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Prezidentas Eisenhower vyks į Nato konferencija
Britų laikraščio "Economist" žodis 

Rytų Europos likimo klausimu
Londone leidžiamas savaitinis laikraštis „Economist“ patiekė 

vedamąjį straipsnį, kuriame rašo: žinomas amerikietis diplomatas 
is istorikas George F. Kennan (buvęs JAV ambasadorius Sovietų 
Sąjungai) trečioje paskaitoje per Britanijos valstybinį radiją Ry
tų Europą pavadino: „Nei žuvis, nei paukštis; pei stalininkų na
guose, nei iš tikrųjų nepriklausoma“.
Tokia neaiški būklė, sako laik-i -----

JAV apginkluos
Turkiją dviejų

rūšių raketomis
ANKARA, Turkija, gruodž. 

10. — Turkijos armija greitai 
bus apginkluota su amerikiečių 
Nikes ir Honest John raketomis, 
šiandien pranešė Turkija.

Turkijos ministeris pirminin
kas Adnan Menderes pareiškė, 
jog Jungtinės Amerikos Valsty
bės sutiko duoti dviejų rūšių ra
ketas pagal abipusę pagalbos pro 
gramą Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) rėmuose. 
Sakoma, kad trys turkų batalio-

raštis, ilgai negali būti. Bus ar- cializmui vykdyti, tačiau juos 
ba kitų sukilimų, ir Vakarai vėl mielai būtų ir pats Stalinas pa
stovės nesmagūs, nežinodami rašęs. Tautiniai skirtumai pripa- 
kas daryti, kaip vengrų sukilimo žįstami, bet į socializmą tesąs 
metu, arba rytų europiečiai su- „vienas kelias“ — maskvinis. Pa 
sigyvens su diktatūra, nes visiš-1 reiškimas gizeliams nesuteikia nai gaus raketas 
kas apsivylimas Vakarais pa- nurodymų, kaip išvengti „dog- 
smaugs paskutinę išlaisvinimo'matizmo“ (stalinizmo) ir „revi- 
viltį ir Maskvos laimėjimas bus1 zionizmo“, „aklo sekimo“ kito 
pilnas. pavyzdžiu, ir nepasidavimo „iš-

Kennan mano, vienintelis šiuo pūstam tautiškumui“. Vienu žo- 
metu eitinas kelias vestų jieškoti džiu, Maskva įrodė neturinti nau 
priemonių iškratyti raudonas ar- jų kūrybinių idėjų patenkinti 
mijas iš Rytų Europos. Čia rei- bruzdančius bendrakeleivius ir 
ketų rasti Vokietijai toks likimo Į savo piliečius — tik senąjį stali- 
išsprendimas, kuris ją ir visą Ry ninį pažabojimą.
tų Europą visai išimtų iš JAV —
Sovietų Sąjungos varžytynių lau Karas arba sugyvenimas 
ko. Ar galima pastebėti pas ru-l \
sus nori šitokia kryptimi? Pasi-j areiskimas neparodė supra-

Nikes yra priešlėktuvinės ra
ketos. Honest Johns raketos yra 
naudojamos šaudyti žemės pa
viršiuje esančius taikinius vidu
tiniame tolyje. Abiejų rūšių ra
ketas jau gavo kiti Jungtinių 
Amerikos Valstybių sąjunginin
kai. Automatiškai pusiausvyrą palaikąs Ickomotyvas. Naujas au

tomatiškai pusiausvyrą palaikąs lokomotyvas, vadina,mas 
“Perpendicular”, įvažiuoja į Paryžiaus stotį. Jisai įstengia net 
užsisukimuose važiuoti 100 mylių greičiu per valandą. Nau
jas lokomotyvas greitai bus pradėtas naudoti. (INS)

Šeši gydytojai konstatavo, jog 

Ike pakankamai pasveikęs

skaitykime dvylikos raudonų dikI ^mo’ ^a<^. ginklų am-
tatūrų pareiškimą, paskelbtą lap /iuje reikia jieškoti rimto susi- 
kričio 21 d. Maskvoje (be Jugo-itanmo su Vakarais- Ir vėl pasi-

lieka: karas arba sugyvenimas.
Rusai, galbūt karo nenori, bet jų 
sugyvenimas vaizduojamas Va
karų silpnėjimu, nykimu ir pra
žūtimi. Jie mano, būk istorija. menys

. jau žengusi „aiškų“ žingsnį so-
tartum pnpazista. kad visg, yra iali2mo link Mao sakė:
(vykę mokių tokių permainų, tik R vėjas dabar čj> je4 
komunistų galvos nežino, ką su Vakarų“
jomis daryti. Toks idėjų netarė- Tokiu įMu Maskvos ak 
jonas tačiau Įdomus nes (rodo: saulis dabar dviejų
nors Maskva sugeba paleist. žinų jk „„gtynę, nežiūrint 
„bendrakeleivius į dausas, bet kaip jie 8ugyventlĮ. Nei d ,ikos

slavi jos).

Komunistu galvos nežino
Kaip visi komunistų pareiški

mai, ir šis ilgas, nuobodus, bet

Sirijos delegacija
aplanke Budapeštą

BUDAPEŠTAS, Vengrija, gr. 
10. — Sirijos vyriausybės dele
gacija, vadovaujama Sirijos mi- 
nisterio pagalbininko ir finansų 
ministerio Khaled Al Azem, va
kar atvyko į Budapeštą. Ten iš
buvo dieną ir paskui išskrido į 
Maskvą. Delegaciją sudaro 25 as

WASHINGTONAS, gruodž. 11. - 
sveikatą vakar ištyrė šeši gydytojai, 
ištiko silpnas paralyžius.

Gydytojai konstatavo, kad pre----- r
zidentas Eisenhoweris pakanka
mai pasveikęs, kad galįs važiuo
ti į Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) valstybių vy
riausybių galvų konferenciją.
Nato konferencijos tikslas — su
stiprinti 15 Nato valstybių pajė
gas prieš sovietinę grėsmę.

Maskva naudoja įvairiausias 
propagandos priemones, kad tik 
suardytų Šiaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos vienybę.

Baltieji Rūmai vakar pranešė: 
prezidentas Eisenhoweris vyks į 
Nato konferenciją, kuri prasi
dės gruodžio 16 dieną Paryžiuje. 
Prezidentas gruodžio 15 dieną iš
skris į Paryžių.

Nato konferencija bus gruo
džio 16, 17 ir 18 d. d.

- Prezidento Eisenhowerio 
Prezidentą prieš 15 dienų

Keturi susižeidė
PARYŽIUS, gruodž. 10. — 

Keturi amerikiečiai kareiviai len 
gvai susižeidė, kai jų automobi
lis susidaužė į pastatytą sunkve
žimį.

Maroko karalius
kaltina Ispaniją

NEW YORKAS, gruodž. 10.— 
Maroko karalius Mohammed V 
kaltina Ispaniją dėl naujų kovų 
Šiaurės Afrikoje.

Kas bus Artimuosiuose Rytuose?

Netvirtos draugystes
RIYDAH, Saudi Arabija. —. ------ —

Naujos riaušės
Kipro saloje

nemoka tinkamai apsieiti su sa
vo bendrakeleiviais žemėje, ku
rie, po 20-to komunistų partijos 
kongreso, pradėjo bruzdėti ir te
bebrazda. Vengrijoj įvyko spro
gimas, kurio Lenkijoj tik per na-

diktatūrų, nei 64 komunistinių 
partijų „taikos“ pareiškimai ne- 

I prisimena reikalo sugriauti sie
ną, kuri Rytus skiria nuo Vaka
rų. Neprisiminta komunistų pro
pagandos pasėtieji projektai Bal

Maroko karalius vakar įspėjo 
Ispaniją nebenaudoti ateityje 
ginklų Ifni kolonijoje, kuri yra 
Šiaurės Afrikos Atlanto pajūry
je. Mažą Ifni koloniją valdo Is
panija.

Ispanijos kareiviai kovoja
NICOSIA, Kipro sala, gruodž J Prieš Maroko nereguliarią ka- 

10. — Šiandien Nicosia miesto i riuomenę Ifni kolonijoje, 
mokyklų vaikai vėl kovoja prieš Maroko karalius Mohammed 
britų kareivius. Kipro saloje jau baigia vizitą Jungtinėse Ameri- 
ketvirta diena vyksta demonstra kos Valstybėse.
cijos prieš Britanijos režimą.
Kipro salos graikai nori salą su
jungti su Graikija Kipro graikų 
kipriečių skundas pHoš britų re
žimą dabar svarsto! h a • Jungti
nėse Tautose.

Viens tvirčiausių Jungtinių Ame šia savo ėjimus. Kada tai bus 
rikos Valstybių politikos rėmėjų įvykdyta — niekas nežino. 
Artimuose Rytuose yra Saudi Šis planas nėra be pavojų. Nes 
Arabija. Karalius Saudas žino, Izraelis gali priešintis ir gali su- 
kad natūralus jo juftoviškos san kelti pasaulinį karą. Labai svar- 
tvarkos priešas yra Sovietų Są- bu yra, kaip šio bandymo aki

vaizdoje laikysis Jungtinės Ame
rikos Valstybės.

Kai Kremlius neseniai panašią 
karo nuotaiką sudarė prieš tur
kus, arabų pasaulis gana stipriai 
pasišiaušė. JAV taip pat pasa
kė stiprų žodį. Tačiau, kai Sovie 
tų Sąjunga panašią skraistę iš
ties virš Izraelio, arabų kraštuo
se reagavimas bus visai priešin
gas. Visi arabai išeis prieš Izrae-

Išplaukė į New Yorką
SOUTHAMPTON, Anglija, gr.

10. — Queen Mary laivas su 850 JunSa su savo sąjungininkais
keleivių vakar išplaukė iš South
ampton į New Yorką. Laivas ne 
paskirtu laiku išplaukė iš uosto, 
nes Southampton apylinkėj siau
tė didelis vėjas.

Arbatos darbininkų
streikas Ceilone

COLOMBO, Ceilonas, gruodž. 
10. — Keturi šimtai tūkstančių

niu nuotaikas kelti nažariais na i — *..... ..... ----------- ' arbatos ir gumos plantacijų dar-
sivyti Jungtinės Amerikos, vis- 18 abiejų galežines uždangos bininkų vakar paskelbė 24 va- 

PUfeių. landų streiką, reikalaudami pen-

go juodyn,, išvengta, o pačioje Ujos jQn| kaimynų Įr Balkanų
Sovietų Sąjungoje reikėjo žmo- sąjungų, kur priklausytų valsty-

tybes sviestu ir lašiniais. Komu-' 
nistų partijose pasirodė nesuti
kimų viduje ir vienos partijos su 
kita klausimais: kiek toli spaus
ti kaimiečius, ar tenkinti darbo 
žmonių reikalavimą sotesnio ir 
patogesnio gyvenimo, ir pana
šiai.

Aklai viršūnių klausę Mask
vos gizeliai pajuto, kad „dogma
tizmo“ (stalinizmo) vengdami, 
lengvai įklimpsta į „revizioniz- 
mą“ (bužujinį liberalizmą,. Kū
rybinių idėjų čia neturėdami, jie 
riejasi savo tarpe arba visuome
nę čia bizūnu, čia medum „veda“.

Todėl Vakarų vadai neras Mas 
kvoje padrąsinimo atkreipti dė
mesį Kennano idėjai. Jei Vaka
rai savo kariškas pajėgas ir iš
trauktų iš Europos vidurio, Mas 
kva vargu pasitrauks iš Rytų 
Europos, nes ji ten stovi nevien 
Sovietų Sąjungos ginti, bet ir pa 
vergtus kraštus sau pasilaikyti.

Maskva bijo sudarytos imperijos 
griuvimo

Galbūt diktatūroms pavyks 
kaip nors savo žmonėms prisige 
rinti, nors to nesimato. Galbūt 
valdomiems pabos laukti nepri-

Senos stalininis pažabojimas klausomybės. To taip pat nesi-
Diktatūrų Kalvų pareiškimas, mat°- KaiP dabar dalVkai stovi- 

visgi parodo, kad jos suprato,' Maskva nedl-Įsta trauktis nei pa- 
jog paskutiniu laiku pradėjo va- 'a>psn'Ul. nei staiga, nes bijo su-

sijų ir trumpesnių darbo valan
dų.

Japonija mokės
Indonezijai reparacijas
TOKIO, Japonija, gruodž. 10. 

— Japonija daugiau kaip per 12 
metų laikotarpį mokės Indonezi
jai $225,444,000 karo reparacijų 
ir duos jai 400 milionų dolerių 
paskolą, pasakė vakar Japonijos 
užs. reikalų ministeris Aiichiro 
Fujiyama spaudos konferenci
joje.

Egipte ir Sirijoje. Socialinės pro
blemos kyla ir šioje dykumų bei 
genčių valstybėje. Naftos vers
las tas problemas kelia greičiau 
negu jos kiltų be to. Taigi Saudi 
Arabijos karalius Saudas savo 
interesais yra Jungtinių Ameri
kos Valstybių sąjungininkas.

Saudi Arabijos politikai

Tačiau kas būtų tuo atveju, 
jei Maskva suorganizuotų arabų 
karą prieš Izraelį? Patys Saudi 
Arabijos politikai prisipažįsta, 
kad tokiu atveju jiems būtų sun
ku išlikti JAV draugais ir jie nu
eitų kartu su visu arabišku pa
sauliu. Juo labiau, žinoma, šiai 
srovei pasiduotų Jordanas ir Ira
kas. Jie tai padarytų nepaisant 
komunizmo baimės.

Kad Sovietų Sąjunga planin
gai prie to rengiasi, yra visai aiš 
ku. Pagaliau tai šiomis dienomis 
pasakė Sovietų Sąjungos atsto
vas Egipte. Kaip geras kortų lo
šėjas Chruščevas planingai ruo-

Kas bus Kanados
liberali} vadas

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

• Grįžusį iš Argentinos jau 
spėjo nuvežti į Kazachstaną. Vil
niaus radijas perdavė pasikalbė
jimą su Bronium Zulonu, prieš 
kurį laiką grįžusį iš Argentinos, 
o dabar dirbantį viename Vil
niaus fabrike. Pasirodo, kad ši-

OTTAWA, Kanada, gruodž. tas repatriantas tuo tarpu jau 
10. — Buvęs Kanados pilietybės i buvo nuvežtas į Kazachstaną 

darbams. Dabar vėl Vilniuje. Va
karais mokosi darbo jaunimo vi-

ministeris Pickersgill spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad li- 

lį. Sprendžiant iš dabartinių nuo'beralų vadu galį būti išrinkti
taikų, JAV ir Vakarų reagavi- Pearson ar Martin. Pastarojo ge
mas tokiu atveju bus silpnas ir ras esąs privalumas, kad jis vie-

durinėje mokykloje, — Kai ku
rie sugrįžėliai, nors „įdarbinti“,

svyruojantis. O tas dar labiau nodai gerai kalbąs angliškai ir bet dar neturi buto, tad gyvena
pastūmės arabų valstybes į Mas
kvos glėbį ir sukels jų neapykan
tą prieš Vakaras.

prancūziškai. viešbutyje.

džios iš rankų slysti, todėl ptar- 
ta atsargos. Sugalvota net devy
ni „pagrindiniai įstatymai“ so-

ItaUjos užsienių reikalų minis
teris Giuseppe Pella VVashingtone 
po pasitarimų su valstybės sekre
toriumi John Foster Dulles. Jie 
svarstė Italijos ekonomines prob
lemas. Italija stiprina savo įtaką 
Ai Liniuotu! rytuutML (INU)

darytosios imperijos griuvimo. 
Kadangi ji dabar mano, turinti 
daugiau kozirių rankose, nėra 
pagrindo laukti, kad ji norėtų 
pasitraukti.

