradicija, kai ir kiti jau
ni tremties knygnešiai paseks 
Clevelando moksleivių ateitinin
kų kuopos pavyzdį ir lietuviš
ką knygą atneš į kiekvieno lietu- 

Jūrašieji buvo apdovanoti lietuvis- vio namus.

Krištolaitytė, Kilmonytė ir “Ąžuolain

šelpti Sibire esančius lietuvius 
tremtinius, kuriems pasiuntė 
siuntinį. Šio siuntinio pasiun
timu daugiausia rūpinosi birutie 
tė Garliauskienė.

“GRANDINĖLĖS” ŽINIOS

Šokių grupės “Grandinėlė” fil
mų vakaras bus š. m. lapkričio
28 d. 6 vai. vak. Šv. Jurgio pa-

RALTARAGIO MALŪNAS” ! rapijos salėje. Šį vakarą ruošia
__ , . vysk. M. Valančiaus lituanisti-Juros skautų kviečiami šio

SKAUTŲ SUEIGA
Lapkričio 24 d. lietuvių salėje 

tuoj po pamaldų, 11:30 vai. į- 
vyks Clevelando skaučių Nerin
gos ir skautų Pilėnų tuntų bend
ra sueiga paminėti Liet. Skau
tų Sąjungos 39 metų sukaktį, 
prisiminti Lietuvos kariuomenės 
šventę ir pradėti skautiškos veik 
los žiemos sezoną.

Visos skautės ir skautai ren
kasi uniformuoti į sueigą. Ma
loniai kviečiami tėvai ir bičiuliai 
bei visuomenė atsilankyti į šią 
sueigą.

KARIUOMENES MINĖJIMAS
Clevelando bei jo apylinkės 

mielai lietuvių visuomenei pri
mename, kad ramovėnai rengia 
Lietuvos kariuomenės paminėji
mą š. m. lapkričio 23 d. (šešta
dienį) 7 vai. vak.

Maloniai kviečiame ramovė-

N

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl/artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS*
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

Praėjusį šeštadienį Ąžuolų ok 
tetas sureng'ė malonią dainos 
popietę clevelandiečiams. Į sa
vo metinę šventę pakviesdami 
kino ir televizijos aktorę Rūtą 
Kilmonytę ir operos solistę Ju- 
zė Krištolaitytę, suteikė jai pil
numo ir įvairumo. Pilnintelė, į

Hone”. Operos solistė J. Krišto
laitytė padainavo S. Gailevi- 
čiaus “Klajūnai”, L’Arditi “III 
Baccio”, Br. Budriūno “Rudenė
lis”, Donizetti ariją iš operos 
“Linda di Chmuoni” ir kartu su 
oktetu Mozarto “Lopšinę” ir R. 
Waguerio “Piligrimų išvykimą”,

galima sakyti — perpildyta, lie- rageliu imituojant J. Pažemiui, 
tuvių salė, arti 500 žiūrovų, aud Oktetas padainavo keturiolika
ringai sutiko tolimosios Kalifor 
nijos viešnią, kuri tikrai talen
tingai pravedė “Ąžuolų” kon
certą, graž’ai pasirodydama pub 
likai, aipbūdindama savo darbą, 
iškeldama vyrų “ąžuolų”, nepa
ilstančią meilę dainai, trumpai 
apibrėždama solistės Krištolai- 
tytės nueitą kelia ir pagirdama 
okteto akomp. R. Brazaitienės 
įnašą oktetui. Aktorė prisipa
žino mylinti savo darbą ir pa
reiškė. jog “su Dievo pagalba 
stengsiuos siekti šio meno vir
šūnių, kad tuo būdu padaryčiau 
garbę savo tėveliams, Lietuvai 
ir lietuvių tautai”. Nors ji yra 
gimusi šiame kontinente, bet lie
tuvių nuoširdumą visur patyru
si tod'ėl pareiškė kad “lietuviai 
pas’liks amž’nai mano širdyje”. 
Kai spaudos atstovai paklausia 
ją, koks jos vardas, ji atsakan
ti. kad Rūta yra lietuviškas var 
das.

lietuvių ir pasaulinių kompozi
torių dainų, kurias publika su 
dėmesiu išklausė. Solistė Juzė 
Krištolaitytė buvo puiki, todėl 
neveltui gausi auditorija su
kėlė tokius aplodismentus mūsų 
mielai solistei, kad ji buvo pri
versta padainuoti ir programo
je nenumatytų kūrinių. Viešnia 
Rūta kartu su oktetu padainavo 
vieną lietuvišką dainą. Iš Wash- 
ingtono atvykę “Amerikos Bal
so” atstovai visą koncertą įrašė 
į įuostą ir bus pertransliuota j 
Lietuvą.

Ąžuolų oktetas, vadavau ja-

Įėjo Montrealio aktoriai suvai
dins Borutos “Baltaragio malū
ną”, kurį režisuoja rašyt. B. Pū- 
kelevičiūtė. Biletų galima įsi
gyti pas jūros skautus ir Spau 
dos kioske.

TRUMPAI
— Lietuviai inžinieriai, praė

jusį penktadienį susirinko posė-

nės mokyklos komitetas. Šiame
vakare šokėjai pamatys visus fil nus su Girnomis ir lietuviškąją
mus, kuriuose jie šoka. Filmai 
yra pagaminti Clevelande ir tau
tinių šokių šventėje Chicagoje. 
Po filmų bus šokiai. Visi “Gran 
dinėlės” šokėjai nekantriai lau
kia šio įdomaus vakaro.

Š. m. lapkričio 16 d. “Grandi
nėlės” šokėjai pasirodė televizi
joje. Tai buvo 2:30 vai. WEWS 
stotyje premjeros “Old Country 

džio pas inž. Steponą Matą "- Ma Show” metu. “Grandinėlės” šo-
tusevičių ir naujon valdybon iš
rinko pirm. inž. V. Civinską, inž. 
Albertą Sušinską ir inž. Albertą 
Vaitaitį.

— Vytautas Maželis, žinomas 
lietuvis fotografas — portretis
tas, gyv. New Yorke, dalyva
vęs daugelyje parodų, atvyksta 
į Clevelandą šį penktadienį savo 
parodos reikalais ir čia pabus 
keletą dienų. Kas norėtų gerų 
asmeninių ar šeimos nuotraukų, 
tesikreipia telefonu YE 2-3798 
pas Vladą Palubinską.

— Kalėdinių atviručių, naujai 
išleistų knygų, lakraščių ir žur
nalų galite gauti kiekvieną sek
madienį Spaudos kioske. Čia ga
lite užsisakyti visus liet. laikraš
čius ir pratęsti jų prenumeratas.

— Simonas Laniauskas, Bal
fo direktorius, negalėdamas da-

kėjai šoko “Blezdingėlę” ir “Len 
ciūgėlį”. Lietuviškų šokių pra
nešėja buvo A. Sagienė. šokiai 
gražiai pavyko ir buvo pagirti 
tos pačios programos dalyvių ir 
kitų kitataučių bei lietuvių.

Paskutinėje “Grandinėlės” re
peticijoje šokėjai jau antrą kar
tą turėjo ritminės gimnastikos 
pamoką. Šias pamokas veda A. 
Raulinaitienė, kuri yra šios sri
ties specialistė, baigusi D. Nas
vytytės studiją Kaune. Šios pa
mokos dėstomos šokėjų judesių 
pagerinimui, kas atsilieps į vi
sos grupės šokimą scenoje. 
“Grandinėlė” nuoširdžiai dėkoja 
A. Raulinaitienei, kad ji sutiko 
šį darbą atlikti.

visuomenę atsilankyti į minėji
mą. Programoje bus buv. kraš
to apsaugos min. K. Žuko pa
skaita ir sveikinimai. Meninę 
dalį atliks Čiurlionio ansamblio 
vyrų choras, diriguojamas muz. 
Alf. Mikulskio. Ingrida Stasai
tė padeklamuos B. Augino ei
lėraščių.

Po meninės dalies seks pasi
linksminimas — vaišės šokiai ir 
kt. Šokiams gros Aleksos ka
pela.

Sekmadienį 10 vai. Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje ramovėnų 
užprašytos šv. mišios už žuvu- 
vusius dėl Lietuvos laisvės ka
rius, partizanus ir kt. Kviečia
me organizacijas pamaldose da
lyvauti iškilmingai — su vėlia
vomis. Parodykime, kad mes ne 
pamiršome mūsų karžygių ir pa
vergtosios mūsų tėvynės.

Clevelando ramovėnų valdyba

— Šiandien Amerikoje yra 
septynis kartus daugiau žmonių 
negu buvo šimtmečiu atgal, 
praneša statistikos biuras.

ĮSIGYKITE DABAR

“Perskaitęs šią knvra. nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitvtoiss.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

PEOPLES HARDWARE 8i PAINT CO.•
Liet, krautuvė. Sav. broliai Gregoraviėial 
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai- 
ir elektriniai reikmenys.

*1901 West 47th St. TeL LA 8-4139

INSURID ' " " 

upto-/ ■

FEŪERRL
5AVINGS

AND LOAN ASS’N.

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik j

Mutual Federal Savinas—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD.

CHICAGO 8, ILL.I
VIrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

mas Juliaus Kazėno ir energin- į ...
-ai Prano .’K.JSfi' SSSJ22?* 2X2?

GIZID9O S E L F wl\lr 9 SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202
NOVEMBER-LAPKR 21, 22, 23, 25, 26, 27 d. d.