Beviltiškumas tačiau neatlei
džia Vakarų nuo pareigos ruoš
tis, kada būklė nebus tokia be
viltiška. „Socializmo kraštai“ 
juk neišgyveno, ir vargu išgy
vens visokių savo vidaus prieš
taravimų. Pajutę, kad Vakarų 
pozicijos nesuakmenėjusios, bet 
vis jieško rimtų galimybių, gal
būt, ir rusai susigundys naudin
goms permainoms. Apsimesti, 
būk niekas niekados nekinta, 
reiškia kurti kvailio rojų, kur 
ragais susidūrę diplomatai nie
kur nenueina. V.

• Prezidentas Eisenhouier pa
skyrė James W. Riddleberger, 
dabartinį JAV ambasadorių Ju
goslavijoje, ambasadoriumi Grai 
kitai.

Ispanija stato liniją
aplink Ifni sostinę

MADRIDAS, Ispanija, gruodž. 
10. — Nors Ispanijos karo mi
nisterija vakar pasakė, kad or
ganizuotas sukilėlių pasipriešini
mas palaužtas Ispanijos Ifni ko
lonijoje, šiaurės vakarų Afriko
je, 8,000 ispanų kareivių stato 
apsigynimo liniją aplink Sidi If- 
ni, sostinę Ifni.

Ispanija pasiuntė 16,000 ka
reivių į Kanarų salas, į Ifni ir 
kitas ispanų kolonijas. Kareivių 
išlaikymas ten kainuoja apie mi- 
lionas dolerių per dieną.

Trumpai iš visur
• Kanadietis Lester B. Pear- kėjams, nutarta panaikinti ir pa-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Neto Yorko požeminių traukinių vairuotojai tebestreikuoja.
Prie jų prisijungė šešios kitos įvairių amatininkų unijos. Susisie
kimas sutrukdytas New Yorko mieste.

— Indonezijos vyriausybei ir komunistų amatininkų unijoms 
paimant turtingas olandų nuosavybes, Jungtinės Amerikos Vals
tybės pasisiūliusios tarpininkauti Indonezijos ir Olandijos nesu
sipratimams išspręsti.

— JAV valstybės sekretorius John Foster Dulles rytoj išvyks
ta į Paryžių. Jis pareiškė, kad taurės Atlanto Gynybos organiza- pirmininką kad jis
cija (Nato) turi būti lankstesnė ir pajėgesnė prus sovietų naujų esąg ša]iška8 Sirija nutar<i dau.
ginklų grėsmę. (gįau nepalaikyti ryšių su juo.

— Neil McElroy, Jungtinių Amerikos Valstybių apsaugos j Jungt. Tautos paskyrė pulk. 
sekretorius, vakar iš Londono atvyko į Bonną, Vakarų Vokieti- \joe Sirijos — Izraelio paliaubų 
joje, tartis su vokiečių augštais pareigūnais gynybos'klausimais.

— Penki anglies kasyklų darbininkai žuvo West, Virginia ka
sykloje.

son vakar priėmė 1957 metų tai
kos premiją Oslo mieste, Norve
gijoje. Pearsonui suteikta taikos 
premija už pastangas praėjusiais 
metais Jungtinėse Tautose baigti 
Britanijos — Prancūzijos — Iz
raelio invaziją Egipte.

• Alkoholinių gėrimų knyge
lės, kurios buvo privalomos On- 
tario provincijos, Kanadoje, pir-

Sirija kaltina
norvegų pulkininką

DAMASKAS, Sirija, gruodž. 
10. — Sirija šiandien apkaltino 
norvegų pulkininką Christian 
Moe, Sirijos — Izraelio paliaubų

komisijos pirmininku.
F ALENDORITT&

,. . .. . i Gruodžio 11 d.: šv. Damazas,
— Vakarų Vokietijos kancleris Adenauens, šiomis durnomis' ^. lietuviSki: Va|di8 ir 

sirgęs, vyks į Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) kon-
ferenciją, kuri prasidės gruodžio 16 dieną Paryžių jč. ' Sau). teRa ? ;0? ,eidžja8j 4 ;24

— Neatpažinta raketa, iššauta iš Cape Canavcral bandymo DkaS
centro, Fla., vakar nušvilpė į erdvę. Manoma, kad JAV armija iš-1 Oro biuras praneša: Chicago je 
šovė savo 1,500 mylių Jupiter raketą. įr joa apylinkėje šiandien — da-

— JAV vyriausybė nusistačiusi pakelti atlyginimą moksli- linai saulėta ir šalta, rytoj —
ninkams ir inžinieriams. j giedra ir šalta.

keisti jas asmens kortelėmis nuo 
1958 m. balandžio 1 d. Iki šio3 
datos iš pirkėjų bus reikalauja
ma turėti knygeles, bet jose per
kamas alkoholinių gėralų kiekis 
nebebus žymimas. Visdėlto užsa
komieji lapeliai ir toliau bus var 
tojami, nes, pasak komisijos 
pirm. H. Collings, tai palengvina 
atskaitomybę ir pardavimo tvar
ką.

• Kanadoje sovietų ambasa
dos vardu kai kurioms gimnazi
joms buvo išsiuntinėti laiškai, 
pasirašyti kultūros attache N. 
Sabotin. Juose pastarasis siūlo 
ateiti į pagalbą savo patarimais 
ir pakelti gimnazijų lygį įvedant 
sovietinius metodus. Sovietų am
basada Ottawoje pareiškė nieko 
nežinanti nei apie tuos laiškus, 
nei jo autorių. Tai turbūt kurio 
kanadiečio pokštininko darbas.

• Jungtinių Amerikos Valsty
bių karinė aviacija išleido 100 
milionų dolerių tirdama, kaip pa 
naikinti sprausminių lėktuvų 
triukšmą-

• Britanijos vyriausybė at
metė britų Darbo partijos siūly
mą leisti ortodoksų arkivysku
pui Makarijui grįžt i į Kipro salą.

• Penki ateiviai vengrai, nu
teisti už plėšikavimą, bausmę at-

Vlceprezldentas Rlehard Nlxon, 
kalbėdamas pramonininkų draugi
jos suvažiavime New Yorke pasakė
kad galimybės yra geros subalan- ,
suoti biudžetą. Jis pareiškė, jog likę bus taip pat deportuoti iš 
Eisenhovverio administracija sau- Kanados
ir n,™ w dre-
ekonomine pagalbą. (INS) I bėjo žeme. Daug nuostolių.
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“NUO JURŲ EINA MUSŲ 
2EME... IŠ AMŽIŲ 

KYLA MUS TAUTA”
Jūrų skautijos įnašas į Lie

tuvių Skautų Sąjungos veikimą 
yra didelis ir reikšmingas. Ak
tyvūs jūrų skautų ir skaučių vie 
netai sėkmingai atstovauja lie
tuvio skauto ir skautės vardą 
kitataučių tarpe ir atlieka gražų 
skautiškos praktikos darbą. At
ėjo laikas, kai susiorganizavi- 
mas lietuvių jūrų skautų akade
miniame lygyje pasidarė būtinas 
ir neatidėliotinas dalykas. Atsi
žvelgiant į specifinį jūrų skautų 
ir skaučių veikimo charakterį, 
kuris reikalauja savitų formų, ir 
tam gavus vyriausių Lietuvos 
Skautų Sąjungos vadovaujančių 
organų pritarimą, š. m. spalio 
16 d. Chicagoje buvo įkurta lie
tuvių jūrų skautų ir skaučių aka 
demikų korporacija “Gintaras”.

Korporacijos pagrindiniai tiks
lai yra: pasišvęsti dėl Lietuvos, riausioji skautininke O. Zailskie- 
kai-p jūrinėr valstybės atstaty- nė pranešė apie parengiamuo- 
mo: pas;švęsti Dievo, tėvynės ir sius tautinės stovyklos darbus, 
jūros, tarnybai; siekti mokslinio Sueigoje dalyvavo iš Venecu- 
pažarfgumo; laikytis skautiškųjų 1 elos atvykęs rajono vadas v. s. 
principų gyvenime; skleisti jūri-^dr. Petras Neniškis. Jis pasvei-
nę mintį akademinio jaunimo tar 
pe ir siekti lietuviškos kultūros 
išlaikymo bei asmeninio tobulė
jimo.

Korporacija yra pasiryžusi 
tvirtai laikytis savo užsibrėžtų 
tikslų ir pozityviu darbu stiprin
ti akademinės skautijos veiklą.

Diacere et navigare pro patria 
bono! Korp! Gintaras v-ba

A
CHICAGOS SKAUTŲ TUNTAI

Visi keutri Chicagos skautų 
tuntai iškilmingai paminės Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo 40 m. sukaktį vasario 9 d. 
Tėvų Jėzuitų Jaunimo centre. 
Lietuvos skautų globėjo šv. Ka
zimiero šventės minėjimas nuke
liamas į kovo 16 d.; tą pačią 
dieną bus surengta ir Kaziuko 
mugė.

PATIKSLINIMAS
Chicagos Skautininkų Ramo

vės rengiamas Naujųjų Metų su
tikimas dėl techniškų kliūčių ne
įvyks.

“BALTARAGIO MALŪNAS” 
CLEVELANDE

Clevelando jūrų skautų Stp. 
Dariaus pakviestas Montrealio 
Lietuvių Dramos Teatras lap
kričio. 30 d. lietuvių salėje užke
rėjo clevelandiečius Kazio Boru
tos legenda “Baltarapo malū
nas”. Daugelis skaitė šią kny
gą. Tačiau montrealiečių perduo 
tas lietuviškas žodis scenoje pra 
lenkė visus lūkesčius.

Veikalą režisavo B. Pūkelevi- 
čiūtė.

Jūrų skautai buvo gražiai iš- 
dekoravę jūriniais motyvais abi 
sales, o jų tėvai po spektaklio 
skaniai pavaišino svečius bufe
te. aks

GAUSI SKAUTININKŲ 
SUEIGA

Gruodžio 1 d. buvo Chicagos 
Skautininkų Ramovės sueiga, 
kurią pradėjo ramovės pirm. 
psktn. E. Zajbarskas, pakviesda-

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

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje filinois Valstybėje.

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

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

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

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

mas sueigai pirmininkauti sktn. 
Ig. Serapiną.

LSS vyriausias dvasios vado
vas kun. dr. J. Vaišnora pateikė 
trumpą savos organizacijos sa
vikritiką, iškeldamas kelis ryš-i 
kesnius trūkumus. Jis pabrėžė,! 
kad sąjunga eina amerikietiškuo ' 
ju keliu, jaučiamas vadovų trū
kumas atsakingoms pareigoms, 
įsiregistruddami į JAV akautų 
sąjungą nuskriaudžiame savo <or 
ganiz&ciją. Mielas dvasios va
das pastebėjo, kad dažnai vy
resnieji vadovai nesusikalba su 
jaunesniaisiais; jaunimas reiš
kiasi gražiai ir pozityviai, tačiau 
daugelis vadovų gyvena praeiti
mi. Jis ragino viską derinti prie 
laiko, vietos sąlygų ir aplinky
bių.

*
Psktn. V. Černius, šią vasarą 

dirbęs amerikiečių skautų sto
vykloje vadovu, pateikė tos sto
vyklos įspūdžius ir kritiką. Vy-

kino sueigos dalyvius Venecuelos 
lietuvių skautų vardu ir trum
pai nušvietė jų gyvenimą ir skau 
tiškąją veiklą.

Sktn. V. Tallat - Kelpša Chi
cagos Skautininkų Ramovės

MOODY

8TATTBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rflšlų 
MEDŽIAGA

CARR
LUMBER CO

STASYS LJTWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272
Apkainavimą Ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė attdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
Pirmutinis šios rūšies leidinys 

išeivijoje, redaguotas
EDVARDO ŠULAICIO.

Leidinys turi 56 žurnalinio for
mato puslapius, kuriuose telpa K. 
Cerkeliūno, S. Daunio, E. Bulaičio, 
A. Laukaičio, A. Banelio, A. Gum- 
baragio ir kitų straipsniai apie 
krepšini Lietuvoje ir išeivijoje. Ja
me yra 63 reto įdomumo nuotrau-, 
kos. Kaina 1 dol.

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

SOPNIE BARČUS 
RADIJO VALANDA

H stotie* WGE8 1890 k. kasdiena 
nuo pirmadienio Iki šeštadienio nuo 
8:10 Iki 1:16 v. ryte, Ir kas pirma
dieni nuo 7 Iki 8 vakare.

SEKMADIENI iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. Ir FM 102-3 MC. 
8:80 Iki 9:80 ryte.

Tel. HEmlock 4-341S 
7153 fio. Maplewood Avė.. Chicago 23

PERKRĄUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningu darbu. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonu — FRontier 6.1882

vardu padėkojo buvusiam “Skau Į 
tybės Kelio” redaktoriui psktn. 
Br. Juodeliui už darbą skyrelį re 
daguojant, įteikdamas atminčiai 
knygą su visų dalyvių para
šais. koresp.

F7

— Brolijos pirmūnas v. s. Pet
ras Jurgėla jau ilgesnį laiką ruo
šia knygą apie Lietuvos skauti- 
ją. Šiuo metu jis tikrina, sten
giasi patikslinti ir papildo atski
ras rašomosios knygos dalis. Jei 
tais reikalais pirmūnas kreiptų
si į ką prašydamas žinių ar me
džiagos, visi vadovai yra prašo
mi neatsisakyti patalkininkauti 
ir pasidalinti turimomis žinio
mis. T’k tokiu būdu galės būti 
atkurtas tikresnis lietuviškosios 
skautiios nueito kelio vaizdas.

— Brolijos svyr. skautininkas 
savo Krivūlėje paskelbė nuo
1957 m. gruodžio 1 d. jubilėjinių
1958 metų lietuviškojo skauta- 
vimo varžybas visiems LSB vie
netams. Varžybų taisyklės bu
vo paruoštos patyrusių skauti
ninkų v. s. Ant. Saulaičio ir v. 
s. Alekso Matonio. Varžybų ko
misijos pirmininku pakviestas v. 
s. A. Saulaitis, Old Colonial Rd., 
Oakville, Conn. Jam pavesta su
daryti varžybų komisiją.

— Clevelando skautų dosnus 
rėmėjas ir bičiulis Zigmas Jan
kus tapo “Skautų Aido” garbės 
prenumeratoriumi 1958 metams. 
Be to jis užsakė dar dvi prenu
meratas “Sk. A.” administraci
jos nuožiūra — vieną Vokieti
jon, o kitą Italijon. Člevelande 
skautiškos spaudos vajų vykdo 
ps. Vladas Bacevičius 1132 East 
72nd Str., Cleveland, Ohio.

— LSB reprezent. leidinys an 
glų kalba “White Badge” gau
namas pas jo redaktorių ps. A. 
Banionį, 8336 Logan Str., Det- 
roit 9, Mich. Būtų gražu, kad

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

Universal Savings and Loan Assodation užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

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

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RAOIO & TELEVISION SALES & SERVICE
PRospect 8-53742646 West 71»t Street

<7
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JODINĖJA PRINCAIS

Monako princas Rainier leidžia 
pasijodinėti ant savo pečių duk
rai, ,kuri sausio 3 d. bus 1 m. am
žiaus. (INS)

skautų vienetai užsisakytų ir pa 
skleistų minėtą leidinį ko plačiau 
kitataučių tarpe. “White Bad
ge” turėjo didelį pasisekimą Pa
saulinėje Skautų Džiamborėje 
ir JAV Tautinėje Džiamborėje.

— Hartfordo skautų tėvų ko
mitetas ir šiemet rengia tradi
cinį Naujų Metų sutikimą Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje. Pakvietimus galima gauti 
pas ps. J. Benešiūną, 122 Fair- 
field Avė., Hartford. Conn.

— Liet. Studentų Sąjungos 
suvažiavimo New Yorke pirmi-

Duoną Ir {vairias skcuingaa 
boikotai kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3839-41 S. Lituanlca Avė

TeL CLlffslde 4-6876
Prlatatome ) visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Ii 
siunčiame Į visus artina uo 
sius miestus

11

ninku buvo išrinktas fil. A. Avi
žienis, sekretore sesė G. Mustei
kytė, o į mandatų komisiją įėjo 
senj. G. Kurpis ir senj. R. Min- 
kūnas. Suvažiavimo banketo 
■programą pravedė senj. J. Ulo
nas, o rengimo komitetui pirmi
ninkavo senj. R. Kezys,

— Senj. Br. Vaškelis, Toronto 
skautų akademikų iniciatyva su 
daryto "Lituanus” remti komi
teto pirmininkas, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV suvažiavi
mo New Yorke metu bankete į-

>Nukelta f 5 pusi.)

.
KAZYS ČESNAUSKAS

6444 SO TROY ST. 
Telef. WAlbrook 5-7670 ii 

Olbton 8-4938
• Generalla kontraktortua nau
jų namų statybai, Jvalrlema re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime tildei} patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

MOVI NG
' A. BENIULIS atlieka Įvairius 
! perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIshop 7-7075

HR |. ir K AGLINSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarime 
'SI valandos skambinti telefonu 

HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdtan iSskynis trečlad ’r
'•'•tad

Res. tel. GRovehlll 6-5608

Tel. ofiso WA 5-8010, rez. PR 6-7S8S
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Ptrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

OR. ANNA BALIUNAS
‘KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenue 
ai. kasdien 10-12 vai. Iv T-l vaJ 
-rok Šeštadieniais 10 • vai Trečia 
tioniats uždaryta Kt laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PR H-S229
Rea tetef. WAlbrook 5-6070

DR. VL BLAŽYS
•LAUCIŲ 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 8-8048 
Rea.: VVAlbrook 5-8048 

Tel. ofiso HE. 4-5840, rez HE. 4-2324
DR. PETER T- BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai Pirm ketvlr., penkt 1-4 Ir 7-3
Antr. 1-6. treč. ir šešt. pagal sutart), 
sekm. uždaryta.

0R. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Ohleago 23, III

telefonas REpnbllc 7-4300 
Rezidencija: GRovehlll 6-8104

Pasimatymai pagal sutart}

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
'flso vai : nuo 1-4 Ir nuo 6-1:80 v 

”*k Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 pople’ 
Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel Vlrglnla 7-OOS6 

ResMend Jos tel. BEverly «-884i

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-«8«7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weot 71«t Street 
(71-03 ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—I Ir 6—8 vai. vak. 
Šešadtenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Tel. ofiso PR 6-1818, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 West 63rd Street

VAL. ksiullen nuo 2—4 p. p. Ir 7:39 
Iki 9 vai Trečlad. Ir šešt. uldaryta.

Telefonas GRovehill 0-1605
0R. ALDONA JUŠKA

AKTŲ LIGŲ SPECIALISTf 
— PRTTATKO AKINIUS - 

Valandos. I- ir 1--9 v. v. pa«aJ
»ne1tar1m» Išskyrus trečiadienius 

2422 W Marnnette Rosd
Ofise ir toto tel Ol.ymplc 1-1281

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So 49th Court Cicero 
KamiJen 10—12 Ir 4—T ra.1. Tračiai

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 
neg jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

TeL RRIlanos 6-1*11
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvia gydytoju)
3925 We»t 59 Street

Vai. auirad . aetvlrtad. Ii
penktai! nuo 1—4 p p. 6:10—8:8d 
vai. vak Trečlad ir šeštad 1—4 v 
P P

•'et oflw> Ir buto OLymple 1-4153

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. Iftth SU Cicero
Kasdien 1-1 vai. Ir 6 8 vai vak 

lšakyrua trečiadienius 
Aettadlentala i f Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-121 D. Jei 
neatsiliepia. Saukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 8. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-8:80 v 
Vak pirm. antr, ketvlrt 6-8:80 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
'Gydytoja Ir Chirurgė'

KUHKIV IK VAIKV įauV 
SPECIALISTE

T15O South Western Avenue
(MEDICAL BUlLDINO) 

Plrmad.. 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 8 vai. popiet

Offlpe tel RE 7-11 SS 
Rcs. tol. VYAIbmok 5-3705

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-8700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St (71 Ir Campbell av.)
Valandos: plrmad., ketvlrtad., ftešt. 
nuo 1 Iki 4 vai. p. p., antrad. Ir 

penktad nuo 6 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-3700 
Hez. PR 6-9MOI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 7I»t Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St, Beverly Hills

VUT.: kasdien nuo 6 v. r. Iki 9 v. v!., 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki t v. v., 

Išsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — pmimaa 5-87M 
Buto REverlv 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6S1A 
Res HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PIiAUOlV IR VIDAUS LTGO 

2745 Weat 69th Street
priešais Šv Kryžiaus ligonine 

PHIm. pagal susitarime

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
425S So. Whlpple Street

(Arti Arcber Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—6? 7-3. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4343.

Namų — CEdarareat 3-7783

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečlad. ir kita laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St.. tel. ReDUbllC 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2328
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Arcber).
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečlad ir vekmad tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Rroadway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. 8-8 v. vak., šešt. 10-12 

vai. prieš piet. Kitu laiku pasai su
sitarimų. Tel.: Office Gary TUrner 
3-0902. Res. Ch-RO BIshop 7-5833. 
_______ Tel. TUrner 3-9902 ,

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. CHIRtTRGTNftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus Uronlns 
Telef. REpnblIo 7-2230 

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

DR. ANT. RUDOKAS. Opt 
Tikrina akis Ir pritaiko akmina 

keičia stiklas Ir rėmas 
4466 8. Oaliforais Ava YA 7-788)
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. oi 
larvtsl šeštad 10 ryto Iki 9 v p p

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois TaL LUdlovr 6-950

Enterrd aa Second-Class Matter March 21, 1916, at Chicago. llllnole 
Under the Act of March 8, 1879

Mrmhor of the Cathollc Prrns A 
Publtshed d a 11 y. ezept 

by the
Llthuanlan Cathollc Prens
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Ay orthopedaa - Piotealstas
V Aparatai-Protezai. Med. ban
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t Areli Hupports) Ir L C. 
Vai. k « Ir 6-8 Šeštadieniais 3-1 
ORTHOPEDIJOfi TECHNIKO** LAH
2850 VV 63rd st.. Chicago 29. U 

Tel PRoupeit 6-5004

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas 4250 W SSrd St 
Ofiso teL RKlIanoe 5-4410 

Itraiii telef. GRovehlU. e-oe 17 
Valandos 1 t p m . 6-8 p. m 

Penktad. tik po ptųtu.
rrečlad ’■ tettad pagal nutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-_— 
Mezldenclja* - liAfayette 5-1171

DR. P. STRIMAITIS*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak 
tefttad nuo * Iki 6 vai., l&skyr sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortb Wacker Drlve 
ffllvlc Opera House, kamb. 1181

Vai. kasd. 12—4 
Tel. OEntral 8-2234

5002 West 16th Str.. Cicero
''ai kasdien 6-8, šešta d. l-l vai 

Tel. TOvvnhaU 2-0383 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų lgos) 
Ofisaa ir rw.: 51G0 8. Weatem Avė 
Tel. PRospect 8-1228 arba WE 6-557"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad 
2-4 vai. popiet'Ir sulig susitarimu 

Tel. ofiso HE 4-2128, rea. GIb. 8-313T
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRVRGA.M
2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

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

Telefonas GRovehlll 6-2828
DR. A. YALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKl’ŠEMJA Ir MOTERĮ;
LIGOS

2524 West 69th Street
(69-os Ir Maplcwo«>d Avė kampas) 
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak.
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

f>l. ofiso PRospecst 6-94OO
Resld. PRospect 6-3400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškeytčMtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGR 
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 nusitarus

Tel. cfhw. VIctory 2-158)
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slot Street
Kamp. Halsted Ir 11-mos catvlu 

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

Tel. ofiso PR. .1-0446, rea HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 We«t' Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki D v-

Trečlad. Ir šeštad. pasai sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
re*, ofiso OA. 6-0257, rea PR. 3-Š353 

Rezkl. 6600 S. Arteslan Ava
VAL. 11 y. r. Iki 1 p. p.i 6—7 y. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeL YArdn 7-1829 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akte 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 iki 1, nuo 6 Iki S. tre 
člad. nuo 10-12, penktaa. 10-2 u 
teštadlenlals nuo 10 Iki 2 vai. p.p

ANATOLIJAUS KAIRIO 
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: 32.00, 150 puaL'

Užsakymus ir pinigus siųskite.-

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, IR.

PRENUMERATA: 
Chicago) Ir Cicero) 
Kitur JAV Ir Kanadoj 
Ožalenyja

n'n
flundaya. $10.00 per year outnlde of Chicago$12.00 per year In Chicago A Cicero

Soelety $10.00 peryear in Canada
Forelgn $12.00 per yearIMT 6Ž&fY) N H meto 8 mėn. 1 mln812.00 $6.Ro $8.R0 91.80tio.oo $R.RO $3.00 ■ 91.2R112.00 $6.R0 18.60 91.90
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NEKANTRUMO PAMOKA
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DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

NESUSIKLAIDINKIME
GEDIMINAS GALVA

Šiandien visi stato klausimą, kas atsitiko? Kodėl prieš 
triukšmo sukėlimą nebuvo vietos kitam klausimui: ar tai, kas | ••Draugo” bendradarbis Šve- ko kištis, kai visi'kariuomenės 
atsitiko, negalės atsitikti? Kodėl spaudai, televizijai ir kitiems Erik Tomte iai,kričio 27 vadovai ir anie du trečdaliu ka-
žinių šaltiniams nerūpėjo galimas atsitikimas, kas atsitiko, nes d žukavo reikalu pa8kefcs du rin;nky yrą kompartįjos nariai 
laivyno erdvės raketa Vanguard buvo bandymo stadijoje. Kas netikslius tvirtinimus. Kompartijos vadovybė kitaip gal
atsitiko — žinome, bet kokios bus pasekmės nesėkmės atveju — 
nežinojome arba mūsų nekantrumas pamiršo viską ir šaukė visais 
balsais, kad JAV mėnuliukas skris aplink žemės kamuolį. Dabar 
mūsų triukšmas parodė savo tikrą veidą ir pasitarnavo ne mums, 
bet tiems, kurie nėra JAV draugai. Sakoma, kas lėtai eina, to
liau nueina. Kas, neperšokęs per tvorą, sako o(p, tas šokdamas 
sugriūva, šiandien lygiai taip atsitiko Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms su erdvės raketos sukeltu triukšmu, kuris baigėsi 
dideliu dūmų kamuoliu. Ar ši pamoka nebus pamiršta ateityje? 
Per keletą dienų prišaukėme tiek daug, kad tų atgarsių nesu- 
gaudysime per keletą metų.

Pirmasis: “Svarbiausias mo
tyvas pašalinti Žukovą iš par-

vojo. Ji siekė visuotinos įtakos 
kariuose, o ne tik karininkijo- 
ie. Susitarimas tarp Žukovo ir

ti]„« v.rfumų ,r krašto apašo- ChnlS6„V0 ra korMS,,(„jento i6 
gos ministeno posto mekam ne-, mialas 2uk()v>e karinials
lemti atgaivą, asmens kulto". Į l5ktuvais wžti kompar,ijoa riko
Šis sakinys pasiskolintas iš a-i narius į Maskvą ir atgal į jų gy
gifpropo ir marė. Žukovo priešo venvietes Kai cikc chruifevas 
marš. Koncvo puohmo "Pravdo- buVQ paklaustas apie sovietų ka.
je

Žukovą paskyrus krašto ap
saugos miniateriu 1955 m. va
sario m’čn., jis pareiškė: “Kraš-

__ , ,. ............ a . ... , I to apsaugos komitetui mane pas
Negalime kaltinti JAV mokslininkų. Negalime kaltinti vai-1 kyrus kariuomenės vadu Mask- 

džios ir visuomenės. Visa kaltė ir atsakomybė tenka JAV “šen- |„o5
sacingam žurnalizmui”. Begaudant sensacijas, iš netikrovės da
romas tikrumas, abejones keliantieji atvejai tušuojami ir skel
biama tikrovė, pamiršus galimas pasekmes ir jų išdavas. Vienas 
dalykas yra sensacijos, tinkančios vidaus problemoms, kitas da
lykas yra problemos, kurios tinka išskirtinai tautinės ir tarptau
tinės reikšmės sektoriams. Rusijos “sputnikas” išjudino viešąją 
JAV nuomonę, valdžios rimtumas įrodė jos nepažeidžiamą galy
bę, autoritetinga visuomenės laikysena užantspaudavo demokra
tinės laisvės pranašumą. Tik spauda ir kiti žinių šaltiniai susirgo 
isterijos liga ir pompavo baimę, o vėliau abejones keliančią tik
rovę pavertė sensacija, kuri šiandien tapo skaudžiu smūgiu JAV 
prestižui. Negali būti jokios paslapties, kad Rusijos mokslinin
kams įvyko tokių pat atsitikintų su “sputinkų” bandymais, koks 
atsitiko JAV. Jie turėjo ne vieną, bet daugelį atsitikimų. Ta
čiau tyla uždengė nuo pasaulio akių visas nesėkmes. Tuo tarpu 
amerikinės spaudos nekantrumas išpompavo viską, kas tikreny
bėje būtų daug geriau buvę, jei pompa būtų buvusi paleista p o 
to, kai veiksmai ir sensacija būtų davusi tikrus vaisius ir erd
vės raketa būtų skridusi aplink žemę. Nėra abejonės, kad JAV 
mokslininkai viską padarė gerai, bet spaudos triukšmas jiems at
ėmė paskutines galimybes pilnai patikrinti, peržiūrėti, padaryti 
pataisas ir tik tada imtis žygio paleisti raketą. Propaganda nu
skambėjo /visame pasaulyje. Visas pasaulis buvo įtikintas pasi
sekimu ir laukė geros naujienos, bet sulaukė liūdnų pasekmių.
Kas perdaug — nesveika, sako sena patarlė. Reali šios patarlės 
prasmė turėtų įtikinti ateityje tas sferas, kurios padarė skaudžią 
klaidą.’ < Kz. Tautkus

KAS KALTAS?

Reikėtų susivaldyti
Mokslininkai yra pareiškę, kad Sovietų Rusijoje buvo daug 

bandymų, kol pavyko sėkmingai paleisti aplink žemę dirbtinį mė
nuliuką — “sputniką”. Sovietų spaudai buvo leista apie jį rašyti 
tik tada, kada mėnuliukas jau keliavo aplink žemę. Sovietams 
buvo lengva išvengti pirmųjų bandymų viešumos, nes ten nėra 
laisvos spaudos. Kas kita yra Amerikoje. Čia nė valdžia, nė kas 
kitas negali sulaikyti žinių, nepaisant, kokios rūšies jos bebūtų. 
Tik karo metu yra įvedama griežtesnė cenzūra karinėms žinioms. 
Vis tik būtų sveika, jei ir taikos metu bent jau pati spauda susi
voktų neskelbti žinių apie tai, kas kenkia krašto prestižui ir pa
tarnauja priešui. Tokiais atvejais ir pati valdžia turi mažiau kal
bėti, bet daugiau ir rūpestingiau dirbti Ji taip pat turi mažinti 
galimybes įvairiems susižiniojimo šaltiniams daryti sensacijas iš 
krašto gynybai stiprinti darbų.

vai ginti paruošiau Stalingrado 
antpuoliui pirmuosius planus, ku 
riuos įvykdė marš. Vasilevskis. 
Anuo metu buvau nepaprastai 
užimtas pasiruošimui sutrukdyti 
Hitlerio kariuomenės manevra
vimą”.