HENNESSY, Three Star Cognac Fifth $5-09

MARTELI,, Courvoirier or Gauthier
Importai Cognac Fifth $4.98

V AT—69 or AMBASSADOR Scoteh Fifth $4.19

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.8.P. Fifth $4.89

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiau*} pasi

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

Pirkę Ror.hevelt Fumiture B-vėje už $100 00 ar daugiau iki 
Thanksgivtng, nemokamai gausite

skaitydamas džiaugsiesi sodriu,) KAI A ITT IT A DVVATI 
Stempi’ž'o, įžengė į a štu n tuo- savitu ir nepakartojamu stiliumi, Į 
sius darbo metus. Jis jau yra savo kontrastais intriguojančia J- 
pakeitęs ne vieną dainininką. ei*a- nepaprastai gyvenimiš
bet pats branduolys vis dar te
bėra tas pats. Ir šiame koncer
te kaip okteto solistai pasirodė 
Pranas Petraitis, Antanas Ka-

Ąžuolų okteto pirm. Prano Valiūnas, Fab. Kaminskas ir Va 
Stempužio publikai pristatyti rys Jurgelis, 
aktorė pakvietė oktetą pradėti Po koncerto aktorė Rūta Kil- 
koncertą V. Banaičio “Didžia ke monytė, solistė Juzė Krištolai-

kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romaną “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie 
skaitytojų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu ir prielankumu.

Si novelių rinkinį galit Įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siuskit.:
DRAUGAS, 4545 W«3rd St. St, 
Chicago 29, TU.

☆

%

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road TeL SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

POPULAR BRAND OF FLAVORED
BRANDIES Fifth $2.98

KKUPNIK (lloney Punch) Fifth $3.39

POPULAR BRAND IMPORTED
CANADIAN WIIISKEY Fifth $3-9$

CANADA DRY OR BARCLAY GIN • * v e
Fuil Quart Quart $3.M

DON Q RUM Fifth
_______

$2.’9

Hamms, Schlitz, Pabst, Budneiser or 
Mlllers (Casv of 48 cans) Case $7-35



1
%
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SPORTAS
(Atkelta iš 2 pusi.)

olimpinėse žaidynėse Melbourne 
Stonkus buvo rezultatyviausias 
TSRS komandos žaidėjas. Ston
kus pasižymi ypatingu menu 
metant kamuolį iš tolimų ir vi
dutinių nuotolių”.

— Sov. Sąjungos lengv. atle
tikos pirmenybėse 18 varžovų 
tarpe Lietuvos sportininkai už
ėmė dvyliktą vietą.

Sporto pasaulyje
— Jugolsavijos futbolo rink

tinė sekmadienį nugalėjo Rumu
niją 2:0 ir kvalifikavosi futbolo 
pirmenybių baigminiams žaidi
mams.

— Peipingo radijo pranešimu, 
kinietė sportininkė Cheng Feng 
Yung pagerinusi pasaulio rekor
dą šuolyje į augštį. Jos pasek
mė — 1.77 m (5pėdos. 9 3/4 ©oi.)

— Amerikiečių krepšinio rink 
tinė laimėjo pasaulio moterų 
krepšinio pirmenybes, baigmėje 
įveikusi Sovietų Sąjungą 51:48.
Sov. Sąjungos komandoje žaidė 
ir viena lietuvaitė — Gražina 
Talevičiūtė. JAV atstovavo 12 
merginų iš 4 pirmaujančių kraš
to komandų — Wayland, Nash- 
ville Business School, Iowa Wes- 
leyan ir Kansas City Middland 
Jfewelry.

— Trečiosios Azijos tautų 
sportinės žaidynės įvyks sekan
čių metų gegužės 24 — birželio 
1 d. Tokio mieste, Japonijoje.
Jose dayvaus 20 valstybių at
stovai.

— Vokietijoje pradeda spar
čiai popularėti moterų futbolas 
ir dabartiniu metu ten žadama 
pravesti regularias šios sporto 
šakos pirmenybes. Rugsėjo 23 
d. įvyko pirmosios moterų fut
bolo tarpvalstybinės rungtynės, 
kuriose Vokietija įveikė Olan
diją 2:1. Po to vokietės nuga
lėjo Austriją 11:0, o kiek vėliau 
sužaidė 1:1 su anglėmis ir 2:2
su ol&ndėmis. Moterų rekolekcijose pa-

-^‘■‘^pnerikietis Tommy Kono mokslininkas kalbėjo apie tai. 
laimėjo vid. svorio meisterio var Raip Velykų rytą prisikėlęs

Linksmiau

Gydytojo patarimas
Mamaitis serga, bet gydyto

jas negali prikalbėti, kad mes
tų gėręs.

— Pagaliau, jei jau negalite 
ištverti negėręs, — sako gydy
tojas, — degtinę gerkite nors 
su šiltu vandeniu.

— Bet aš gi slepiuos nuo 
žmonos gerdamas. Kur gi gau
siu šilto vandens?

— Sakykit žmonai, kad van
duo reikalingas nusiskusti.

Po poros dienų gydytojas 
susitiko ligonio žmoną ir klau
sia kaip jaučiasi vyras.

— Gana gerai, — sako mo
teris. — O skustis tai pradėjo 
kas pusvalandi...

"Sputnikas" atsirado 
Belgijoje

Belgijoje kilo didelis susi
jaudinimas, kai pasklido gan
das, kad sovietų žemės sateli-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVEflTlSEMENIS
REAL ESTATE

kampinis mūr. namas ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brighton I’aik 
oentre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. S būt., 611d. rad., alyva. 
Pajamų $210 mSn.
Mūr. 2 ą. po 6 lt. oent. 611d., sklyp. 
>1 p$dų. gu ražas. $28,000.

M. SIMKUS
REAL KHTATfc

4258 So. Maplewood Avė.
Trt. OUffslde 4-7450; Re*. 

YArds 7-2048

H kamb., 3 mieg., garažas. *13,700 
0 kamb. mūr., 3 mieg. gar. $15.500 
5 kamb., mūrinis naujas. $18,500. 
2 po 4 kamb., mūr., did. sk. $23,000.
Turime Ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
243* W. «» Ht. HE. 4-82*2

Arti 71-08 ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 

Į Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.
____________HEmlocfa 4-4533.

PAJIESKOJIMAl
Jieškomi 1) STANISLOVAS 

SLAVINSKAS, gyv. Cedar River, 
Michigan. 2) ELZBIETA DUM-

______ REAL^ESTATE

$3,800 ĮMOKĖTI
5 kambarių mūrinis bunguluvv su 

uždara veranda, moderni plytelėmis 
Išklotu vonia ir kabinetinė virtuvė. 
Naujas gaiįažas. Arti bažnyčia ir mo
kykla. Nepraleiskite progos įsigyti šį 
puikų namų.

AUTI G AG E PA lt k
G kambarių mūrinis bungalow. 

Liuksusinis naujai ištaisytas namo 
priekis. 3 miegamieji. Įteikia pama
tyti, kad galėtumėt įvertinti šį na
mų. įmokėti $4,500.

ST. RITA purupiju — prie Mar- 
ųuette Park, 3 (apartmentų) butų 
namas: 6, 5 ir 3 kambarių. Gražiai 
įrengtas vidus. Kabinetinė virtuvė, 
tnoderai vonia. Naujas garažas. Ma
žai reikia Įmokėti.

4 kamb. namus. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langai- 
-sieteliai. Gražiai apsodintas. 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesnį namų.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski Si.

Telef. LUdlow 5-5900

REAL ESTATE REAL, ESTATE

mar 3 m. SSL c. t: ~ <XX><X><><>O<><K>O<><>^^
MAKŲLETTE 1'AllkE

3 uugštų mūr. 20 butų. Metinės 
pajamos $28,000,

med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,»OO 
mūr. U k b. naujus, liti. lot. — pigiai, 
iru pigių ir pelningų namų sąrašas

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

MARQUET*TE PARKE:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 

centr. gazu šildym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
GAGU PARKE:

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

Turime visokio dydžio namų ir 
įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

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

Gazolino stotis. Gerai išdirbtas biz
nis už netikėtinas sųlygas. $3,000 už 
inventorių ir $60 mėnesinė nuoma. 
A. Šimkus.

CARE PARKE
6 k. mflr. bungalow (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
Garažas. $18,500.

KITUR: 4 butų mūr. 1—5 k. tr
3—4 k. Metinės pajamos $2.160. Pil
na kaina $18,000.

2-jų augšt. mūr. 5 ir 6 k. Garažas. 
$18,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė tr Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Real Estate — Insurance — Reniais 

Notary Public
5916 So. Westęm Avė. 

PRosp. 8-2234
oooooooooooooooooooooooooo

tas nusileidęs Dietinėje Beisi- v įvytas nusileidęs pieuneje įseigi Tfi Chicagoje 4) viNCEN- 
joje netoli miestelio Nivelles. i TAS SLAVINSKAS, gy v. Chioa- 
Atsirado žmonių, kurie net pri
siekinėjo, kad tą naktį matę iš 
dangaus krentantį šviesos ka
muolį.

Pagaliau policininkai atidarė 
rastojo rutulio angą ir viduje 
rado tik senų radijo lempučių 
ir panašių dalykų prigrūsta.
Rutulio viduje rusiškomis rai
dėmis užrašyta: “Taikos minis
terija. SSRS”, ir ‘‘Made in 
USA”,

Netrukus paaiškėjo ir pas
laptis. Pasirodo, šposą iškirto, 
studentų grupė. Jie nugabeno 
ten vieno belgų mokslo institu
to saugomą metalinį rutulį, su 
kuriuo prof. Pickard 1926 m. 
prieš savo pakilimą darė at
mosferos spaudimo bandymus.