Jis buvo gana kuklus ir vėles
niuose pareiškimuose bei spaudo 
je, pav. 1955.5.8 “Pravdoje” ap
tardamas laimėjimus prie Mask 
vos, Stalingrado, Kursko, nes 
“ten įrodė kariuomenė savo ne
paprastą pajėgumą, o kariuome
nės vadai gerą pasiruošimą kom 
partijos vadovybėje”.

Žukovo laimėjimus vertino 
kompartija, garsino jos leidi
niai: Didžioji sovietinė enciklo
pedija 46 tome š. m. rugpjūčio 
“Voprosi istoriji” paskyrė ilgą 
studiją Žukovo nuopelnams karo 
metu.

Pats Žukovas nepurkštavo ir 
žinomoje Leningrado kalboje š. 
m. liepos mėn. 16 d., kai jis su
laukė nepaprasto klausytojų pri 
tarimo.

Ne kas kitas, o N. S. Chruš- 
čevas tarėsi Žukovą gynęs, Sta
linui jį puolant ir praėjusio gruo 
džio 2 d. rašte jis nemažai smil
kė Žukovo 60 m. sukakties pro
ga.

Autorius neturi jokios nuovo

BOLŠEVIKAI JUOKIASI

Soviftų armijos laikraštis “Raudonoji žvaigždė” įsidėjo ka
ri katu rą, kurioje vaizduojama kaip nuo nusprogusiu Ameri
koj žemės satelito bėga generolai ir bankininkai. Gaila, kad 
Raudonoji žvaigždė neįdėjo jokios nuotraukoa-kaip dirba kol- 
chczininkas, pavergtas liaudies išnaudotojo Chrušėevo, dėvė
damas susprogusias keląes. ’(INS)

rinį pajėgumą, atsakė: “Aš ne- 
siteiravau savo ministerio, t. y. 
mūsų krašto apsaugos ministerio 
tuo reikalu, todėl negaliu čia pa
teikti tikslių duomenų”. “Prav- 
da” š. m. birželio 4 d. laidoje 
sąmoningai praleido šį pareiški
mą, kuris tikrovę pavaizdavo, o 
š. m. birželio 3 d. “New York 
Times” neiškreiptą tekstą pas
kelbė. Todėl sovietinėje santvar
koje bet kuris su pavaldiniu ta- iabai žinoma žvaigždė gen. Se- 
rimasis laikytinas koresponden- rovas”. STRS KGB viršininku 

yra gen. I. A. Serovas nuo 1954 
m. kai MVD 1954 m. vadovavo 
S. N. Kruglovas, o 1956 m. spa
lio m'ėn. pareigas perėmė M. P. 
Dudurovas. Serovas yra senas 
ir žinomas saugumietis. Jį ypa
tingai gerai žino Pabalti jis, nes 
ne kas kitas, ,o Serovas paruo
šė įsaką sunaikinti “buržuazi
niam nacionalizmui” ir tūkstan
čius ištremti į Sibiro vergų sto
vyklas bei ten nemažą dalį su
naikinti. Gi anuomet jis buvo 
saugumo komisaro pavaduoto
jo pareigose.

Gaila, kad Tomtei nėra žino
ma, kad saugumo viršininkų pas 
kyrimas, atleidimas, bei sunaiki
nimas, pav. Berijos, atliekamas 
tik kompartijos vadovybės įsa* 
kymu. Anksčiau vadovavo kom 
partijos prezidiumas, nūdien par 
tijos sekretoriatas, t. y. Nikita 
Sergejevič Chruščev. Jis 20-me 
kompartijos suvažiavime reika-

to išmislu.

Kompartija ir administracija
Tomte tvirtina: “Chruščevas 

turi taip manevruoti, kad teroro 
aparatas pereitų į jo rankas. O 
tai negali įvykti tol, kol jis ne- 
atsisės į vyriausybės suolą”. 
Maskvoje šeimininku yra kom
partija, o ne administracija. Su
sidaro įspūdis, kad koresponden 
tas dar tebegyvena revoliucijos 
tarpsnio nuotaikomis, kai men
ševikai šaukė: “Visa valdžia so
vietams”. Milžiniška biurokra
tinė administracija tėra tik kom 
partijos įrankiu bei jos politikos 
vykdytoja. Tomte jau turėtų ži
noti Stalino nurodymą: “...poli
tinius ar organizacinius klausi
mus tegali sovietuose spręsti 
kompartija, o ne kas kitas”. 
(Problemi leninizmą, 165 p.). 
Vyriausioji įtaka bei vadovybė
visą laiką buvo komparti jos ran
koše. Ji ir šiandien vadovauja ! r7jJ„ , ... , j, ; , . . a , . ,x. J lavo, kad “...kompartija vykdy-............. ..............,....................,.! valstybei. Atskiroms sritims tų atitinkanlą saugumo įstaigų

kos apie politrukų vaidmens pa- ,var 1 a : 08 ,n"‘ ?ls veiklos priežiūrą, bei patikrintų

Spaudoj ir ^vėmimo

Kova, kur ne divizijos nusveria
Žymus aftglas poetas Stephen 

Spender redaktorius Kultūrinės 
Laisvės kongreso žurnalo “En- 
countef”, Londone, rašo:

Vengrijos sukilimo nuslopini
mas tebeverčia Vakarus pagal
voti. Norėjau pasakyti: “Verčia 
Vakarų sąžinę apsigalvoti*’, bet 
prievarta veikia ir kitomis kryp 
timis. Nuslopinimas įrodė mūsų 
negalėjimą apsaugoti vengrų ne 
priklausomybę ar įkūnyti JTO 
rezoliucijas. Be to, įrodė, kad 
rusai gali vengrų laisvę smaug
ti, nors mes jos gaivinimui pri
tariame.

Vakarų atsiliepimai sukilimui 
įrodė, kad nuo pat pirmųjų die
nų Vakarai tenorėjo būti žiūro
vais. Pirmiausia žiūrovas netikė 
jo, kad maža tautelė gali išsilais

drumsti optimistinių nuotaikų 
perrenkant prezidentą Eisenho- 
werį.

Realistai tikina, vengrai ne
turėję sukilti. Jei realizmu skai
tysime pasvėrimą pajėgų vieno
je ir kitoje pusėje ir nustatymą 
elgesio pagal nuosprendį, tai gal

tai ko nors trokšta, į kovą me
tasi, nors žino savo bejėgišku
mą. Jei realistais sektumėm, tu 
retume sakyti, jog tegul niekas 
nepareiškia noro būti laisvas iki 
nesuteiks ganėtinai pajėgų lais
vę išsikovoti, ir tegul niekas ne
žadina kito laisvės, jei neganė
tinai stiprus ateiti jam į pagal
bą. Jei žmonija tik tekio realiz
mo laikytųsi, jos istorija iš tik
rųjų būtų liūdna. Bet laisvės 

vinti iš didelės nagų ; po to žiū-, troškimas neišdyla vien dėl to, 
rovas įtikėjo, kad stebuklas vis-į kad to troškimo savininkas silp
gi įvykovėliau žiūrovas bejė
giai žiūrėjo, kaip, sutelkęs savo 
pajėgas, didelis mažąjį prie že
mės pribloškė; galiausia daly
kas baigėsi dideliu žiūrovo ap
gailestavimu ir ištiesimu miela- 
širdingos rankos pasveikinti 
tremtinius su pareiškimu, kad, 
girdi, “vengrai pertoli nuėjo”.

Tiesa ir aš negaliu pasakyti, 
ką esamose sąlygose Vakarai ga 
Įėjo padaryti. Tačiau gal ne ven
grai “pertoli nužengė”, bet Va
karai, nes anglai ir prancūzai 
momentą ,j>arinko savo žygiui į 
Suezą, o amerikiečiai nenorėjo

sias Rusijoje, maršalas turėjo 
nepaprastą pasitikėjimą kariuo
menėje ir dar kompartijos pre
zidiumo pilnateisį narį, juokinga 
kalbėti apie nepaklusnumą Sero- 
vo, kuris dar taip neseniai savo 
viršininką lydėjo į Prahą.

Chruščevas siekdamas vis di
desnio įsigalėjimo visur stengia
si vieton ištikimų “technikų — 
administracijos pareigūnų turė
ti aparačikus — kompartijos pa 
tikrintus narius. Tas pats deda
si ir kompartijos prezidiume, ku 
riame teliko Bulganinas, Miko- 
janas, Vorošilovas ir Kuusinen 
iš administracijos aparato. Šiuo 
svarbiu reikalu reikėtų atskira 
proga pasisakyti.

— šv. Kaštas yra mano di
džiausias turtas, be kurio aš 
būčiau vargšas. Kai aš noriu 
sustiprinti ir atgaivinti savo 
širdį, aš nesigriebiu filosofinių 
klausimų, o imu į "rankas mažą

=------- ------- knygelę — Naująjį Testamentą.
sitikime” (Pravda 1956 216) įJame aŠ randu daugiau aišku' 
Keista, kad Chruščevas ir šį mo ir gil*snil* tiesi*. kaiP visuo- 
kartą pertoli prasižiojo saugu- fUosofl* raštuose. Net jeigu 
miečius vadindamas čekistais,? ir vieninteliu savo suraminimu 
nes šis vardas saugumiečių sa. i laikytumėte Evangeliją, gerai 
vitarpyje dar tebenaudojamas, darytumėte, nes ji yra atviras 
(Anatolij Granovskij, Ali pity visų tiesų šaltinis, ir protas jų 
choked, London, 1955). i niekur kitur nesurastų, nors ir

Jei kompartijai pavyko atsta- visas savo sritis išjieškotų. 
tyti Žukovą, kuris buvo žinomiau 1 Emmanuel Kant

STEIK TEXTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

laipsnį pakitimą, kai rašo: 
“...Chruščevas atidavė Žukovui 
visą politrukų organizaciją, kaip 
kompensaciją už kariuomenės 
paramą birželio mėn. krizėje”. 
Politrukų įtaka jau žymiai anks 
čiau apkarpyta.

Kodėl pašalintas Žukovas?

Kompartija dar prieš š. m. lie
pos m’ėn. įvykius padarė žygius 
kariuomenėje įtaką sustiprinti. 
“Sovietskij Flot” š. m. gegužės 
12 d. paskelbė kompartijos ciko 
įsaką organizuoti sovietinėje ka
riuomenėje ir laivynuose kom
partijos padalinius. Tai buvo už 
simojimas kompartijos agitpro- 
po įtaką sustiprinti visuose ka
riniuose daliniuose.

Komp. polėkis karininkų buvo 
nepalankiai sutiktas. Ne tik 
marš. Žukovas, bet veik visi ka
riuomenės vadovai įsaką kritiš
kai vertino. Jie samprotavo, kad 
agitpropui kariuomenėje nėra

kurių skaičius ir apimtis vis kai- . OBW, - •. ,. . . ... . . JU asmeninį sąstatą,taliojama prezidiumo nutarimu. 1955215)
Vyriausias prokuroras, nors skir Pažymėtinas N G 
tas sovietų augsciausiojo prezi-! drOT/pasisakymas 1957 m lap.

luino, a įau jis yra omjia i krjįj(> mgn "Sovietskoje gosu- 
jos vadovybes žinioje. Ne kitaip i darglvo . , žurna)a £
dėtųsi su vadovais kariuomene- ’ r

(Pravda,

je ir saugume, kurio uždavinys 
sekti asmenų patikimumą kom
partijai, o ne Rusijos valstybei.

Keleriopai kompartija seka 
administraciją. Todėl komparti
joje lygiagrečiai veikia žinybos 
administracijos politinės linkmės 
vykdymui sekti. Tomtei tiktų pa 
siskaityti anglų Royal Institute 
of Foreign Affairs leidinį “The 
Soviet Yugoslav Dispute”, 
1948, 15 p.: “Pagal marksizmo 
teoriją partija turi prižiūrėti vi
sas administracines įstaigas, im 
tinai saugumą”.

Sovietinis saugumas

aptariant komunistinius teisės 
pradus: “Kompartija drąsiai ;r 
atvirai iškėlė teisės laužymą ku 
rį leido J. V. Stalinas. Ji išaiš
kino liaudies priešą Beriją ir 
griežtose rankose perėmė visą 
administraciją bei valstybės sau 
gurno įstaigas”. Anksčiau, Stali
no metu, partietis Kuznecovas 
vadovavo administracijos priežiū 
rai, vėliau orgbiuro, o pastarąjį 
panaikinus priežiūros pareiga 
atiteko partijos prezidiumui, pa
galiau, — sekretoriatui. Sekre
torius apsprendžia Žukovo, Se- 
rovo ar Bulganino likimą. Jis 
kalbėdamas apie Beriją tart:
“Absoliuti dauguma čekistų yra 

Šiuo reikalu Tomte tvirtina,1 garbingi pareigūnai, pasišventę 
kad KGB dabar vadovauja “ne- bendram reikalui ir mes jais pa

gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui j užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ................... ............... $4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffe- 
ta” paprastai $1.98, dabar tik ............................................ 98<-

60 colių vilnonės medžiagos ir “flaunel’ vyriškiems ir
• moteriškiems kostiumams tiktai " $1.89

♦8 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertei iki
$2.98, tiktai ........................... .........................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite j STEIN TEXTILE ir patye įsitikinkite. Su kiek

viena pirkiniu virš $20.00 gausite vienai snkneloi medžiagos t 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, "brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigia - 
kainas. ,

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškiai įsidėmėti adresą — 1306 KO. UNION —, nes Stein 
Textile yra tik šioje vietoje ir jokių skyrių neturi.

I blokas į rytus nuo Halsted St., U/8 Moko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėle iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

r™™’ ,,M" H'PTVMnmm.m

sukilti. Bet žmonės, kada karš —

nas arba nužudomas. Jei taip 
būtų, tai žmonija neturėtų vil
čių nugalėti "nenugalimą” Hit
lerį, Staliną ar dabar Chrušče- 
vą.

Gyvenime niekas vietoje ne
stovi: istorija, laikai, žmonės ir 
galia. Iš jo gelmių viršum vis 
stumiasi tragedija: skaudūs pra 
laimėjimai veda J šviesią perga
lę, o neviltis į viltį. Mano nuo
mone, vengrų sukilimas nebuvo 
tik mėnesio blykstelėjimas, ku
ris pagamino tremtinių masę, 
bet pareiškimas principo, kuris

91MunoMai
ROMANAS

VERTC A. LEITISKIS

(TĘSINYS)
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Agronomo darbą savo rajone Andrius pradėjo 
Smilšanų žmonių, jų namų ir gyvenimo pažinimu. Taip 
jau kokią savaitę jis buvo ėjęs iš namų į namus. Jo šie 
žmonės dac nepažino ir nežinojo, kas jie toks, ir taip 
buvo geriau.

pasikeitę. Buvo praėję šešeri, septyneri ir aštuoneri dėmųjį ūkininkavimą, apie pašaro stalų įrengimą kar-
metai nuo to laiko. Čia gyvenimas buvo lėtas ir šykš
tus.