KAITĖ, gyv. Cedar River, Michi-1 Parduod. namas ant 3 skl., 3 mieg. 
gan. 3) PAULYNA BANEVICIŪ- kamb., vonia, karšt, vand., centr.

— ----------- alyva apšild., garaž. Arti mokyk.
ir bažn. 1 bl. nuo M-40 ant cement. 
kelio. 135 mylios nuo Chicagos.goję. Jų pačių arba jų vaikų pra

šo atsiliepti giminaitė Jadvyga 
Rukšiene, 60 Evelyn Avė., Toron
to, Ont., Canada.

Jieškomas STASYS PAULAUS
KAS (anksčiau dirbęs gydytoju ir 
gyvenęs Pakruojuje). J ieško pa
žįstami iš Lietuvos. Atsiliepti se
kančiu adresu: Aldona Raulinai- 
tienė, 1861 Idlewood Avė., East 
Cleveland 12, Ohio.

Jieškomas VACLOVAS RIMAN
TAS, kilęs iš Kurtuvėnų parap., 
Šiaulių vals., Saugėnų kaimo, į 
Kanadą atvyko 1912 m. Jis turėjo 
2 seseris ir 3 brolius: Liudviką, 
Joną ir Jurgį. Jieško jo pusseserė. 
Prašo atsiliepti arba apie ji pra
nešti šiuo adresu: Antonia Alekas, 
R.R. 3, Cadillac, Michigan. USA.

Bet pasakykite.

Naujasis Testamentas-
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. TV laida Iš
leido “LUX” 1947 m Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4645 W «3rd Si 
CHICAGO 29. ILL

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2600 W. 5»th St. Tel. PRospect 8-5464

BUILDINO & REMODELING

PIRKITE ir parduokite savo ne-, 
$8,000. Inform. angliškai rašykit:' .kilnojamą turtą per mano įstaigą.

Box 623, Gobies, Michigan

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

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

n r, m e s i o i

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Kataliku Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadienį nuo 

1:30 iki 2:00 vai. p. p.
IŠ. STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA

Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. i} 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450,

>3SXXX3S3S3«»aS3KS8MSMHMSK

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

VIKTORAS ŠIMAITIS
(IEAF.KAL OONTBAOIOB 

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

Namų tel. Blsbop 7-3340 /
2737 Wpb1 43rd Street

HELP WANTED — FEMALE

C O O K W A N T E D
FOR CATHOLIC RECTORV 

GOOD SALARY-FINE VVORKING
CONDITIONS

CALL BISHOP 7-3325

MOTERIS gali prižiūrėti vaiką 
arba ligonį trumpam laikui die
nomis arba vakarais. Arba atliks 
lengvą namų ruošos darbą. 
________REpublic 7-9769

MISCELLANEOIJS

ŠILDYMAS
A Htančlauskas instoliuoją vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacee), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus 

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympie 2-6752
■ ____ ;____
UET. APDRAUDOS AGENTCRA

Visų rflSIų apdraudos. A u tomo bl 
Ilų finansavimas Notarlataa Valsty 
bėa p&tvlrtlnos Kainos

Prieė darydami apdraudaa Kitur 
pasiteiraukite pas mus. ,

JONAS KIRVAITIS 
WAibrook 5-5«71 :

INTERSTATE INSURANCE AGENUY 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago Sfl. III

PROGOS — OPPORTUNITfES

Parduodama kampinė TAVER
NA, Bridgeporte. Butas užpakaly. 
Prieinama kaina. 3 m. “lease” — 
sutartis. REpublic 7-9169,

tfą Teherane įvykusiose pašau 
lio sunkumų kilnojimo pirmen- 
bė8e. Kitų 6 svorių klasėse lai- 
mėjiftius pelnė Sovietų Sąjunga.

— Apskaičiavimai rodo, jog 
JAV •- krepšinis sutraukia di
džiausią žiūrovų skaičių.

FUTBOLO RUNGTYNES
Chicagoje šį sekmadienį, lap

kričio 24 d., Rockne stadione, 
5600 W. Roosevelt Rd., Chica
gos LFK Lituanica futbolinin
kai žais antrąsias JAV “Ama- 
teur Cup” rungtynes. Jų prieši- 
niku bus viena stipriausiųjų Chi i 
eagos komandų — Eagles vie
nuolikė.

Kristus pirmiausia ' pasirodė 
moterims. Po pamaldų viena, 
moteris prieina prie pamoksli
ninko ir klausia:

— Bet pasakyk, Tėveli, ko
dėl Kristus taip išskyrė mote
ris?

— O labai paprastai, — at
sakė pamokslininkas. — Dieviš- j 
kasis Išganytojas norėjo, kad! 
žinia apie Prisikėlimą kuo grei
čiau pasklistų...

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS” 
TURI DVIEJŲ SKIRTINGŲ 

RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

RADIJO STOTIES BRADDOCKE
Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour,
Radijo Station WL0A. Braddock. 

Pennsylvgnia.

Protestuoja
' ' ■ 1

Teisme teisėjas kaltinama
jam sako:

FUTBOLAS BOSTONE
Bostono lietuvių sporto klu

bo Dainavos futbolininkai turės 
pirmąsias draugiškas futbolo 
(soccer) rungtynes su Minshcs- 
ter International komanda. Jos 
įvyks šeštadienį, lapkričio 23 d.,
2 vai. p. p. Columbia Field, ties 
Carson Beach So. Bostone. Po 
rungtynių Tautinės sąjungos na 
muose LSK Dainava rengia šo
kius. Pradžia — 7 vai. vak.J futbolo komandą apjungtos 
jaunosios jė<?os iš žaidžiančių nes eg'utes 
dabar mokyklose komandose
(S. Leimonas. R. Venckus) drau 
ge su senesniais futbolininkais, 
žaidusiais Vokietijoje ar Lietu
voje — Račkauskas, Želvys, L.
Radžiūnas, V. Koplys ir kt.

Iš kaltinamojo akto ma
tyti, kad tamsta ne tik nuolat 
girtauji, bet ir darbo nemėgsti.

— Aš protestuoju! — atsi
kerta kaltinamasis. — Kas čia 
tmkio, jei aš savo nuolatinio 
darbo protarpiais lašelį ir nu
geriu !

— Kalbi tamsta apie nuola
tinį darbą. O kas tai per dar
bas.

— Aš gi pardavinėju kalėdi-

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Pasiseke
— Teveli, žiūrėk, — sako ma

žasis sūnelis, — aš išardžiau 
tavo, laikrodį, jį vėl sudėjau ir 
man štai liko trys ratukai ...

BRIDOEPORT CURRENCY 
EXCHANGE

■'748 W. 35th St.
(arti Halsted St.)

Atvykite dabar užsisakyti 1958 
License Platės.

Mums tereikia tik Jūsų parašo, 
kitką mes sutvarkome. 

IJLBAI LENGVA!

Rinkinys nr. I '

DRAUGO LIETUVIŠKOS, 
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalSdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviškais 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkinį nr. I su 16 kor
telių už vienų, dolerį.

Sis pirmas rinkinys yra lai,ai gra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamai* lietuviškais sveiki
nimais.

------o------
Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

t
Specialiu šilko spausdinimo būdu 

pagamintos lietuviškos sveikinimo 
kortelės Kalėdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių.

Šios kortelįs KnlRdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos ir lietuviš
kos, Kiekvienam rinkinyje Ji; yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
į Lietuvą.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 68 St., Chicago 29, III.

NAUJI BATAI

' M^ARęUETTE PARKE:
4 butų po 5 kmb., modernus mūr.

| Garo-stoker šildymas.
— o '—•

13 butų: 3 po 5 kmb. ir 10 po 4 
| kmb. Modernus mūrrinis. Įmokėti —
, $40,000. Likusius su 5% mokant 
I $500 j • mėn. ar daugiau. Kaina —
Į $105,000. Sausas rūsys. Garo-stoker 
j šildymas. Tel. ABenlcen 4-7172.
I ■
i LYONS. Mūrinis 2-jų butų bun- 
I galow. 5 ir 4 kamb. Naujai atre
montuoti kamb. pastogėje. Paja
mų $125 į mėn. Autom, alyva ap
šild. Kilimai. $23,500. SVOBODA, 
6013 Cennuk Rd. Blsbop 2-2162.

Marųuette Parke parduodamas 
5 kamb. mūr. bungalow. Kombi
nuoti langai. Gazu apšild. 1 autom, 
garažas. Sav. keliasi gyventi prie 
savo biznio, nori skubiai parduoti, i 
_______ PRospect 8-3537__________
3 METŲ 5 KAMB. MCR. NAMAS
Vienas blokas nuo Marųuette Parko, 
šildymas alyva. 1 % karo garažas. 
$22,000. A. Katilius.
l>/2 HIA>KO NUO MARQUKTTE PK. 
Stiprus ir geras 5 kamb. — 2 labai 
dideli mieg. — mūr. bungalow. Karš
tu vand. alyva šildymas, 1 auto. ga
ražas. $17,500. A. Sirutis.

BAIMiUNASl TIK $12,500 
Brighton Pk. med. 2 po 4 kamb. Viš- 
kose dar 2 kamb., vienas iš jų rei
kalingas mažo sutvarkymo. Stoker 
karštu vand. šildymas. Rūsys, gara
žas. A. R6klaitis.

PROGA, PROGA
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 
galow. 6543 K. Campbell, parduoda- 
mas už $18,000. P. Leonas.