Po kiekvienos tokios lankymosi dienos po šiuos 
namus, sugrįžęs atgal į savo kambarį, kuris buvo vie
nuose namuose netoli Smilšanų valsčiaus ir bažnyčios, 
Andrius išsitiesė į lovą, sudėjo rankas po galva, neju
dėdamas žiūrėjo į lubas ir ilgai galvojo. Praėjo taip 
valanda, dvi, trys. Andrius, vis dar galvojo batų nenu
simovęs. Kaito nutrintos kojos, kaito nerami galva.

Kažkoks ūkininkas aną dieną buvo pasakęs:
— Taip, pasakoti ir mokyti jau visj gerai išmano... 

Bet tegul parodo, kaip padaryti! Jei pagyventų tie po
nai kokius metus mano vietoje, tada — tada žinotų...

Taip, jo buvo tiesa. Keturi hektarai. Vienas kam
barys. Jame gyveno vyras, žmona, jų senelis ir šeši 
vaikai.

Kitame pastato viename gale buvo tvartas, kita
me daržinė. Kiemą užsklendė svirnas, mažutis kaipNuo namų iki namų nereikėjo toli eiti — jie buvo 

vieni nuo kitų atstu akmens metimu. Apie kauprio I pirtis. I žemę sulindęs girnų akmuo sudarė laiptus į 
kalną vien buvo aštuoni pamai, bet, kai užlipo ant pa-i svirną.
čios kalno viršūnės, apylinkėje buvo galima matyti I Gegužės mėnesį žolė dar nebuvo nė kiek paaugusi, 
tiek daug namų, kad sunku būtų jie suskaičiuoti. Buvo! bet pievoje, kur susiliejo praeitų metų žolės rudumas

su šių metų žalumu, jau ganėsi arklys, karvė, veršiu
kas.

— Jums tik viena karvė? — Taip Andrius pa
klausė.

daugiau kaip keturios dešimtys.
Praeitą savaitę Andrius kokį šimtą namų jau buvo 

aplankęs — ten tuos Smilšanų valsčiaus kiemus į Aru- 
manų stoties pusę, kas buvo netoli Andriaus tėvo namų.

Visumoje labai panašūs buvo visi šie namai: pa- išlaikyti kaip vieną. Ir ji jau suėdė visus šiaudus ir 
našūs savo išvaizda, pastatymu, panašūs turtingumu ir šieną. Būtų daugiau, — tai suėstų ir mus pačius. Žolė 
panašūs šių namų gyventojai. . praeitais metais pievose išdžiūvo... — taip buvo pasa-

Andrius prisiminė tuos laikus, kada jis čia, pra- 
galiausia prasikiš virš visų Ry-| džios ir vidurinę mokyklą lankydamas, buvo ėjęs į bai
tų-Vakarų politikavimų. ’ nyčią, prisiminė, palygino, kad nieko daug čia nebuvo

vėms, apie koncentruotą pašarą, apie pašaro raugini - 
mą duobėse, apie betono grindis tvartuose, apie maši
nų panaudojimą laukams apdirbti — su šiomis univer
siteto paskaitų gudrybėmis čia nieko nebuvo galima 
pradėti. Kaip'jie gali duoti karvėms koncentruotą pa
šarą, kad čia patys žmonės dar maisto neturėjo.

Čia dauguma ūkių buvo dar tokiose sąlygose, ku
rioms pagerinti pats jaunasis agronomas turėjo su
kurti vietoje naują mokslą. Čia reikėjo pradėti nuo ele- 
mentoriaus? bet koks turėjo būti šis elementorius?

Čia dar nieko nebuvo pradėta. Tačiau reikėjo ką 
nors pradėti, nes turi būti kas nors pirmasis, kuris čia 
ką nors pradėtų daryti.

Taip galvodamas, Andrius buvo užnpęs ant pat 
Kauprio kalno viršūnės. Stogai ir stogai į visas puses! 
Rudi ir pilki šiaudiniai stogai. Už Rančių šilo buvo vie
nas ir raudonas stogas prie vieškelio. Turbūt šoferio. 
Tik vienas. Ne, buvo dar vieni namai skiedriniu stogu. 
Ten, turbūt, didesnis ūkis.

Dirvose judėjo vienas kitas arklys. Arė ir akėjo 
su vienu arkliu. Ach, buvo vienoje vietoje ir pora 
arklių.

Andrius stovėjo ir akimis jieškojo to, ką buvo iš
svajojęs, kokie šie namai turėtų būti, bet tai šį aki
mirksnį dar buvo tik tolimos ateities viltys.

... , Stovėjo ir stovėjo, tarsi tikėdamasis ką netikėto
pamatyti. Ne, matė tik tai. kas buvo ir gyveno.

— Jei šių namų skaičius dar didėtų kartu su žmo
nių prieaugliu, tai čia po keliasdešimt metų šiose dir
vose būtų vienas didelis miestas su šiaudiniais sto
gais... — Andrius galvojo ir pats išsigando savo minčiųkojęs šeimininkas.

Apie visa tai Andrius vakarais turėjo ką pagalvo- j 
ti: kaip ir ką čia pradėti? Įsigytosios žinios apie mo-! (Bus daugiau)

I
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MUSŲ KOLONIJOSE , gražiai padainavo keliolika lie- 
j tuviškų dainų, muz. J. Beinoris 
' pianinu paskambino trejetą da- 

Wor<'4‘Sl<*r, MilSS. j Meno Mėgėjų Ratelio pirm. St. lykčlių ir mokyklos vaikai (Rep
Raudonis, Lietuvių Studentų šytė, Mačytė ir Snarskis) pa- 
Sąjungos skyriaus atstovas H.
Jakubauskas, šeštadieninės mo
kyklos tėvų komiteto pirm. Pr.

Nauju I.B apylinkės valdyba deklamavo. Koncerto programa 
buvo įvairi ir meniška. Tai bu
vo jau trečias M. M. R. choro 

tinis narių susirinkimas, kuriam Pauliukonis ir ateitininkų atsto- koncertas šį rudenį (Bostone, 
pirmininkavo .1. Pipiras, o sek- vas- _ . Gardneryje ir Worcesteryje).
rdoriavo valdybos sekretorius. Posėdis vyko labai rimtoje ir Prieš koncertą J. Pipiras Šv. 
Apie apylinkės metiny veiklą pra darnioje nuotaikoje. Visiems po Kazimiero parapijos klebono 
ik valdybos pirm V Mačys. sedzio dalyviams pasisakius dėl kun. J. Bakano kuris negalėjo 
Metų laikotarpyje apylinkė su- Įr atskirų lietuviškų organi- koneerlan atvykti, vardu pnnvi i 
reirgė Autos Vartų parapijos zfic*iu veiklos, prieita prie LB kimo koncerto dalyvius. Po pro7 
’alėje gana įspūdingą ir gausų apylinkės valdybos sudarymo pamos tėvų komiteto vardu Pr. 
Vasario 16 minėjimą, Birželio reikalo. Bet čia ir prasidėjo di- Pauliukonis padėkojo choro di- 
įvykių minėjimą, Verikaičio kon, dieji sunkumai. Atskirų organi- rigentui ir choristams už gražiai 
certą, Meno Mėgėjų Ratelio cho zacijų atstovai nenorėjo įeiti į atlikta programa ir pasišventi- 
ro koncertą buvo atsikvietusi iš apylinkės valdybą, nenorėda- mą lietuviškos mokyklos naudai. 
Bostono aktorius su “Vincu Ku- mi susilpninti savo organizacijų pačia proga padėkojo mokyk 

los vedėjui L. Orentui, kurio su-

Lapkričio 3 d. LB apylinkės 
p iTa'po buvo sušauktas visuo-

dirka”. surengė Naujųjų Metų veiklos. Kuriems arčiau prie šir 
sutikimą Užgavėnių blynus ir po dies LB reikalai, tie asmenys 
rą gegužinių. Be to valdyba rū- Jai1 yra gerokai pailsę, pusiau 
pinosi šeštadienine lituanistikos invalidai, be to dar užimti ir ki- 
mokykla, apylinkės patalpomis tais reikalais. Pagaliau vargais 
ir leido “Worcesterio Lietuvių negalais buvo suklijuota nauja 
Žinių” biuletenį. Visos veiklos valdyba, kuri tuoj pat pasiskirs- 
našta daugiausia gulė ant valdy- tė pareigomis: pirm. V. Mačys,
Imis pečių. Pra nešimo pabaigo je vicepirmininkai A. Giedrius ir J. 
valdybos pirmininkas ap^ailesta Pipiras, sekr. Pr. Pauliukonis ir 
vo, kad kaiknrie nariai visai ne- ’žd- St. Raudonis.
rodė susidomėjimo LB apylinkės Atgaivinamas ALRKF skyrius

Gruodžio 1 d . Šv. Kazimiero 
Valdybos kasininkas Rt. Rau-! parapijos salėje iniciatorių pa- Pr. Staneliui ir V. Garsiui 

donis pranešė, kad valdyba per stangomis buvo sušauktas susi
metus turėjusi apie $970 grynų . rinkimas, norint atgaivinti tos! 
pajamų ir $800 išlaidų. Bevizi- parapijos Federacijos skyrių ku

manymu buvo surengtas tas 
koncertas, ir mokytojams dir
bantiems mokykloje.

Po koncerto vyko jaunimo pa
silinksminimas, o vyresniųjų — 
užkandžiai su nugėrimais.

Tėvų komitetas nuoširdžiai d’ė 
koja už didelį pasidarbavimą už

TEISĖJAS SENELIS

Xin- Warren Brien džiaugiasi sūnum Los Angeles, Calif., ku- 
1 is gimę lapkričio 30 d. Berniuko senelis yra augščiausio teis
int, vyriausias teisėjas \Yarren. Tėvas yra dr. Brien. (INS)
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PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

Pasiruošę išanksto, gausite didesnį pasirinkimą 
kelionės priemonių ir būsite ramūs, kad nuvyksite 
į pasirinktą vietą.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, INC. parūpina ne
tik kelionei biletus, lėktuvais, laivais, traukiniais ir 
autobusais, bet taip pat organizuoja ekskursijas į į- 
domesnias vietas Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje, 
Pietų Amerikos valstybėse, Europoje ir kitur. ,

Ateinančiais metais organizuoja didžiulę eks
kursiją į Liurdą ir kitas šventas vietas. 1

informacijų ir kelionės dokumentų sutvarkymoD51 pilnesnių 
kreipkitės į:

=^1

Seghetti Travel Bureau, Ine.

2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago 8, III. Tolef. YArds 7-3278-3279

jos komisijos aktą perskaitė L.
Kačinskas.

Svarstant liautos valdybos rin 
kimų klausimą, iš daugelio pasi
sakymu paaiškėjo, kad esančio
mis sąlygomis, kada ant valdy
bos pečjų sukraunama visa LB 
apylinkės veikla, niekas nesutin
ka kandidatuoti j valdybą. Rei
kia jieškoti naujų veikimo me
todų ir į LB apylinkės veiklą į- 
traukti apie ją besiburiančias 
lietuviškas organizacijas, iš ku
rių sudaryti LB apylinkės val
dybą, kuri būtų tik koordinuo
jančiu organu, o pačios organi
zacijos laisvai veiktų ir atliktų 
tuos pačius uždavinius, kuriuos 
allikdavo LB apylinkė. Buvo iš
rinktas komitetas, kuris lapkri
čio 24 d sušaukė organizacijų
atstovų posėdį į kurį atvyko vi-' einančių metų sausio 19 d. 
sa buvusioji LB apylinkės val
dyba ir susirinkimo papildyti 
nauji komiteto nariai A. Gied
rius ir J. Pipiras, skaučių vieti- Lapkričio 30 d. Maironio par 
ninkijos vietininkė .1. Micutaitė, ko salėje šeštadieninės lituaųis

ris praeityje savo veikla buvo 
gražiai pasireiškęs. Iniciatorių 
vardu Pr. Pauliukonis paaiškino 
susirinkusiems Federacijos tiks
lus ir narių pareigas. Tuo tarpu, 
kol atskiros organizacijos iš
rinks atstovus ir įsijungs į sky
riaus veiklą, išrinkta laikinoji 
valdyba iš pirm. Genovaitės Ka- 
neb, vicepirm. Marcelės Watkins 
ir P. Alavošiaus. sekr. Pr. Pau- 
liukonio ir ižd, O. Pukštyt'ės. Į 
susirinkimą buvo atsilankęs ir 
parapijos klebonas kun. J. Ba- 
kanas, kuris sveikino susirinku
sius ir linkėjo sėkmingos veik
los. Sekantis gausesnis susirin
kimas su programa ir G. paskai
ta apie dalyvavimą katalikių mo 
terų ir pasauliečių apaštalavimo 
kongrese Romoje kviečiamas at-

Meno Mėgėjų Ratelio choro 
• koncertas

skautų vietininkijos atstovas ir 
skautų tėvų komiteto atstovas 
St. Prapuolenis, Tautinės Sąjun 
gos skyriaus pirm. A. Vagelis

tinės mokyklos tėvų komitetas 
mokyklos reikalams surengė 
koncertą, kurio programą atli-

Daugelis yra aktyvūs lietuvių Labiausiai pasižymėjęs 
veikime ir amerikiečių profesinė- ■ r

„ • • c “ są •> llna°se. Keletas pastoviai p,.9(rn jaunuolis ,
kandžių surengimui - šermuks- bendradarbiauja mūsų spaudoje. J.ChlCa?°S parkų dlst^tai pra 
mų ir Gedmmtų šeimoms, taip Sekantieji lietUviai vet gydyto- dej° Jleškoti labiausiai 
pat taria ačiū J. Gedvilai, J. Pi- jaį yra paskeJbę moksUniU( ori. minčių jaunuolių, dalyvaujan-

ginalių straipsnių Amerikos pro- parkų programose. Galuti- 
fesiniuose žurnaluose: A. Milak- nis sprendimas įvyks vasario 
nis, J. Vala.itinas, V. Bagdonas, i 13 d. Du laimėtojai gaus ir sti- 
T. Palionis, P. Gailiūnas ir V. pendijas mokslui tęsti.
Rastas. Kaikurie buvę Kauno ____________
Veterinarijos akademijos profe- ... . .................
šoriai buvo kviesti moksliniam ra zmonill turinčių vienintė- 
ir mokymo darbui Amerikos uni

pat
pirui, J. Palubeckui, V. Mačiui,

lę dorybę — kritikuoti kitus.

» " s
Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da

žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis. 
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, sav.
2641 West 71st St. (Kampas Talman Avė.)