TIK $18,000
J vakarus nuo Marųuette Pk. mūr.
4 metų 5 kamb. (3 dideli mieg.) 
namas. Moderniška virtuvė ir vonia. 
Gazo šilima. 154 karo garažas. A. 
Linas.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wcst 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-KOI5

NAUJAS 6'/2 KAMB. MŪR. 
“ranch” namas. “Overhead” ka
nalizacija; “radiant” apšild. 2 ži- 
dniai. Daug priedų. Atdaras ap
žiūrėjimui sekm. 1 iki 6 vai. 3752

Namų statyba, {vairūs pataikymai 
ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai 14- 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal *-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 615
N oi ton, Wlllow Springs, I1L

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Kaukite (>Amibe fl-2793 nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-5121 nuo * vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

I6NUOMUOJAMA — FOR BENĮ

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išuuomavi- 

tnui. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

V ARPAS Real Estate

5*1 A So. Western. PRospect 8-2234

IŠNUOMOJAMI 2 atskiri k ųin ba
riai. 7305 S. RiM'kvvcU St.

\VAlbruok 5-4251

Europietis berniukas džiaugiasi 
naujais batais, kuriuos jis gavo iš 
Amerikos Katalikų Vyskupų fon-Amerikos ivaiaiiKų v v snapų namajj ant 43 pėdų sklypo 5,/2
do. sia^ metais Vyskupų fond . Ramb apačioje, 4’/2 kamb. viršų 
drabužių rinkimo vajų vykdo nuo1 
lapkričio 24 ligi 30 d.

Ignas Staradums .... $5.00 
Juozas Takulinskas .... 2.00
Juozas Raudys .......... 15.00
Ona Janaviekas .................50
Bronius Gieda .............. 1.00
Paul Balčikonis .......... 1.00

Ačiū HpaudoH bičiuliams.

“Draugo” adminiNtracij*

AUKOS UŽ KALEPOORIV
Ui “Draugo'’ kalenti oriu atsiunti 
šia aameaya:

Juozas Takulinskas . . $1.00
Frank Vendzelis . . 1.00
George Murauskas .. . . 1.00
William Kilesky . ... . . 1.00
Juozas Ratkclia . .. . 2.00
Ačiū geradariams.

‘Draugo” administracija

LIETUVIŲ STRTYBOS 
BENDROVE

MORAS
Rullders Gen. Uontractors 

Atlieka planavimo ir staty 
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvalrOe 
natarlmal nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštines tr buto telefonas 

Plto«i»ect 8-2013 
7403 S. W,ESTERN AVĖ.

'Mrag. 29 01

i

Išnuom. kamb. dirbančiam; vyrui 
ar moteriai. Galima gamintis valgį. 
I’irmas a. iš kiemo. Kreiptis —

3115 So. Ix'avitt St.

Išnuomojamas butas iš 4 kamba
rių su vonia ir šiltu vandeniui 2—-4 
asm. šeimai —

411* So. Itockuell Str.

Išnuom. 5 kamb. apšild. butas, 
su garažu. 1-me augšte. Sfcambin- 
ti po 5 v.v. TOvvnhaH 3-2723.

Išnuomuojamas mūriniame na- 
1 me Cicero, Iii., krautuvei ar pa
našiam reikalui patalpos. Yra vi
si įrengimai. Krautuvė tuose na
muose veikė 30 .metų. Prie krau
tuvės yra pora kambarių. Kreiptis 
telefonu TO 3-1617.

ĮSIGYKITE DABAR

ANTANAS LUKAS IR SŪRŪS
2717-19 We$i 7lst Street

BUII-nlNG OONTRACTORK

Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

2-JŲ BUTŲ PO 5 KAMB. mū
rinis pajamų namas. Visas namas 
švarus. Pilnas rūsys, plytelių vir
tuvės ir vonios. Židinys saiione. 

W. 67th Tel. REliance 5.5045. Naujas 2 autom, garažas. Apylin
kėje 53rd ir Spaulding. Žema kai- 

NAUJAS 1% augšto kampinis | na. Susitarimui apžiūrėti telefo- 
nuokite į mūsų raštine.

VIRS 15.000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdrauMtnae Taupymo Ir Skolinimo BęndrovAne yra 
aango tr peMfnga -

Unhraraal NavIngR and l-o»n Rasoctation užtikrina ąnngnma 
Ir graži* pelną

Hangumą užtvirtina Hnvtenvto Valstybių valdžios agentūra Iki 
116.006.66 kiekvienam IndAllnl Ir letkallngi rezervai o pelną - 
patyrusių Ir sąžiningų veriftjų pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus ftns grel 
tas Ir draugiškas patarnavimas

DM pankoli) Ir vlaala finansiniai* reikalais krelpkltAa |:

"ii

je, pilnai užbaigti. Karštu vand. 
apšild. Ąžuol. papuošimai. “Built- 
in” orkaitė ir virimui krosnis. 
Daug priedų. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo 1 iki 6 vai.

6401 SO. KEATIRG AVĖ.
REliaoro 5-5045

Platinkite “Draugą".

PROGA INVESTUOTI. De luxe
naujas 8 butų po 4 kamb. Kros
nys. šaldytuvai, ąžuolinės spintos 
ir papuošimai, “vanity” vonios, 
karštu vandeniu ‘“‘baseboard” ap
šild. Kampas 57th ir St. Louis. In
formacijoms skambinkite šiandien

K. & K. Realty Corp.
KAMINSKI gi KRĖICI 

4302 W. 55th St.. Tel. LU 2-1760

'■miniitiiiiiimiiitiimimiiiruiiiiiiiiiin

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

TARP ŽALSVŲ
PALAPINIŲ ’

Dr » Maitini- savu recenzijoj* 
apie šj romaną taip r-išo P KpsIO 
ao romanas "Tarp ’alsvų palapinių 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą, kur) beviltiškojo kovojo dšl tau 
ton lalevšn parodš Lietuvon partiza 
nan. tą idealizmą, kuriuo degš raūm, 
launlman. liedamas kraują dfil navo 
lemto, tuos didžiuosius nuontoilun 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų repltoe Todėl S) romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su 
sldomRJImu Ypač romane minimi 
žygiai žavšs Jaunimą Ir kels Jo d va 
itą Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
barolškai tragiškus epizodu*, yre 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
Ugdvm- '

996 pnal. Kaina $3-00
*Ms>ai<ua tartu eu pinigais siųskite

‘‘DRAUGAS ”
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. 
iiHiiiiiimmimitiiiiiiiHiiiimiiiiiiniiHiii 
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KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA,

Tai Juozo Švaisto

UNIVERSAL SAV1NGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

miriiiiliiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
ir paaiškini-Idetarlų tauto* tanrlaonlo* 

bčs Arklvysk. Jurgio Matulaičio- 
Matuleridiatia 

Trijose dalyse:

UŽRASAI
ą

I. Užrašai: Minty*, pastabos, pasi
ryžimai. Ola kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
Išganymui.

II. laiškai. Tai įvairiem* asme
nim* rašytų laiškų ištrauko*, gyva 
nlmlškos išminties perlai, išreikš..

patarimų, paraginimų 
mų formoje.

UI. Vilniuje, žvilgsnis | Arkivys
kupo kančias perneštas senoj* Lie
tuvos eostinšje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėję*.

Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais.. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji.

„ . Labai tinka lietuvių kalbos pamo-Knyga turi 220 psl.. paveiksluoto k tx vį 73 nasj.kos Kaina 
ir įrišta J kietus viršeliu*. Kaina „i i ? t pasakos. Kaina$2.50 Platintojams didele nuolai

da.
12.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
Užsakymus

siųskite:
kartu su pinigais

4545 W. 63 St., Chicago 29, UI. 
TiiiiiiuiiiiiiiiimHiiiNiiiiiiiiiiuiiiiiminiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHH

Galima gauti “DRAUGO” 
Adminiat ra rijoje

4545 W. 6Srd, St, CW«igo 29, III.
MUIIUIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIhMIlIhllll.Jllllt
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Puilktadiųnis, 1957 lapkričio 22

Detroit, Mich.

Tarptautinę mugę puoš 
lietuviškas paviljonas 

Kiekvieną rudenį Tarptautinio 
Instituto rūmuose yra rengiama 
tarptautinė mugė, kurioje da
lyvauja kelios dešimtys Euro
pos ir Azijos tautų. Greta kitų 
tautų įrengiamas ir lietuviškas 
paviljonas, išmargintas tautinių 
audinių rastais, odos dirbiniais, 
mediniais rūpintojėliais ir kt.

klausimu;

DTTCNRASTLS DRAUGAS, CHK’AGO, I144NOTS 7!
prelegento patirtis mosi srityje Amerikoje turės į-

šioj plotmėj yra itin plati, nes j takos ir Kanadai. įkylanti jaunesniosios kartos J., iš Chicagos persikėlė į Mon-
jis dirba Fordhamo universite-, — A. Vaičeliūnas, gyvenąs dainavimo žvaigždė, lapkr. 15 trealį Aušros Vartų liet. parap.

Kanadoje, išleido d. jš Anglijos laivu išplaukė į klebono pareigoms. Ilgametis 
Kanadą, kur pasiliks pusę me- tos parapijos klebonas ir para- 
tų. Solistė turės visą eilę kon- pijos įsteigėjas tėvas Jonas Ku- 
certų Kanadoje ir JAV lietuvių J bilius iš Montrealio persikelia 
kolonijose. į Ameriką. ,

— Toronto Bendruomenės veikalas

te ir praeitą vasarą sėkmingai Sudburyje, 
prisidėjo prie vasarinio lituanis- naują veikalą apie pasaulio ka- 
tikos seminaro pravedimo. ro vadus. Knyga iliustruota ka-

— Išleisti p. Steponavičiai, ro didvyrių atvaizdais.
Lapkričio 10 d. parapijos salė- — Kanados Socialinėje sa- 
je (Los Angeles) buvo sureng- vaitės studijoje šiais metais na
tos jaukios išleistuvės Juozui grinėti kino, radijo ir televizi-
ir ir Magdalenai Steponavi
čiams, kurie išvyko gyventi į

jos klausimai. Į konferenciją, 
kuri įvyko lapkričio mėnesio

— Sol. Janina Liustikaitė, be-.1

Dr. Adolfas Darnusis To
ronto liet. kolonijoje Kristaus 
Karaliaus šventėje skaitė ak-

Eksponatų sudėtis kasmet yra Floridą. Išleistuvėse dalyvavo viduryje St. John mieste, susi-1tualią paskaitą. Meninėje daly- 
keįčiama ir paįvairinama. Lietu didelis būrys Steponavičių arti- rinko visi angliškai kalbą Ka-Pe s°!° Pr°Kramas atliko sol.