Telef. PRospect 8-9842, Namų telef. WAIbrook 5-5934

Chicagoje
Veterinarijos gydytojų veikla

Lapkričio 30 d. Chicagoje bu
vo susirinkę vietos ir apylinkių
lietuviai vet. gydytojai savo pro versitetuose, bet dėl praktinių ap 
tęsiniams ir organizaciniams rei- linkybių toki pasiūlymai nebuvo 
kalams aptarti. Buvo atvykusių priimti, 
ir iš toliau, pvz. Indiana, Mis- ,
souri. Wisconsin ir Michigan Susirinkimas padarė pakeiti- 
valstybių. Iš pranešimų paaiš- nario mokesčio mokėjime, nu 
kėjo. kad visi mūsų vet. gydy- ma^ sušaukti sekančių metų va 
toiai yra gana gerai įsikūrę JAV ®ar^ P^tų, visų Amerikoje ir 
ir Kanadoje. Chicagoje ir jos Kanadoje gyvenančių lietuvių ve 
apylinkėse turi įsigiję ar dirba tennarijos gydytojų suvažiavi- 
mažųjų gyvulių ligoninėse šie ’r išsukti kandidatus būsi- 
kolegos: A. Milaknis — šiauri- majai draugijos valdybai, kuri 

bus renkama visų narių kores-
pondenciniu keliu. Dabartinę 
Lietuvių Veterinarijos Gydyto- 

• jų Draugijos valdybą sudaro A. 
Milaknis (pirm.), J. Motiejūnas, 

i L. Kriaučeliūnas ir P. Gailiūnas.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREON PHOTO STUD10
(Incorporatedj

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

f

'itrnumiu ce
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI FI
DOVANOMS

Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,
Televizijos nuo $95.00

Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
____ Lig Kalėdų atdara ir sekm. nuo 11 vai. lig 4 vai.

mokant
MIDLAND
1 Savings and 

Association
. amsuREo

F
k
i

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

«E NDROVf

4038 Archer Avenue t*i ia.3-67w> 
AUGUST SALDUKAS Pr.zIdBnto.

MOVI H C

SS

nėje Westem Avė. dalyje, J.
Leseckas ir Br. Leparskas — 
pietinėje Chicagoje, L. Kriauče
liūnas — Summit ir Lemont, III.,
P. Jaras — Highland, Ind.; R.
Giniotis stato ligoninę Libert-
ville III. Amerikos Veterinari-‘ Susirinkimas buvo užbaigtas jau
jos Gydytojų Sąjungos duo-1 kiomis vaišėmis, kurias suruo- 
menimis, bendros pajamos iš ma-i šė ^dytojų žmonos, kol. J. Le- 
žųjų gyvulių ligoninių siekia iki sec^u’ vadovaujant. pg
30,000 ir net 50,000 dolerių per
metus, bet nemaža dalis tenka 
biznio vedimo reikalams.

Daugelis kitų mūsų vet. gydy-
ko Meno Mėgėjų Ratelio choras, tojų dirba kaip federaliniai, vals 
diriguojamas muz. J. Beinorio. tybių, provincijų (Kanadoje) ir 
Moterų, vyrų ir mišrus chorai miestų valdiniai inspektoriai.

Dvasia išsisemia, jei ji nepa- 
sipildo nuolatiniu skaitymu ir 
mąstymu.

iŠ ARTI IR TOLI BAdbDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimiu su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7Ui PI. Chicago

Ui. VVAlbrook 5-8063

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI otoeu TPOKAI~ NAUJAUSI KMUSTmO (PANfC/Ai 

tUkf Aferų PAT^P/RtAS - P/SUS IP SĄŽININGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Td UAlbmok 5-9209

PADĖKA
Lietuviu Gailestingųjų Seserų Są

junga nuoširdžiai dėkoja visiems, da- , 
lvvnvufiienv' baliuje ir taip gausiai 
uin i piirėmusicms.

Gili yindekii. mieliems mūsų Cbica- 
gos ir apylinkių gydytojams, preky
bininkams už visokeriopa paramą, 
dienraščių “Draugo” ir “Naujienų” 
redakcijoms, radio valandų vedė
joms p. Vanagaitienei ir p. S. Bar
elis — už nemokamus skelbimus, 
menininkams išpildžiusiems progra
ma. p. Akelio orkestrui ir visiems 
prisidėjusiems savo darbu prie ba
liaus ruošimo nuoširdus ačiū.

Lietuvos Gailestingųjų Seserų S-ga

•iiii'iniiiimiiiuiiiiiiimmiimt'iiiiiMi'
Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr. A. Baltini.' savo recenzijoj- 
apie 4) romaną taip rfUSo: P. Kealfl 
no romanas ‘Tarp žalsvų palapinių 
gražiai Iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą.. kur) bevlltlkkole kovoje <181 tau 
tos IhIovSs parodS Lietuvos partlza 
nas, ta Idealizme, kuriuo deg6 milai, 
Jaunimas, liedamas kraują <1*1 sav, 
žemta, tuon didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dvlej, 
okupacijų replSse Tod81 S| roman 
skaitome su malonumu Ir dideliu su 
atdomftjlmu TpaA romane minim 
žygiai žav8s Jaunimą Ir kels Jo dvr 
šių Ale romanas, atskleidžiąs mūši | 
herotAka, tragiškus epizodus v Į 
šviesus spindulys tr»mt.les tdeallzrm 
uadvnv

186 ptul. Kaina 18.00
'išsakymus kartu su olntąais siųskit,

'DRAUGAS'

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

S

REIKIA BŪTI TINKAMAI
APSIRENGUSIU!

Atvykite į SHERMAN'S KRAUTUVU ir čia galėsite 
savo pageidavimus įvykinti, nes Sherman's visa
dos turi naujausios mados sezonui pritaikintų rū
bų vyrams ir jaunuoliams.

5
7

Skelbkitės “Drauge’

PILNAS PASIRINKIMAS RUDENINIŲ 

IR ŽIEMINIŲ PALTŲ
Jaunuoliams yra parūpinta visas apsirengimas. .Dydžiai 

nuo 8 ild 20, kaip drūėkiams taip ir normalaus dydžio.
Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad jį 

dėvėsite su pasigėrėjimu. Su 2 porom kelnių jūsų eilute at
rodys kaip nauja ilgą laikų.

Viską galite pirkti kreditan, ir mokėti vėliau lengvais iš- 
simokėjimais be ekstra primokėsimo.

SHERMAN’S
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė 

Town of Lake kolonijoje

4648 - 50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (detocionalai L 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7*1941

LIETUVIŠKI REKORDAI
Po $1.00 vienas

Šlama šilko vejas ir Ramu čia gyventi .. Radijo kvartetas “Rūta” 
Visur tyla, ir Tykiai Nemunėlis teka. Solo . . Juozas Babravičius 
Kam šeri žirgelį ir Kai aš turėjau. Duetas:

,A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
Našlaitės kapas ir Grivėsių gėlelės .... Pupų Dėdė ir Dėdienė
Tu Lietuva, tu mano ir Dru-Lia .......... Pupų Dėdė ir Dėdienė
Geismai ir svajonės ir Oželis ............... Kvartetas ir orkestras
Vainikas I ir II Dalis ........................ Lietuviškų melodijų pynės
Gyvenk, juokis ir mylėk ir Dzinguliukai .. Duetas su orkestru
Kur bėga Šešupė ir Draugai į kovą ................................ Choras
Karvelėli ir Jūra ...................................................................... Choras

Po #1.50 vienas
Skubink prie Kryžiaus ir Malda,. Solo

Jakuba uskaitė-Jarikevičienė
Žvakė ir Plaštakė ir Valsas............... Budriūno Vyrų Kvartetas
I kovą ir O, Dalele................................ Budriūno Vyrų Kvartetas
Vežė manę iš namų ir Klumpės .... Budriūno Vyrų Kvartetas
Alutis ir Šauksmas ............................ Budriūno Vyrų Kvartetas
Tėvynei ir Subatos vakarėlį ............... Budriūno Vyrų Kvartetas
Linksmą giesmę ir Tyliąją naktį. Solo .. Izabelė Motekaitienė 
Sveikas Jėzau ir Gul šiandieną. Solo .... Izabelė Motekaitienė
Laimutė ir Palvi* .......................................  Choras ir Daina Polka
Sutemo ir Barkarolė. Duetas: .... Motekaitienė ir Kalvaitytė 
Čigonė ir Nokturnas. Duetas: .... Motekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunčiame ir paštu j kitus Amerikos miestus ir 
į kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo iš
laidoms siųskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. j kitas vals
tybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, siųs
kite kartu Money Orderį. COD rekordų nesiunčiame.

KALftDINftS spalvotos kortelės su lietuviškais Kalėdų ir 
Naujųjų Metų sveikinimais, su skirtingais paveikslais ir vokais 
Kaina 12 už $1.00 su prisiuntimu. Galite prisiųsti dolerį paštu 
ir tuojau gausite korteles, tik parašykite savo adresą.

J. F. BUDRIK FURITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO 8, ILLINOIS
-7

Z7"

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR(
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Nainy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

,.53.

CHICAGO SAVINGS &
6245 S. Western Avė.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III

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

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

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St..

LOAN ASSN.
Chicago 3, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiau*) pasi-

rinkimą moderniausių 
namams reikmenų.

baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų

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
77

Pasinaudokite “Draugo” Classificd skyriumi.
I
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VISI KVIEČIAMI SUTIKTI NAUJUOSIUS METUS PRIE GRAŽIOS APLINKOS IR GIEDRIOJ NUOTAIKOJ.

GRUOO. 31 D., 9:30 VAL. VAK. KEYMEN’S KLUBO DIDŽ. BALIŲ SALĖJ, 4711-21 W. MADISON STJVYKS STUD. ATEITININKŲ RUOŠIAMASSAUNUS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS!!
PI ITRTI TQ R A P A C TT IDTTMr A m :vr-r A r- Z ____ Hoojkniiujtl iii a«AAiLrulaa lz •

%

Pakvietimų ir staliukų rezervacijų reikalu kreipkitės:
w • • t ■ ® 4^/ki ■_ __ rrv.i

I • •%

P. J.

KAINOS SU NUOLAIDA 
PERKANT KALĖDOMS

PUIKUS BARAS, TURTINGAS BUFETAS, 
VIDUNAKČIO ŠAMPANAS,

MUZ. B. JONUŠO ORKESTRAS

PORA VALANDŲ SU ŠEN. KNOWLAND
Pašnekesys su didžiuoju Lietuvos reikalų gynėju senatoriumi Wil- 
liam F. Rnt.wland ir senatoriaus žmona Ilelen Knovvland.

L. VALIUKAS, Los Angeles, Calif.

Prieš kiek laiko respublikonų 
partijos centro komiteto narys 
Edward S. Shattuck viename di
džiuliame susirinkime. Los Ange
les mieste, pristatydamas daly
viams senatorių William F. Know- 
land, kaip to vakaro pagrindinį 
kalbėtoją, pradėjo savo žodį taip: 
“Šįvakar kiekvienas iš jūsų gali 
pavydėti man tos garbės, kurią tu- • 
riu pristatydamas jums šio susi
rinkimo kalbėtoją senatorių Wil- 
liam F. Knowland...” Gal panašiai 
ir aš galėčiau šiuo atveju sakvti. 
Bet kaip ten bebūtų, iš tikrųjų bu
vo nepaprastai įdomu ir miela pap- 
sikalbėti daugiau kaip pora valan
dų su senatoriumi William F. 
Knowland ir tikrai malonia sena
toriaus žmona Helen Knowland. 
Mūsų pašnekesys įvyko dvejų pie
tų metu, kur ir vieną ir antrą 
karta teko sėdėti kartu ir su se
natoriumi tYilliam F. Knovvland, 
ir io žmona ir paliesti mūsų pasi- i 
kalbėiime visa eilę įvairiausių 
klausimų. Ir vieni, ir kiti pietūs 
užtruko virš valandos laiko, bet 
mūsų pašnekesiui temų netrūko.

Puikiai orientuojasi Lietuvos 
reikaluose

Senatorius William F. Knowiand 
pats užsiminė apie Lietuvos vada
vimo veiksnius: Tarybą, Vliką, dip 
lomatus ir Laisvės komitetą. Pą-» 
sirvžęs visomis išgalėmis padėti 
lietuviams atgauti Lietuvai laisvę. 
Anot jo, kovosiąs tol dėl Lietuvos 
ir kitų pavergtų kraštų laisvės, 
kol jo gyslomis tekėsiąs krauias. 
Teiravosi, ar paskutiniu metu nė
ra naujai pabėgusiųjų į laisvąjį 
pasaulį iš komunistų pavergtos 
Lietuvos. Taip pat teiravosi, kaip 
ir kokiu būdu mes, Amerikos lie
tuviai, gauname žinių apie gyve
nimą šiuo metu Lietuvoje.

Užsiminė apie Lietuvos Vyčius
Lietuvos Vyčių organizacija' 

1957 metais Lietuvos Vyčiu me
dali paskyrė senatoriui William 
F. Knowland už jojo didelius nuo
pelnus Lietuvos bylos kėlime ir 
jos gynime, šis medalis turėjo bū
ti įteiktas visuotinio organizacijos 
suvažiavimo metu, kuris įvyko 
rugpjūčio 8 — 11 dienomis Lori 
Angeles mieste. Senatorius ta gar 
bę priėmė, bet negalėjo dalvvauti 
seime, kur jam tas medalis būtu 
buvęs viešai įteiktas. Tuo metu JA 
V-ių kongresas visa sparta posė
džiavo. Niekaip negalėjo iš Wa- 
shingtono nė minutei išsprukti. 
Negalėjęs net pilnai dalyvauti sa
vo dukters Estelle vestuvėse. Čia 
jsiteroė senatoriaus žmona: “At
skubėjai iš Washingtono į Oaklan- 
da (Oakland. Calif.) tik ‘for cut- 
ting of wedding cake’ ”, Užsiminė 
apie iš vyčiu gaunamus laiškus; 
teiravosi, kaip pasisekė seimas, 
kiek dalyvių ir svečiu buvo suva
žiavime. ka mes turėjome suva
žiavimo metu.

Abu baigę politinius mokslus
“Mano Biily (taip ji vadina sa

vo vyrą. — L. V.) ir aš,” — kal
bėk) ponia Knovvland, — esame 
baigę politinius mokslus Kaliforni
jos universitete.” Ji daug skaitan
ti apie padėtį komunistų paverg
tuose kraštuose. Skaitysiu nors ir 
iki anakimo, bet aš turiu žinoti ir 
turėti pilną vaizdą apie gyvenimą 
komunistų vergijoje.” — kalbėjo 
senatoriaus žmona Helen Know- 
land.

Anot jos, nesą tos dienos, kad 
bent keli nesikreiptų į jos vyrą, 
prašydami audiencijos ir sakyda
mi, kad iie turį slaptų dokumen
tu ir šiaip įvairių slaptų žinių iš 
gyvenimo už Geležinės uždangos. 
Jei jos vyras ir jo sekretoriai ne
suspėja visų išklausyti, tai ii pa
dedanti. Anot ios, visi. kurie tik 
besikreiptų, turį būti išklausyti. 
Nenorinti, kad nenašiai neivvktų, 
kam buvo su Guzenko Kanadoje. 
Virš 90 ri iš visu tų besikreipian
čiu j tuos ateiną su sufabrikuoto
mis. fantastiškomis istorijomis, 
nieko su tikrenvbp neturinčiomis, 
o tik nori nas’matvti su senato
riumi Wm. Knovvland ar io sekre
toriais.