•mųjų ir draugų. Buvo pasaky-! nados vyskupai ir daug pašau- A' ^čepavičienė ii sol. V Že-viška paroda būna organizuoja 
ma ir tvarkoma Detroito Liet. 
Kultūros Klubo.

Šiais metais mugė tęsis ke
turias dienas — ketvirtadienį, 
penktadienį, šeštadienį ir sek
madienį, lapkričio 21 — 24 die
nomis. Tarptautinis Institutas 
bus atidarytas kasdien nuo 12 
vai. iki 10 vai. vakaro. J. S. 

Rochester, N- Y,

— Kalakutų bazaras parapi
jos naudai yra rengiamas lapkri 
čio 23 d., šeštadienį, S v. Jurgio 
lietuvių parapijos salėje. Įėji
mas nemokamas.

— Lietuvos kariuomenės mi
nėjimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 24d., Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėje. Paskaitą skai
tys Aloyzas Jančys. Po paskai
tos bus koncertas. Įėjimas ne
mokamas. Rengia vietos Ramo
vės skyriaus valdyba.

Skubus reikalas

Emigracija pagal naująjį j- 
statymą jau pradėta. Todėl dau 
gelis lietuvių, neturėdami Ame
rikoje savo giminių bei pažįsta
mų, kreipiasi į Balfą, prašyda-

ta daug kalbų. Visi iškėlė Ste
ponavičių gražias būdo savy
bes ir lietuvišką veiklą, linkėda
mi greit grįžti atgal. Išleistu
vėms vadovavo Adomas Bekša.

— Fredas Prišmantas, Lietu-( į Ameriką, 
vių Pranciškonų gimnazijos 
Kennebunk, Maine, mokinys, 
mokyklos stalo teniso turnyre 
laimėjo trečią vietą. Jo tėveliai 
yra uolūs Los Angeles parapi
jos nariai ir darbštūs kolonijos 
veikėjai.

melytė.
— Pulk. J.

kun. Jonas Borevičius, S. Abromaičio medžio drožiniai, 
Steponaitytės — tautinės lėlės 
ir Eižino — lietuviško gintaro 
išdirbiniai. Lietuviškąjį skyrių 
organizavo Liet. Bendruomenės 
pirmininkas J. R. Simonavičius.

I

' taryba savo

— J. Grušu “Tėvas”, dramos 
su dramos aktoriumi 

posėdyje tvarstė Henriku Kačinsku, bus atliktas
Geležinio londo įsteigimo klau- Toronte gruodžio 1 dieną. Vei- 
sim, Kanadoje. Vasario 16-sios suvaldins Hamiltono liet.
minėjimui numatyta kalbėtoju A

1 teatras Aukuras ’, vadovauja-kviesti adv. Olį.
— Toronte, International In- ’

stitute, įvyko Senojo Pasaulio 
mugė, kurioje ypač gražus sky
rius buvo lietuvių. Iš lietuviškų

mas aktorės E. Dauguvietytės.

Vakarą rengia Toronto lietuvių 
•Caritas.

Išjudinti save naudok galvą, 
išjudinti kitus naudok širdį.

— Donai Ištirti

GUŽAUSKŲ 

BEVERLV MILLS GELINYČIA
j Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban

ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.
2443 West 63rd Street 

Telef. PR 8-0833 ir PR 8-O8S4

liečiu intelektualų.
— Prelatas P. Marcinkus, ~ PulK J šepetys Kariuo-

Apaštališkosios delegatūros Ott i men^s šventės minėjime To- __ ___________  . _ __ _
awoje pirmasis sekretorius, ii-,ronte skaito paskaitą. Meninę! eksponatų pažymėtini: skulpt. 
gesniam laikui išvyko atostogų Da^io medžio skulptūros, K.

Prelatas kilimu yra
čikagietįs, gimęs Šv. Antano 
parapijoje Cicero.

— šeštadieninėje lietuvių 
mokykloje Toronte šiais metais 
lankosi 275 mokiniai. Keletoje 
klasių, netelpant mokiniams, 
reikėjo plėstis paraleliai, įstei-

KANADOJ Į giant po kelias klases tam pa
čiam skyriui. Mokyklai vado
vauja mok. Julius Šarka.

— “Vytis”, Toronto liet. sporĮ 
to klubas, pradėjo leisti savo 
laikraštį, kuriame duodama 
dąug informacijų iš sportinin
kų veiklos. Klubas įsteigė jau
nesniųjų sportininkų sekciją. 
Tenka pasakyti, kad vytiečių 
sporto klubas yra pats pajė-

Toronto lietuvių vi- Į giausias Kanadoj lietuvių spor
to klubas.

— “Varpas”, Toronto liet. 
choras, savo penkmečio veiklai 
prisiminti Eaton auditorijoje 
turėjo puikų koncertą. Buvo 
atlikti lietuvių kompozitorių ir 
pasaulinių muzikų veikalai. Da
lyvaujant solistams Stempužie- 
nei, Krištolaitytei, Verikaičiui ir 
Rožaičiui, buvo atlikta Šimkaus 
kantata ir atskiri fragmentai iš 
“Aidos”.
suomenė, atsidėkodama chorui 
už jojo nenuilstamą darbą, 
lapkr. 15 d. Šv. Jono Kr. liet. 
par. salėje varpiečiams surengė 
puikią vakarienę, kurioje pasa-

ras "Varpas”. Minėjimą ruošia 
Liet. Bendruomenės Toronto 
apylinkė kartu su kūrėjų sava
norių, ats. karių ir šaulių orga
nizacijomis. Bendram komitetui 
vadovauja Herb. Stepaitis.

t

A. A-

mi sudaryti jų įvažiavimui nei- kyta daug kalbų ir linkėjimų 
kalingus dokumentus. Tokius do Į choro ir ypač jojo vadovo mu- 
komentus Balfas gali sudaryti,1 ziko Stasio Gailevičiaus adre- 
bet reikia, kad atvykstantiems į su.
butų užtikrintas darbas ir bu- | _ Kanadoje, artėjant žiemai,
^as- gerokai ryškėja nedarbas. Dau

gelis kanadiečių tikisi, kad di-įŠiuo reikalu į Balfą kreipėsi1
sic asmenys:

1. Bliznikas Jonas, 41 m. am
žiaus, jo žmona 41 m. ir sūnus 
6 metų amžiaus;

2. Gabrėnas Petras ir
3. Rimkus Vincas.
Visi šie asmenys gyvena Ang

lijoje ir per pora mėnesių turi 
pristatyti reikalingus dokumen
tus. Todėl reikalas yra tikrai 
skubus. Galintieji duoti darbo 
ir buto garantijas, malonėkite 
pranešti tai Balfui, 105 Grand 
Str., Brooklyn 11, N. Y., ir pa
siųstos reikalingos formos.

Balfas

dęsnis paspartinimas ginklą vi-

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PARDUODAM SU DIDELĖMIS 

NUOLAIDOMIS RUDENINIUS 

DRABUŽIUS VYRAMS, 

MOTERIMS IR VAIKAMS

PRANCIŠKUS KULBIS
Mirė lapkričio 21 d., 1957,

0:30 vai. ryto, sulaukęs 40 m. 
amžiaus. Gimė Chicago, IU.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolis Kazimieras Vilkavičius. 
dėdė Klemensas Grigonis su 
šeima, 2 pusseserės: Helene 
Butkūnas ir Ąnn Juozaitis, pus
brolis Charles Platt, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkr. 23 d., iš koplyčios S:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos painal_ 
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

\ ulimle;
nės.

Brolis ir kili gimi-

1.aidui uvii.i direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel? YArds 7- 
340 1.

JUOZAPAS WAITKKUS
Gyveno 1339 S. 49th Avė. 

CICERO, ILL.
Mirė lapkr. 19 d., 1957, 4: Ui 

vai. vak., sulaukęs pusės umž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Taura_ 
ges apskr., Kvėdarnos parap.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Amelia (VVaranius), sū
nus Antlvony, marti Irene, 2 
dukterys: Emily Pazniokus,
žentas John ir Stella Jet'frey, 
žentas la'Ster, G anūkai, švoge- 
ris Juozapas VVaranius, 3 pus
seserės, vienas pusbrolis, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko sesuo ir 4 bro
liai.

Priklausė Raudonos Rožės 
Klubui, Cicero Liet. Kareivių 
Draug. ir šv. Vardo Draug.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje 1410 S. SOth Avė., 
Cicero, III.

Liidotuvės įvyks šešt. lapkr. 
23 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona. sūnus. duk
terys, marti, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
kus ir Sūnus. Tel. TOvvnhall 
3-2108.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

. TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

z Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Westera Ava. Air Condltioned koplyda 
BEpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams rieto

TUnu, kart* gyvena kitose mlaato dalyMi gauataM 
koplyčia arėta* Jūrų namų.

t» «-
A. A.

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

. — Naujų Metų Imlius New
Yorke. Studentų Santara, Lie
tuvių Sporto klubas ir Šviesos 
sambūris šiais metais vėl ren
gia Naujų Metų sutikimą Grand 
Paradise salėse,

— A. Gaigalaitei pavesta rū
pintis Lietuvių Studentų sąjun
gos suvažiavimo metu įvykstan
čio banketo meninės programos 
reikalais. Ji yra pakvietusi ge
riausias jaunimo menines pajė
gas; reikia tikėtis tikrai efek
tingos programos banketo me
tu.

— Universiteto kursas per 
televiziją. Pirmas pilnas univer
sitetinis televizijos kursas J. 
Am. Valstybėse pradėtas jėzui
tų vadovaujamame Detroito 
universitete. Stotis perduoda 
penkias paskaitas po pietų ir 
tris paskaitas pakartoja naktį. 
Per televiziją imantieji paskai
tas studentai turi paskui atvyk
ti į universitetą patikrinti iš
klausytų dalykų.

— Iškilmingas studentų suva
žiavimo, įvykstančio Padėkos 
dienos savaitgaly, uždarymas 
įvyks Brooklyno Apsireiškimo 
parapijos salėje; prądžia 
tuoj po 11 vai. šv. Mišių, ku
rios skiriamos už laisvės kovo
se žuvusį lietuvišką jaunimą. 
Posėdžio metu kalbės dr. Va
gys lituanistinės saviauklos

Vyrams išeiginiai balti marškiniai .................................................. $2.93
Vyrams flaneliniai marškiniai ........................................................... $2.39
Vyrams vilnoniai megztiniai ........................................ $3.00 ir daugiau
Vyrams spalvotos kojinės, pora ... ...................... ....................... 25 centai
Vyrams Corduri.y storos kelnės* .................................................... $3.50
Moterims grynų vilnų megztiniai ....................................................... $5.30
Moterims plonos Nylnn kojinės, pora .................................... 59 centai
Moterims šilkinės skepetaitės ...................................................... 49 centai
Moterims Nylon tricot šlips (kabinetai) .................................... $1.95
Berniukams Corduroy storos kelnės ............................................ $2.85
Berniukams flaneliniai marškiniai (baltiniai) .......................... $1.30
Berniukams žaketai .................................................................................... $2.95

IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ, KAIP LOVOMS UŽDANGALŲ, 
STORŲ ANTKLODŽIŲ IR ĮVAIRIAUSIŲ PREKIŲ LIETUVON 

SIŲSTI, KURIAS PARDUODAM SU DIDELE NUOLAIDA

Kviečiame atsilankyti! Esame tikri, kad būsite patenkinti 
mūsų kainomis ir |»atarnavimais.

) JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 Southz Halsted Street Chicago, Illinois

JULIA LABAN
(POŠKAITE)

Gyveno -10318 So. Talman Avė.
Mirė lapkr. 19 d., 1957. 5:30 vai. p.p., sulaukus puses amž.
Gimė Chcrry, III. ’
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Charles, sesuo He- 

len Stark, jos vyras John, 3 sesers sūnūs: David ir Robert 
Stark ir James Klutniek, 2 švogerkos: Elizabeth ir jos vyras 
Belas Palutsis; ir Pauline Šeputis, jos vyras Charlees ir jų 
vaikai: Karen ir Charles, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lackawiez koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks šeštad. lapkr. 23 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta j St. John Fisher parapijos bažnyčią, 102nd 
ir Washtenaw Avė., .kuriej įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.
, Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERM AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHICAGOS .LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias 1

1 mus.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR1
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra / 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.

6245 S. Western Avė.. Chicago 36, Iii
CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.

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

2555 W 47th St., Chicago 32, Iii
DISTRICT SAVINGS A

3430 S. Halsted St.,
LOAN ASSN

Chicago 8, II)

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

UNIVERSAL SAVINGS

1800 S. Halsted St.,
LOAN ASSN.

Chicago 8, III.

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak

tį. Reikale šaukti

v s o s e Chicagos ir' 
Koselando dalyse ir 

tuojau patarnaujame, i

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel VArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8864 S- UAI/STED STREET Tel. V Arda 7-1911

LEONARDAS F BUKAUSKAS
MttOM s MOTAN A Ve Tel. GOmmodore 4-2228

JURGIS F RUDMIN
8819 f* UTĮ ANK A AVĖ Tel VAr.ls l II3H 1139

VASAITIS — BUTKUS .
1446 S 50th A V K.. CICERO III Tel. OLymptc 2-1003

L04(i YY
ZIGMUN0

itith 9TKKRT
(ŽUDYK) ZUOYCKI

YArds 7-07X1

STEPONAS C LACrAWICZ
2424 VY Wtth STREET REpnhlk 7 1213
2814 VV 28 r d PIjACE VIrginia 7-8672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. YOth Avė OŲyinple 2-5245 ir TOwnhall 5-90X7
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X šv. Antano parapijos, Ci
cero, III., vakarienė įvyksta 
sekmadienį, lapkričio 24 d. 6 
v. v. parapijos salėj. Numaty
ta graži programa. Dalyvaus 
parapijos choras, mokiniai, tau
tinių šokių šokėjai. Parapijos 
klebonas prel. I. Albavičius 
kviečia parapiečius šian para
pijos narių pabendraviman gau-
šiai atsilankyti. Bus galima lai meno vagą nepalūžtamai tęs-
mėti ir dovanų.

X Visi tėvai, kurie neturėjo 
progos aplankyti savojo atžaly
no, praėjusią vasarą stovykla
vusio putnamiečių seselių admi

kitę ir ateityje. Laukiame, kad 
ateityje su nemažesniu pasise
kimu pasirodyk ir kitos operos, 
ko iš širdies ir linkime.” Šiuo 
metu ten centro valdybos pir-

nistruojamoje ALRKF jaunimo 1 mininkas yra Ignas Padvalskis 
stovykloje, žada dalyvauti atei- Į įr centro sekretorius Henrikas 
nantį sekmadienį seselių rėmėjų Bagdonas. “Rigoletto” operos
ruošiamoje vakarienėje, kurios 
metu bus demonstruojamas va
sarą vykusių stovyklų filmas. 
Vakarienė įvyks Lietuvos Vyčių 
salėje: pradžia — 6 vai. vak.

X Kultūros Fondo valdybos 
posėdis įvyko lapkričio mėn. 16 
d. Jaunimo centro namuose. Po
sėdyje dalyvavo J. Kreivėnas, 
B. Babrauskas, J. Mulokas, J. 
Švedas ir V. Dailidonis. Fondo 
iždininkas inž. J. Mulokas per
davė kasą ir dokumentus tvar
kyti finansų skyriaus vedėjui 
J. Švedui. Kultūros Fondo parė
mimo reikalais kreiptis adresu: 
J. Švedas, 1347 S. 48 Court, 
Cicero 50, III.

X Chicagos šaulių klubo
rengtas viešas vakaras lapkr. 
mėn. 16 d. Lietuvių auditorijo
je labai gražiai pavyko. Meno 
kuopelės nariai suvaidino links
mą komediją. Pranas Tomke- 
vičius savo rolę atliko pavyz
dingai. Neblogai pasirodė ir ki
ti šauliai.

X Romano konkursui, kurį 
kasmet skelbia Draugas, rank
raščiams įteikti terminas bai
giasi gruodžio 1 d. Autorių pra
šoma nebedelsti, kadangi prieš 
Kalėdas paštas yra perkrautas 
ir yra pasitaikę, kad rankraš
čiai pašte užsiguli.

X Prel. B. Urba, Šv. Jurgio 
parapijos klebonas, turėjo iš
vykti į Šv. Kryžiaus ligoninę, 
kur gydosi geroje gydytojų 
priežiūroje. Sekmadienį, jei 
sveikata leis, dalyvaus parapi
jos vakarienėj.

X Aktorė Zita Kevelaitytė 
gruodžio 15 d. Jaunimo centre 
įvykstančiame Balio Sruogos 
koncertiniame vakare dekla
muos B. Sruogos lyrikos perlą 
Alpėse, šis eilėraščių ciklas pa
rašytas 1930 metų kelionės į 
Alpes įspūdžiais.

X Tradicinį šampano balių 
su baletu, nemokamu šampanui 
ir šaunia B. Pakšto muzika ren
gia Lietuvių auditorijos šeimi
ninkas J. Maliorius. Balius 
įvyks paskutinį šeštadienį prieš 
adventą — lapkričio 30 d., 7:30 
vai. vakare Lietuvių auditori
jos didžiojoje salėje.

X Inž. J. Arštikys yra žino
mas visuomenės veikėjas. Jis 
šiuo metu talkina Cicero L. 
Bendruomenės valdybai suruoš
ti Naujų Metų sutikimą Cicero.

X Aldona Bendikaitė, ener
ginga ir judri cicerietė, suma
niai vadovauja Cicero mokslei
vių ansamblio jaunųjų tautinių 
šokių būreliui.

X Vincas Kuliešius, Chica
gos statybininkas, susirgo ir 
gydosi savo namuose, 7141 So. 
Califomia, tel. PR 8-5434.