“Daug lietinių Chieagoje”

"Jūs turite ten daug, daug lie
tuvių Chioagoje,” — sakė senato
rius Wm. Knowland. Malonu buvę 
jam dalyvauti Vasario 16-sios mi
nėjime ir pasakyti ten kalbą. Ten 
sutikęs ir susipažinęs su visa eile 
žymių lietuvių darbuotojų. Anot 
jo, jis maždaug žinąs, kiek lietu
vių kilmės amerikiečių esą šiame 
krašte ir kur jie esą susikoncent
ravę. Bet, ‘to be sure’, norįs pa
sitikrinti su manimi. Jo žinios bu
vo tikslios, beveik nieko neteko pa
tikslinti. Čia ponia Knovvland įsi
terpi: “Ar Amerikos lietuviai no
riai dalyvauja politinėje veikloje,

ar didelis procentas dalyvauja rin
kimuose ir balsuoja?” Daviau pa
lankų ir teigiamą atsakymą. Ponia 
Knovvland maloniai prisiminė ma
sinį lietuvių susirinkimą 1956 me
tų lapkričio 4 d. Šv. Kazimiero sa
lėje, Los Angeles mieste, kur, be 
senatoriaus Wm. Knowland, daly
vavo ir ji, jų duktė Estelle ir sū
nus Joe. “Būtų puiku,” — kalbėjo 
ji, — "jei mano abi dukterys ir 
sūnus nors kartkartėmis galėtų da 
lyvauti su mano Biily ir manimi 
tuose* didžiuliuose susirinkimuose 
ir kituose parengimuose bei pie
tuose.” Abi dukterys (Emelvn ir 
Estelle) ištekėjusios, sūnus Joe—- 
vedęs: turį savo reikalų, negalį 
d žnai atitrūkti nuo savo šeimų. 
Paisidžiaugė, kad turį jau penkis 
anūkus.
Ponia Knovvland skaitė lietuviškai

Ir senatorius Wm. Knovvland, ir 
ponia Knowland norėjo gauti dau
giau informacijų bei žinių apie lie
tuvių kalbą, lietuvių giminingumą 
su kitomis tautomis Europoje. Čia 
pat prie rankos buvo kvietimas į 
susirinkimą su senatoriumi Know- 
land lietuviškai ir angliškai. “Pa
skaityk truputį lietuviškai,” — 
tarė ji,—“noriu girdėti, kaip skam 
ba lietuvių kalba.” Ji bandė kartu 
su manimi skaityti lietuviškai; 
klausė žodžių reikšmių. “Klau
syk,” — vėl kalbėjo ponia Know- 
land, — “kaip turėtų būti ištaria
ma tiksliai tavo pavardė.” Paaiš
kinau, kad mano pavardėje “i” yra 
“silent”, gi kitos visos raidės iš
tariamos. Ji keletą kartų bandė 
mano pavardę ištarti. “Gerai,” sa
kė ji, — “nepamiršiu tavo pavar
dė:: ištarimo”.

Truputis biografijos

Senatorius William F. Knovvland 
šiuo metu yra 48 metų amžiaus. 
Jo tėvas, dar gyvas — 83 metų 
dabar, yra išbuvęs 5 kadencijas 
kongreso atstovi, rūmų nariu Wa- 
shingtone. Senatoriaus tėvas, Jo- 
seph Russel Knowland. 1914 me
tais nupirko dienrašti The Oakland 
Tribūne (Oakland, Calif.). Šio dien 
raščio tiražas 1956 metais buvo 
208,000. Senatorius WiHiam F. 
Knowland ir senatoriaus brolis yra 
dienraščio dalininkai. Senatorius 
Wm. Knowland ir jo žmona Helen 
Herrick - Knowland baigė univer
sitetą 1926 metais ir vedė. Iki 1933 
motų abu dirbo The Oakland Tri
būne dienraštyje. Senatorius Wm. 
Knowland 1933 metais jau buvo 
minėto dienraščio leidėjo pavaduo
toju. 1932 metais kandidatavo į 
Kalifornijos valstybės legislatūrą 
ir laimėio. Nuo to laiko jis parė
jo i politinę veiklą ir darbą. Karo 
metu treietą metų ištarnavo JAV- 
biu kariuomenėie — pradėjęs tar- 
nvbą eiliniu ir baigės majoro laip
sniu. Nuo 1945 metu vasaros Wm. 
F Knowland yra JAV-bių senato
rius iš Kalifornijos valstybes. Jo 
kadencija kitais metais senate bai
giasi. o toliau tam rsistui nebekan- 
didatuds. Senatorius Wm. F. 
Knovvland neseniai pareiškė, kad 
kitais metais bus respublikos par
tijos kandidatas Kalifornijos gu
bernatoriaus postui.

Kai 1953 metais senatorius Ro- 
bert A. Taft iš Ohio valstybės su
negalavo ir nebegalėjo toliau eiti 
senato didžiumos vado pareigu, už
suko pas senatorių Styles Bridges

NTJO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRI/ IR SKARDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti 1r naktimis 

miegoti nes Jų užijisenėjuslos žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidi, uždėkite 
EEOT’EO Ointment Jos gydymo 
ypatybes palengvins 'jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegot, nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappg, paftalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PHORIA- 
SIS Taipgi paftalina perftejlmų ligos 
vadinamos ATHI.ETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyftimų 
tarppirftčių Yra tinkama vartoti nuo 
žžifistančlos suskiTslos odos dedtr- 
vinių odos iftbėrirnu ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus iftbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduole nuo ift 
vlrftlnių odos l,gų. Le-
guio Ointment yra 
parduodama — po 76 
eentų, $1.26 Ir $2.60.
Pirkite vaistinėse Chl- 

' eagoje Ir apylinkėse:
’ Mllvvaukee. Wis.. Oa- 
I ry, Ind. ir Detroit Mi- 
į ehlgan, arba rąžykite 
Į Ir atsiųskit Mansy Or
deri | —

LEGIJIjO, Department D., 
5618 W. Eddy St„ Chicago 84. III.

Leonardas Valiukas (viduryje) dėkoja senatoriui Uillia.n F. Knovvland (kairėje) už jojo nepaprastas 
pastangas ir darbą Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų vadavimo darbe. Iš kairės dešinėn: senatorius 
Vtillia.m F. Knovvland, senatoriaus žmona Helen Knovvland, Leonardas Valiukas (Lietuvos VyčiųP-Pntrn VCJ IHirhnc’ vinenirmininlzno 1 __ _________ __ • _ • _ i__ / a i . -r a «

toriumi Wm. F. Knovvland metu, kuriuos surengė Pavergtų Tautų komitetas (American National 
Committee for the Freedom of Enslaved Nations.) 1957 metų lapkričio mėn. 24 d. Statler viešbutyje. 
Los Angeles mieste, L. Valiukas turėjo virš valandos pašnekesį su senatoriumi ir žmona Šiame 
puslapyje L Valiukas pateikia įspūdžių iš pašnekesio su didžiuoju Lietuvos reikalų gynėju senato- 
riunu m- F. Knovvland ir Mrs. Helen Knovvland, senatoriaus žmona. P. Jasiukonio foto

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 dusI.)

teikė $1,000 čekį “Lituanus” ad
ministracijai.

— A. S. S. Los Angeles skyr.
paminėjo akademinės skautijos 
sukaktį. Iškilmingoje akademi
joje dalyvavo Korp! Vytis gar
bės narys prof. M. Biržiška mi
nėjimo metu paskaitą skaitė fil. 
Naujokaitis. Į Korp! Vytis Los 
Angeles skyriaus valdybą išrink
ti pirm. fil. V. Variakojis, nariai

ir tarė: “I’m going to be avvay and 
Vve asked Bill to carry on for me, 
Nobody can push him around.” 
Nuo to laiko senatorius William 
F. Knovvland ir perėmė iš senato
riaus Robert A. Taft “Mr. Repub- 
liean" titulą ir garbingai iki šiol 
ji laiko.

Kalėdų pirkiniams 

T E R R O J E
• Įvairiaspalvis kristalas, gražiau

si vokiečių, švedų ir čekoslova- 
ki, 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 
namų 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, 8388 So. 
Halsted Št., Chicago 8, III., telef. 
LA 3-0427.

senį. J. Navickas ir fil. V. Var
nas.

— A. S. S. Chicagos skyrius 
gruodžio 6 d. buvo sušaukęs sa
vo sueigą Jaunimo centre. Su
eiga buvo gausi dalyviais — da
lyvavo apie 60 narių. Fil. Gr. 
Mačiuikienė. padedama kand. D. 
Ciplijauskai!ės, kand. V. Vilipai 
tės, šen j. R. Damausko ir senj. 
K. Dirkio, pravedė gyvas disku
sijas tema “Amerikos mokyklų i 
problemos”. Kand. G. Gudaitytė 
supažindino sueigos dalyvius su 
“Gregorian Chant” muzika. 
Senj. J. Kregždys papasakojo 

i savo įspūdžius iš Nevv Yorke į- 
f vykusio Lietuvių Studentų Są- 
1 jugos JAV suvažiavimo. Po suei 
gos vis idalvviai turėjo progą 
namatyti fil. R. Korzono suktą 
filmą iš praėjusių metų A. S. S. 
žiemos stovyklos.

— I„SB vyriausias skautinin
kas ragina išplatinti daugiau pa
grindinio skautybės veikalo —

lOoooooooooooo'joomooMoof):
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar įsigykite šventėms:
• Modernišką televiziją
• Ui Fi fonografą
• Nuostabius importuotus radiju?
• Stebuklingus transistorinius 

radijukus
• Patogius radtjo-laikrodžius
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausiu patefonu plokšteliu. 
Taip pat čia rasite didel) pasirin

kimu elektr. namu apyvokos reikm., 
k. a virduliu, prosu, tosteriu, plau
ku džiovintuvu, dulkiasiurbliu ir kt.

VISKAS GARANTUOJAMA — 
Pirkite visados šioje moderniškoje

parduotuvėje.

“Skautybė berniukams”. Knyga 
yra naudinga tiek skautams, 
tiek ju vadams. Ji bus graži do
vana šv. Kalėdoms ar šiaip skau 
tiškujų varžybų laimėtojams. 
Užsakymai siunčiami s. H. Ste- 
paičiui. 111 High Park Avė., To
ronto 9, Ont., Canada.

— Chicagos jūrų skautų M.
Kukučio laivo nariai aktyviai da 
lyvauja Neringos tautinių šo
kiu grupėje. Sesei G. Sabaliū- 
naitei vadovaujant, buvo puikiai 
pasirodyta Lietuvos kariuome
nės minėjime. Baltijos Jūros tun 
to krepšininkai pradėjo sezoną. 
Treniruotės vyksta McKinley 
Park sporto salėje.

— Detroito jūrų skautų tėvu 
komitetas 1958 m. per Atvelykį 
ukrainiečiu salėje ruošia viešą 
vakarą “Prie Baltijos jūros”. 
Šiam vakarui montažą paruo
šė ir režisuoja akt. Pusdešris. 
Vakaro pelnas skiriamas jūrų 
skautų plaukiojimo pastatams į- 
sigyti ir jų remontui.

DUBYSOS -IAUN. SKAUČIŲ 
ORAI (l'OVČilE

Lapkričio 24 d. draugovė su
ruošė išleistuves 9 savo narėms,

NAUJAI ATIDARYTAS
PARAPACK INSTITUTAS

išbandyta priemonė prieš arthrltis 
ir reumatizmo skausmus.

Skambinti — PRospect 8-4750 
OliilA SAKAI,AI'SKAS

•Dflino
TELEVISIOD

Csales ~ servicej
8«v. inž. A. SEMĖNA)

:W2I S. Halsted — CEiffsid<- .-5Hft5
Atdura kandim 9—-6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9 
) <x> o<>o <xx> ooooooooo O ooo o o o »c

iii
VIKTORO KO2ICO8 
Lketuvišk gazolino stoti* Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 8. VFF.8TT5RN AVĖ PR 8-flM

IKV

(įj Pradėkite laupyti šiandien: turėsite rytoj! |
0 Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įįj įstaigoje BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.04)

KRIGIITON SAVINGS AND I11AN ASS’N
® 4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė. H

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

M OFISO VALANDOS:
(Sį! Pirmad.,, ’antrad.,, penktad. ir Trečlad. 9 vai ryto iki 12 vai 
mi Seštad 9 vai, ryto iki 4:30 p. p. Ketkvirtad. 9 vai. iki 8 V. v.

kurios įstojo į skaučių draugo
vę ir ruošiasi raudonus kakla
raiščius pakeisti geltonais.

Greitai prabėgo pora valandų, 
bejieškant paslėpto laiško, bėdai 
nuojant, bešokant ratelius ir be- 
sivaišinant pyragaičiais. Links
mos "paukštytės” išleido savo 
drauges su dainomis ir deklama
cijomis.

Dubysietės yra nuoširdžiai dė

I
i

’ kingos Pociams kurių gražių na
mų durys joms visada yra pla
čiai atviros. Malonios Pocienės 

i globoje Dubysos draugovė atlie
ka savo sueigas ir džiaugiasi jau 
kia pastoge.

Dubysos draugovei vadovauja 
ps. N. Užubalienė, padedama 

pareigingų skiltininkių 
Jasaitės ir sk. R. Kvik-

dviejų 
v. s. n. 
lytės.

Duokite dovaną kuria visa šeima 
galės pasidžiaugti. Kainos labai nu
žemintos ant visų namų reikmenų o 
pristatymas iki Kalėdų garantuotas!
Vertė daiktu tokia gera, tad kad tu
rėtumėt gerų pasirinkimą, pirkite 
anksti!
T. V. Svvivel Kėdė-, reg. $79.50. 

dabar $48.00.
Hassocks reg. $8.49 ir augščiau, pasi

rinkite datiar už Ii Uiti.
CuKtom made Sofa A l'otelis reg.

8299.50, dabar $1119.00.
Stalinis Radijo reg’. 829.95, dabar

$18.00, ___  _________
Atsilošiaiua Kėsle, visa \vlon, reg. $90.50, dabar 809.50.
Druni 'laidės - staliukai, geros kokybes, raudonmedžio arba šviesūs

reg. $ 19.95, dabar $28.88.
Visas prekes turime tik prieš išpardavimą

ASSOCIATED VVHOLESALE 
FURNITURE CO.

3424-28 W. 63rd St. HEmlock 4-3351
* ATDARA KIEKVIENA \ AK ARA IKI KALĖDŲ *

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM ! VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

'šv.

;■■■■■!&----“ u
i:iii=lili:ii:ill2R£

'/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !
tv

CRANESAVINGS
2565 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. P1etkiewtcz, prez.; E. B. Pletkiewlcx, »ekr. b* advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

▼alatybča boniM. Tanpytolama patamaiima) nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Utį S 10,000

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro 
antr. Ir penk. 9 Iki B; treČ. uJfadaryta. o iešt nuo 9 iki vidurdienio

I

PEOPLES HARDWARE 8c PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Oregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimą* 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

FEDERRL
SAVINGS

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Fcderal Savinas-
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrginia 7-7747
AND LOAN ASS’N.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Presidcnt
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SO. BOSTONO ŽINIOS
RENGIAMASI IŠKILMINGAM 

VASARIO 16 MINĖJIMUI
mentus. Taip pat ižryškino da
bartines lenkų nuotaikas, kurios 
iš esmės nėra pasikeitusios. R. 
Norvaišaitė ir D. Venckutė pa-Bostono lietuviai paprastai

gražiai pamini Vasario 16 ir su- , .x, , , , . . . .... . . , T . . skaitė keletą mūsųjų poetų eile-renka nemažai aukų Lietuvos ... , 1 'raščių.
Minėjimo pabaigoje šventės 

dalyviai buvo pakviesti į ramo- 
vėnų žmonių gražiai parengtas 
vaišes.

SPROGIMAS IVAŠKŲ NAME
Buvusiame “Darbininko” na

me gruodžio 1 d. naktį korido
riuje įvyko stiprus sprogimas, J

laisvės kovai vesti. Kadangi at
einanti Vasario 16 bus keturias
dešimtoji norima, kad ji būtų 
atšvęsta ko iškilmingiau. Tuo 
rūpinasi Alto Bostono skyrius.
Jau yra paimta So. Boston High 
School salė. Kadangi Alto sky
rius yra įsigijęs didįjį dail. V. An 
driušio pieštą Vytį, todėl bus ga
lima gražiau papuošti sceną. Su 
daryta redakcinė komisija, kuri 1 sukrėtęs keletą langų. Tą namą / 
parengs ir išspausdins leidinį dabar valdo O. Ivaškienė, žino-

ma tautinių šokių mokytoja ir 
darbuotoja. Policija aiškina

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE SEAL ESTATE

nepriklausomybės atgavimo 40 
metų sukakties proga ir tą lei
dinį dalins minėjimo dalyviams Į sprogimo priežastis

30 AKIU MIŠKO I’RIF EŽERO
OražiiH 7 kamb. (B rnhgiunųjų) 

mūro namon. ItūHyn. Dvigubai mūro 
saražan. Prie VS 6 kelio, apie 1411 
mylių j Rytus nuo eikUKos. $17,001*. 
A. KBklaltin.