X Kazys Vasaitis šį savait
galį atvyksta iš Madison, Wis., 
dalyvauti Chicagoj veikiančio 
klubo “Servus” ruošiamam su-

X Argentinos Lietuvių Ben
druomenės centro vadovybė at
siuntė ypatingai jautrų sveiki
nimo raštą rengėjams “Rigo- 
letto” operos pastatymo pro
ga. Tarp kitko jie rašo: “Su 
džiaugsmu ir pasigerėjimu su
tikome žinią apie sėkmingą ‘Ri
goletto’ operos pastatymą. Tai 
didžiulis įvykis lietuvių tarpe 
išeivijoje, kuris iš Jūsų parei
kalavo daug darbo ir pastan
gų. Tuo Jūs įrodėte, kad lietu
višku darbštumu ir pasiaukoji
mu dirbant ir dabartinėse sąly
gose galima labai daug kas pa
siekti. Argentinos Lietuvių Ben
druomenė turi didelę garbę 
sveikinti Jus, o gražiai pradė-

spektaklis bus gruodžio 8 d. 3 
vai. popiet Marijos mokyklos 
salėje.

X M. Bancevičiūtė iš Bell-
shill, Škotijos, vienam chicagie- 
čiui rašo: “Jau veik visus jūsų 
prisiųstus man laikraščius per
skaičiau. Šį tą paskaičiau ir 
mamytei, nes ji pati negali 
daug žiūrėti į spausdintus la
pus. Man ypatingai patiko Vy
tis. Tokių gražių ir smagių pa
siskaitymų jame besą.” Baig- 
darųa dėkoja už spaudos siun
tas. “Prašau žinoti, jog ja nau- 
duojuos ne aš viena su mamy
te, o perskaityti laikraščiai čia 
eina per vietos lietuvių ran
kas.”

X L. B. Bridgeporto apylin
kės valdyba: pirm. A. Gintne- 
ris, J. Tijūnas, F. Valinskas, 
P. šimoliūnas ir P. Dambraus
kas lapkričio mėn. 17 d. turė
jo ‘posėdį, kuriame nutarė su
rengti gruodžio mėn. 28 d. Lie
tuvių auditorijoje viešą pobūvį, 
kurio pelnas bus paskirtas 
Bridgeporto moksleivių tauti
niam ansambliui paremti. Kar
tu numatyta svečiams paskirti 
vertingų dovanų. Be to, pati 
valdyba paskyrė ansambliui pa
remti iš savo kasos $100.

X George ir Auna Paufik 
naujagimė dukrelė lapkričio 17 
d. buvo pakrikštyta Šv. Kry
žiaus bažnyčioje Reginos-Marie 
vardais. Krikšto tėvais buvo 
Richard Pikturna ir Ona Dir- 
gelienė. Ta proga tėveliai iškė
lė turtingas ir nuotaikingas 
vaišes, kuriose dalyvavo gau
sus svečių skaičius.

Dabar jų šeimoje auga 3 duk
relės ir 1 sūnus.

Patys Paulikai, nors gimę ir 
augę šiame krašte, tačiau nuo- 

' širdžiai dirba ir bendradarbiau
ja parapijoj ir lietuviškoj veik
loj.

X Cicero Augštesnioji Litua
nistikos mokykla turi labai stip
rų mokytojų kadrą. Paskutiniu 
laiku į mokytojų eiles įsijungė 
mūsų žinomas dailininkas Ant. 
Rūkštelė ir rašytojas Česlovas 
Gripcevičius.

Amerikos Lietuvių Tarybos Chi
cagos skyriaus pirmininku sekan
tiems metams išrinktas buvęs kon
sulas, knygų vertėjas Povilas Gau- 
čys.

POLITIKA1 CHICAGOJE
■nr

Užsienių reikalų sekr. Dulles ir lAdlai Stevenson buvo at
vykę j Chicagą, kur Dulles pasakė politinę kalbą. Abu poli
tikai tarėsi užsienio politikos, Rato, reikalais. (INS)

X “Keleivis”, Mažosios Lie-l 
tuvos lietuvių laikraštis, eina I 
V. Vokietijoje. Jame telpa daug ( 
žinių apie prieškarinę ir nūdie- j 
nę Maž. Lietuvą. Laikraštis 
mėnesinis, leidžia Mažosios Lie
tuvos Tėviškės Mylėtojų drau
gija. Adresas: Keleivis — Ver-, 
lag, Luebeck, Vorwercherstr. 
103, Haus IV/8, Germany.

X Danutė ir Jonas Romas 
Karužai lapkričio 19 d. susi
laukė dukrelės, kuriai parink
tas vardas Jonė Ona. Karužai 
dar augina dukrelę Daivą Va
leriją 3% m. ir sūnų Arvidą 
Jurgį 1% m. Naujagimės mo
čiutė Ona Krikščiūnienė irgi 
mielai globoja mažąją Jonę.

X Lietuvių ’ Bendruomenės 
Marąuette Parko apylinkės val
dyba š. m. lapkričio mėn. 24 
d. prieš visas pamaldas prie 
parapijos bažnyčios rinks L. B. 
solidarumo mokestį. Negalintie
ji šį sekmadienį mokesčio su
mokėti gali jį sumokėti kitomis 
dienomis Marginiuose, Kinde- 
rio maisto krautuvėje, Noreikos 
foto studijoj ir Brazdžiono ra
dijo bei televizijos parduotu
vėje.

CHICAGOS ŽINIOS
Kelionė tarp planetų

Kapt. Eddie Rickenbacker, I 
Eastern Airlines lėktuvų linijos! 
prezidentas, kalbėdamas į Mer- 
chandise Mart, Chicagoje, susi
rinkusiems verslininkams, pa
žymėjo, jog nepraeis nei 5(bme- 
tų kaip specialiais atominės 
energijos varomais įtaisais bus 
galima keliauti į erdves tarp 
planetų. Būsią išrasti tokie di
deli lėktuvai, kad jais po 2,000 
keleivių galėsią lėkti 5,000 my
lių greičiu per valandą. Ricken
backer taipgi pramato panašią 
pažangą ir karinėje aviacijoje 
ir dėl to pabrėžia — jeigu tech
niškųjų mokslų pažanga netu
rės šaknų moraliniuose princi
puose, tai mokslas pasidarys ne 
žmonijos vadovas, o išdavikas.

Pusė miršta nuo džiovos
Sherman viešbuty buvo susi

rinkę apie 300 medicinos ir pra
monės atstovų, kurie svarstė 
tuberkuliozės plitimą tarp pra
monės darbininkų. Kalbėjo JAV 
Kovai Su Džiova draugijos di
rektorius dr. J. E. Perkins, pa
žymėdamas, kad net dabar apie 
pusę visų mirštančių pasaulyje 
žmonių nuo užkrečiamų ir pa
razitinių ligų miršta džiova. 
Chicagoje įrengiant jūrų uostą 
ir plečiant aerodromą, didėja 
ryšys su kraštais, kur daugiau 
džiovininkų, ir tuo pačiu didė
ja šios ligos pavojus.

— Emilija ir Jonas Motėjū- 
nai, 2638 W. 69 St., yra susilau
kę daugelio marąuetteparkiečių 
paramos, nes savo maloniu pa
tarnavimu yra visiems prieina
mi. Jie laiko gėrimų parduotu
vę ir nuolatos remia mūsų kul
tūrinius reikalus, paremdami 
stambiomis aukomis. Neseniai 
jie paskyrė $100 “Fausto” ope
ros pastatymams, patapdami 
tos operos mecenatais.

X Dail. Br. Murino vykstan
čioj meno parodoj penkių as
menų jury komisija atrinko du 
kūrinius Čiurlionio galerijai 
tremtyje.

Paroda vyksta galerijos pa
talpose, 5600 S. Claremont 
avė.; atdara tik penktadieniais 
nuo 5—8 v. v. Paroda uždaro
ma gruodžio 1 d. 8 v. v. |

X VI. Išgamaitis, A. Gintne- 
ris ir J. Laurinaitis atstovavo 
Šaulių klubą Alto konferencijoj 
Chicagoj ir įteikė 10 dol. auką.

X Aktorė Irena Nivinskaitė 
gruodžio 1 d. dalyvaus “Pelkių 
Žiburėlio” programoje, skaity
dama Algirdo Landsbergio no
velę “Žodžiai, gražieji žodžiai”.

Deportuos į Formozą
Augščiausias teismas atsisa

kė pakeisti apeliacinio teismo 
sprendimą, kuriuo įsakoma de
portuoti Hsuan Wei, 29 m. am
žiaus, buvusį Chiang Kai .sheko 
kariuomenės' kapitoną, kuris 
buvo atvykęs į JAV studijoms, 
o paskiau pradėjo pulti Chiang 
Kai sheko režimą ir atsisakė 
grįžti. Advokatai bando jam 
padėti, bet pągal dabkrtinį teis
mo sprendimą išeina, kad jisai 
turės būti deportuotas į For
mozą.

Vaikai domisi dirbtiniu 
mėnuliu

Mokslo ir Pramonės muzėju- 
je vyksta vaikų knygų paroda. 
Ją aplanko apie 3,300 vaikų kas 
dieną. Daugiausia susidomėji
mo sulaukia knyga apie dirbti
nį mėnulį, pavadinta “The 
Earth Satellite”, parašyta- Jo
no Lemellen. Toje knygų pa
rodoje yra vaidinimas vaikams, 
o taipgi yra “Mama Žąsis” ir 
"Kalėdų Senelio žmona”, kurios 
pasirašo vaikų įsigytas knygas. 
Parodoje budi ir eilė autorių, 
kurie autografuoja savo kny
gas, jeigu lankytojai jas įsigy
ja. Paroda\ atdara kasdien nuo 
9 vai. 30 min. iki 4 vai. p. p., o 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

i— iki 6 vai. v.

Pagerbė gerą auklėtoją
Conrad Hilton viešbuty buvo 

suruošti pietūs pagerbiant brolį 
Hugh Elzear, jau 50 metų kaip 
mokytojaujantį De La Šalie in
stitute Chicagoje. Pagerbimą 
suruošė buvusieji to instituto 

j auklėtiniai. Pietuose dalyvavo 
11,500 žmonių, jų tarpe ir me
ras Daley bei gausiai kitų augš- 

, tų pareigūnų. Ta proga buvo 
sukelta lėšų minėtos mokyklos 
plėtimui.

Studentas laimėjo $32,000
Chicagos universitete studi

juojąs mediciną Adepoju Ade- 
ronmu, iš Nigerijos, dalyvauda
mas CBS-TV programoje New 
Yorke ir atsakinėdamas į klau
simus iš Šv. Rašto, laimėjo 
$32,000. Sekančią savaitę jam 
reikės apsispręsti — paimti šį 
laimikį ar dar bandyti laimėti 
$64,000.

Mirė nuo penicilino
Aleksandras Heron, jr., 2 me

tų berniukas, mirė dr. L. Pelle- 
grino kabinete 3508 Roosevelt 
Rd., gavęs penicilino injekciją. 
Gydytojas sako, kad anksčiau 
tam vaikui buvo davęs keturias 
penicilino injekcijas ir nieko 
blogo neatsitiko. Bus ištirtos j 
tos penicilino kapsulės, kurias 
motina buvo nupirkusi vaistinė
je ir kurių vieną suleidus vai
kutis mirė.

Mirė Chicagos herojus
Fort Lauderdale, Fla., mirė 

seržantas Joseph Kelly, turėjęs 
56 m. amžiaus ir laikomas di
džiausiu I Pasaulinio karo Chi
cagos herojumi. Jis vienintelis 
iš karių buvo gavęs 2 Kongreso 
medaliu ir 26 kitus atsižymėji- 
mo ženklus. Per paskutinius 11 
m. jisai dažnai buvo veteranų 
ligoninėse, nes kentėjo nuo ap
sinuodijimo karo metu.

Auga katalikai negrai
Chicagoje leidžiamas negrų 

paveiksluotas žurnalas “Ebony” 
skelbia, kad per paskutinį de
šimtmetį net 100,000 šio kraš
to negrų buvo pakrikštyti ka
talikais ir dabar negrų katalikų 
skaičius JAV-se siekia apie 
550,000. Juos aptarnauja 748 
katalikų kunigai, kurių tarpe 
tačiau tik 73 negrai. Apie 30 
JAV vienuolynų turi savo tar
pe ir negrų.

Matematika ir kultūra
Nobelio premiją laimėjęs 

mokslininkas dr. H. Utley lap
kričio 29 d. 8 vai. v. Congress 
viešbuty, Chicagoje, kalbės 
Gamtamokslio ir Matematikos 
Mokytojų sąjungos suvažiavi
me tema: “Matematika ir kul
tūra”.

Elektrinės smegenys
Argonne laboratorijoje, esan

čioje prie Chicagos, pagamintos 
naujos elektroninės smegenys, 
kurios yra varomos elektros 
jėga, gaunama iš atominės 
energijos. Tai būsiančios bene 
pirmos pasaulyje elektroninės 
smegenys, varomos atomine 
energija. Jos veikia taip spar
čiai, kad per sekundę gali at
likti 200,000 sudėties veiksmų.

Sumažino pagrobėjo 
bausmę

Gubernatorius Stratton su
mažino Roger Touhy bausmę 
nuo 99 metų kalėjimo iki 72 
metų, ir dabar jam susidaro 
galimybė už poros metų išeiti 
iš kalėjimo. Jisai kalinamas 
nuo 1934 metų, kada buvo nu
teistas už žmogaus pagrobimą. 
Touhy tvirtina jisai esąs nekal
tas.

Atstato negrų rajonus
Nemaži Chicagos rajonai yra 

atstatomi. Daugiausiai griau
nami ir atstatomi susenę namai, 
kur gyvena negrai, dėl to yra 
toks juodukų veržimasis į ki
tas vietas.

Išsikelia palydovių 
mokykla

Chicagoje, Midway aerodro
me, veikusi American ‘ Airlines 
lėktuvų palydovių mokykla, ku
rioje dabar yra 55 studentės, 
ketvirtadienį lėktuvu persike
lia i Fort Worth, Texas, kur 
yra įrengti tai mokyklai specia
lūs rūmai, kainavę milioną do
lerių. Drauge išvyksta ir trys 
čikagietės studentės.

$125,000 universitetui
Net 150 Chicagos verslinin

kų, vadovaujamų General Ame
rican Transportation bendrovės 
prezidento W. J. Stebler, sten
giasi sukelti Lojolos universite
tui Chicagoje ketvirtį miliono 
dolerių. Jau jiems pasisekė su
rinkti $125,000.-

Šerifas nori miliono
Cook apskrities šeerifas 

Lohman prašo milionu dolerių 
padidinti policijos biudžetą 
1958 metams, kad galėtų pa
samdyti papildomų 240 polici
ninkų. Dabar šerifo žinioje yra 
996 tarnautpjai.

Jau sugrąžinti 5 pabėgę 
kaliniai

Iš Crown Point, Ind., kalėji
mo pabėgę kaliniai stropiai gau
domi. Iš septynių pabėgusių 
ketvirtadienį jau buvo grąžinti 
atgal į kalėjimą penki.

$70,000 stadionui
Vidurvakarių valstybėse su

rinkta $70,000 statybai naujo 
sporto stadijono JAV Laivyno 
akademijoje. Iš viso to stadio
no pastatymui reikės ketvirties 
miliono dolerių.

LAUKIAME!...

Chicagos studentų ateitininkų 
draugovė, kaip ir kiekvienais me 
tais, ruošia iškilmingą Naujųjų 
Metų sutikimo balių visuomenei. 
Šiais tradiciniais parengimais 
studentai ateitininkai jau įsigijo 
šiltų visuomenės simpatijų, nes 
rengtieji sutikimai visada pasi
žymėjo nuosaikumu ir gera lie
tuviška nuotaika. Baliaus rengi
mo komisijai vadovauja Pranas 
Povilaitis, turįs šioje srityje eilę 
metų patirties.

Būtų gražu, kad visi Chicagos 
ir apylinkių ateitininkai šį neei
linį parengimą paremtų ne tik 
savo atsilankymu, bet paragintų 
taip pat ir savo pažįstamus at
vykti ir sutikti Naujuosius Me-

“ŽVILGSNIS Į MODERNŲJĮ &iedri°je lietuviškoje nuo-
MENĄ” taikoje.

Lapkričio 10 d. Tėvų Jėzuitų 
namuose įvyko Korp! Šatrijos 
susirinkimas, kuriame dail. Au
gius skaitė paskaitą “Žvilgsnis 
į modernųjį meną’. Dailininkas 
kalbėjo, kad nereikia matyti at
skirų dalių, bet žiūrėti į visumą, 
jeigu norime suprasti meną.
Taip pat reikėtų žiūrėti į visą 
spalvų derinį ir efektą paveiks
le, bet neanalizuoti atskirų spal
vų. Žvelgiant į praėjusių laikų 
paveikslus, kad juos suprastu
me, reikia susipažinti su tais lai 
kais, kada jie buvo piešti, jų is
torija ir nuotaika. Modernusis 
menas to nereikalauja, nes jis 
vaizduoja dabartį. Modernųjį
meną suprasti padėtų knygų Angliškai lietuviškas — Lietuviš- 
skaitymas ir moderniųjų dailinin h“Pe^s^b-^'G^^^333
kų parodų lankymas. Paskaitą p«i. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
sekė gyvos diskusijos. Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd

St.. Chicago 29. m.
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Lithuanian dietionary
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MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduetų, tai —•

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bėra. Brazdžio- 
■ nis). "T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo

derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis Ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas).
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimvdis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai ivadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama “DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, karnos žemiausios Chicago je, lisimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa narnama ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

PUBNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St ' Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9—0:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

Persų poetas Khayyam
Daugelyje Chicagos kino te

atrų šiuo metu eina filmas 
Omar Khayyam — apie to pa
ties vardo persų poetą, mate
matiką, astronomą, kuris buvo 
pakviestas į šacho rūmus, ga
vo valstybinę pensiją, pataisė 
persų kalendorių. Filmas pertie- 
kia spalvingąjį rytiečių gyveni
mą, kuris parodomas jų priva
čiuose rūmuose, gatvėse ir ša
cho palociuose. Poeto pamiltą 
mergaitę paima valdovas. Val
stybėje veikia gerai treniruotų 
žudikų gauja, kurių pilį, tieka 
Khayyamo mokslinių apskai
čiavimų, pavyksta paimti ir pik
tadarius likviduoti. Khayyamui 
globoti skiriama vergė, kuri jį 
įsimyli, tačiau poetas pasilieka 
ištikimas savo numylėtajam ir, 
pagaliau, žuvus valdovui, ją 
laimi. Filmas neturi taip dide
lės intrygos, bet spalvingas ir 
gana patrauklus. Aktoriai Cor- 
nell Wilde ir Debra Paget — 
pasigėrėtini. Filmas spalvotas.

IŠ ARTI IR TOLI
Mokėsi penkinę, o knygų gali 

tekti dešimteriopai daugiau, nes 
3 bibliotekos dovanai burtų keliu 
bus skirta tiems, kurie,, pasinau
dodami Gabijos leidyklos knygų 
išpardavimu, jsigytS knygų bent 
už $5.00. Knygos nupigintos nuo 
25% iki 90%. Sąrarašų prašyki
te šiuo adresu: Gabija, P.O.Box 
355, Wyandanch, N. Y.

— Apie 49% Amerikos visuo- 
ligijai 1940 m., gi- 1052 m. pri
klausė jau 59%.
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