3100, PAJAMŲ I DIENĄ
Arti Ashland Ir 47-os 18 meti, mūr. 

namus. I Hdelfi tr graži taverna. M«- 
įlerniAkan B k. butas. Rūsy J sal8 po 
būviams. Salta namo 2B pfidų skly
pas, kuris vasaros metu naudojamas 
bizniui. *28,000. A. Katilius.

3720 MftN. PAJAMŲ
Didelis mūr. 3 aukšty 11 apart- 

mentų namas, parduodamas už 
*43,000. Per B metua namas pats sa
ve apmokės. Gerai pagalvok ir pa
daryk išmintingą sprendinį:,: užtik
rink ateit; — nepraleisk Šito na
mo! A. Sirutis.

P. LEONAS
RRAT FRTATP 

2736 W«rt 71«t Street 
Visi telefonai: WAlbrook B-SOI5

prie įėjimo.
Stengiamasi gauti žymius kai 

bėtojus iš JAV ir savų politikų 
tarpo.

Taip pat numatoma meninė 
dalis, didesnė kaip paprastai, 
nes žodinę programą norima 
trumpinti.
žygiai gauti lietuviškas progra
mas vietos radijo ir televizijos 
stotyse. Bus stengiamasi įeiti ir 
į vietos spaudą.

Alto Bostono skyrius yra iš
siuntinėjęs visoms vietos drau
gijoms laiškus, primindamas Lie 
tuvos nepriklausomybės 40 m.

TRUMPAI
— K. Namaksienė vadovauja 

komitetui, kuries rengia didelį T. 
Tattan pagerbimą Sheraton 
Plazza Hotel 1958 m. sausio 26 
d. Į komitetą pakviesti visų Bos

sIvoTeita daromi | tono lietuvių organizacijų at- 
stovai.

— Gražus lietuviškas vaidini
mas yra rengiamas parapijos 
mokyklos So. Bostono High 
School salėje sekmadienį, gruo
džio 15 d. 3 vai. p. p. Visi kvie
čiami.

— Lietuvių skautų tėvai uo
liai rengiasi pobūviui, kuris į-

« kamb., S mleg., garažas. SIS,700 
0 kamb. mūr., 3 miėg. gar. 315.500 
5 luunb., mūrinis naujus. *18.500. 
2 po 4 kamb., mūr., dld. sk. S23.OOO. 
Curlme Ir daugiau namų pasirinkimui
M. AGUNSKAS RmI Esteto
248* W. SS St. HE 4-8202

sukaktį ir kviesdamas dalyvauti, vyks š. m. gruodžio 29 d. Liet. 
minėjime bei pasirūpinti kitais Pil. Dr-jos salėje. Pelnas bus
galimais būdais garsinti Lietu
vos bylą.. Atskiru raštu yra 
kreiptasi į vietos lietuvių stu-

skiriamas skautų veiklai stip
rinti.

— Tėvas d.r. Ant. Jurgelaitis,
dentų valdybą, prašant ištirti ga , domininkonas, Providence Col- 
limybes, ar nebūtų galima su-1 lege profesorius, gruodžio 1 d. 
rengti specialų minėjimą studi- mūsų parapijos bažnyčioje pa-

ĮVAIRIAS MINIOS
Sovietų spauda

MASKVA. — Savo vedamąjį 
“Pravda” Nr. 332 paskyrė spau J 
dos klausimams. Vedamajame 
pabrėžiama, kad vienu iš svar
biausių spaudos uždavinių yra 
plačiųjų masių auklėjimas ko
munistiniame sąmoningume. So
vietų laikraščio uždavinys esąs 
— atlikti pareigas propagandis
to ir agitatoriaus, kovingo masių 
organizatoriaus. Apie tai, kad 
spauda pirmoje vietoje privalo 
būti teisingų informacijų šalti
nis — straipsnyje nekalbama.

MARUI ETTE PARKE, 2 mūriniai 
namui po, 3 uugStų. J-an namas 2 Im
tai po •! kaluli, ir 3-as namus 2 bu
tai po B kamb. pri« abiejų namų 
2 autom. Karužai. Namai gcramn 
stov.vjo. Rcikalinua pamatyti, kad 
kiiIfitumfit įvertinti.

Marųuette Parko B kamb. mūrinis 
biiiiKalow. Pi'iitraliiiis šildymus ap
kurtinamas alyva. Vlrtuvfi išklotų 
piyti'ieniis (Tilo kltclnn). 2 autom. 
Karužas. Pilna kaina tik *16,500. 
įmokėti reiklu nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — evpnmlable. 
0 motų senumo. Virtuve ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių Koražns su (vaižavtmu iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. ,nošti tik *4,000.

U kamb. nanuis, i Vį vonios. Pasta
tytas aid didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti k* - 
ro susisiekimo, jiiešti tik *3,000.

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

Jei norite parduoti savo namų, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klljentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis j mūsų raštinę —

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

Kampinis mūr. namas Ir krautuve. 
Gerai einantis biznis Brlghton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų *210 mln.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp 
*1 pfidų, garažas. *28,000.

M. ŠIMKUS
R E A L K S T A T F

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. Cldffslde 4-7450; Rea. 

YArrfs 7-2O4II

REAL ESTATE

mūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. Išdek. c. š. gar. — 34,500 
med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. ti kb. naujas, 11d. lot. — pigiai, 
t ra pigių ir |s*lnlngų namų surašąs

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė.. LA 8-8384

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

centr. gazu fttldym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. B butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
iiiodem. Jrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų Ir 
įvulr. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

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

REAL ESTATE HELP WANTED - FEMALE

Ūloje nekilnojamo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2*00 W. 50tb St. TeL PRospect 8-5454

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-9400

OOOO<XKXXKKXX><XXX><XX><XXXX»O 
makuuette parke

2-jų augštų mūr. 2 po B k. Alyvos 
karšto vaiul. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimui. Arti mokyklos ir 
liuž. *28,400.

K-Jų augštų mūr. 3_Jų buto — 
•’>. B ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. 
/rengimai. Naujus garažas. *30,000.

Prie Marųuette Parko 5 karu įtarių 
mūr. bungalow (gullmybfi puduryti 
3 miegamus). Plieno balkiui. Apsau
ga nuo potvynių. Geras pirkinys 
paskubėkite. *10,900.

GAGE PARKE
Gružliu B kandi. mūr. hurignlow su 

3 kandi. Imtu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, guzu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su "overbeud iloors”. 
*20,91111.

KITUR: 4 Imtų mūr. I—B k. Ir 
3—4 k. Metinės pajamos *2,100, Pu
lta kaina *18.000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

_ V A R P A S
Real Fetotte — Insurance — Kratais 

Notary Public
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234
booooooooooooooooooooooooo

BERWYN. */2 Duplex. Arti Ridge- 
land ir Ogden. 6 kamb. Plytelių 
virtuvė ir vonia. $16,900.

SVOBODA, 6018 Cerrnak Rd. 
Blshop 2-2162

Reikalinga moteris dirbti ir tvar
kyti skalbyklą-Lauiulromat.

Tel. VIncennes 6-5009.

M1SCELLANEOU8

ŠILDYMASI
A. Stančlauakas inatoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 

| nacea), visų dydžių oru vėsintu- 
i vus (Alr oonditioners) ii atlieka 

visus skardop darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLynurtc 2-6752

LIET. AP D RAUDOK AtiENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobt 

llų finansavimas. Notartatas Valsty- 
, būs patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS 
W Al brook 5-K67I

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36. 111,

BUILDING & REMODELING

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTAT.E-INSIJ RANGE 

NOTARY PUBLIC

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

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

jJMMSSSSSSSSSSSSSSSKSSSSSęsSSSSSSSSKSKSSSKSKSSSa
jNauji namai, garažai, įvairūs pataisy-g 

mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

i (»»»« So. .Mapleuood Av., Chleago 
J Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7451)

' ISNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMU SAVININKAI!
Ta**pininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

V ARPAS Real Estate
5t)16 So. Western. PRoopect 8-2234

Išnuoin. kambarys mažoj šeimoj. 
| Galimybe naudotis virtuve. 3t)6l So. 
Campjroll Avė. 3-ebus augštas.

įSIGYKITE DABAR !

2405 W 51 St. UAJbrook 5-5080 „ , . _
PRmpect 8-3579 tvak. ir sekm.) oKelbkites dien. Drauge .

sakė vertingą pamokslą apie 
tremties reikšmę ir tremtinių pa 
reigas.

— P. Viščinis gruodžio 1 d. 
“Laivės Varpo” programos pra
džioje aktualiai kalbėjo apie rei 
kalą pritaikyti laiko aplinky-

• “Dagens Nyheter” (Stock- 
holme) pasisako Pabaltijo rei
kalais, pabrėždamas viltį, kad 
Pabaltijo tautos vėl atgaus lais
vę ir 'nepriklausomybę. Pabaltie- 
čiai egzilėie atlieką svarbų už-

PAJIEŠKOJIMAJ
Jeiškomas pusbrolis VACLOVAS 

RIMANTAS, kilęs iš Kurtuvėnų 
parap.. Šiaulių vals., Saugėnų kai
mo, į Kanadą atvyko 1912 m. Jis 
turėjo 2 seseris ir 3 brolius: Liud
viką, Joną ir Jurgį. Jieško jo pus
seserė Antanina Kimantaitė. Pra-

Arti 71-os ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdu sklypas. Garažas.
________HEmlock 4-4533.________

PALIKIMAS. Turi būt parduo
tas. Gražus 2-jų butų mūrinis ’a- 
mas. 4 ir 4 kamb. Centr. apšild. 

i Tuojau galima užimti. $4,000 jmo-

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 West 43rd Streetjuojančiam amerikiečių jauni

mui kurioje nors augštojoje mo
kykloje.

MIESTO RŪPESČIAI 
Du pagrindiniai sunkumai, ku 

rie slegia Bostono miestą ir pa
liečia .jo gyventojus, yra nuola- j bėms mūsų organizacinį veiki
oms mokesčių už nekilnojamą ! mą, nes ligšioliniai metodai dau- 
turtą kilimas, pasiekęs jau 90 geliu atvejų esą pasenę, 
dol. riUtf tūkstančio ir automo- į — Dr. B. Kalvaitis ir Vyt. 
bilių judėjimas siaurose biznio Stelmokas atidarė savo nekilno- 
centrinėse gatvėse, kuriose nė-1 jamojo turto pardavimo ir drau- 
ra kur tų automobilių pastatyti. į dimo įstaigą W. Broadway, prie-; 
Ka5p žinome, Bostonas yra nuo- šais So. Bostono Liet. Piliečių 
lat beaugąs miestas, bet visas Draugijos namą. Ta proga jie 
augimas eina ne Bostono sąskai- išreiškė viešą padėką A. Ivui, 
ton. Eilė priemiesčių, seniai ta- kurio įstaigoje jie dirbo nuo at- 
pę tikra didmiesčio dalimi tvar- vykimo į šį kraštą, 
kosi savarankiškai. Pačiam Bos į — Lituanistikos mokyklos ka- 
tono miestui nėra kur plėstis ledinės eglutės programa bus 
geografiškai, nes jį yra apsupę gruodžio 22 d. 5 vai. p. p. pa- 
net 44 atskiri savarankiški admi rapijos salėje po bažnyčia, 
nistraciniai vienetai, kurie ir pa- i 
siima prieauglio daugumą. Daug 1 Gardner MasS 
tų priemiesčių gyventojų dirba, ’

Lietuvos Vyčių veikla 
Gruodžio 1 d. buvo Athol ir 

Gardner Lietuvos Vyčių kuopos 
metinis susirinkimas, kuriame 
išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Vincas Višniauskas, vicepirm. 
Bronius Kukauskas, ižd. Marė 
Piragis, prot. rašt. Pranas Ei
noris, fin. sekr. Frances Milosz, 
dvasios vadas kun. Al. Volun- 
gis, “Vyčio” koresp. Barbara 
Milosz, dvasinių reik. pirm. Ro- 
bert Ponuskv, kultūrinių reika
lų pirm. Pauline Donaitis.

Po susirinkimo kapelionas ro
dė paveikslus apie sakramentus.

Kuopa ruošiasi Naujosios An 
glijos vyčių žiemos karnavalui, 
kuris bus vasario 1 ir dienomis 
American Legion Home, Athol 
ant Tully Brook Inn, Tully. 

Dešrų vakaras
Lietuvių bendrovės dešrų ir 

bastučių vakarienė buvo lapkri
čio 20 d. L. Piliečių Klube ir pa
sisekė visai gerai. Žmonių buvo 
apsčiai ir fielno liko apie 100 
dolerių.

Nauja valdyba
Naują Lietuviu Piliečių Klulbo 

valdybą sudaro pirm. Albert A- 
damaitis, vicepirm. Stepas Rasi- 
mavičius, prot. rašt. Jonas Ber- 
nadišius ir Bronius Dopkantas, 
fin. sekr. Jurgis Prunskis, direk
toriai — Charles Dirda, Ignas 
Karlonas, Alfas Glebavičius, A- 
leksas Nakutis, Klemensas Za
biela, Paul Kuleckas ir Antanas 
Puida.

Naujųjų Metų sutikimas na
riams bus nemokamas. Komite
tą sudaro Adomaitis, Prunskis 
Zabela, Uiska, Dirda, Aukštikal
nis ir Višniauskas.

Vietinė spauda gražiai apra-

davinį. “Supažindindami mus su j šo atsiliepti arba apie jį pranešti
komunistine tironija, jie padeda |juo0 Antonia Aleksas, R. kėtt Piįna^ ^a*na $18,900. Arti
mums įsisąmoninti tikrąją lais
vės vertę”.

R. 3, Cadillac, Michigan. USA.

• Jieškomi DANIELIUS ANTA-
--------------- NAS, sūn. Jono, ir DANIELYTR

• „Rūtos“ saldainių fabrikas STASft EIDRIGEVICIENE. Abu 
Šiauliuose praeityje turėjęs daug 60 metų. Gyv. Chicagoj. Jieš- 
bėdų, pranešė Vilniaus radijas ko gim,nes lš Lietuvo*- Prašome

26th ir Kedvale. Raktus pasiimkite
pas SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
E.ltvndale 1-7038.

įsigykite dabar

lapkričio 15 d. Normaliai dirbti 
fabrikui kliudė kuro ir žaliavų 
stoka. Net vandens trūkdavo. 
Dabar statoma nauja katilinė. Ir 
gamyba auganti, šiemet paga
minsią 50 tonų gaminių daugiau, 
kaip pereitais metais. Vyr. inži
nierė Stankienė nusiskundė, kad 
valdyba neparūpina skardos kai 
kuriems pastatams uždengti...

juos ar ką nors žinančius apie juos 
atsiliepti šiuo adresu — A. šerep- 
kienė, 7114 S. Richmond St., Chi- 
eago'29 III. Tel. PR 8-3799.

Stasys Griškevičius, apie 34 m. 
am/.., j J. A. V. atvykęs iš kuopa 
(Vokietijos) prieš įlietus, yru jieš- 
komas artimųjų. Pranešti: Jg. \’n- 
vieTšas, 2(140 S. Kuble St., Cliieago 
16, III., tel. CTTesnpeakp 3-1063

P A R li i'v*I m”u I

Bostone, bet gyvena už jo ribų 
ir ten moka mokesčius. Taip su
sidaro painios problemos, kuribs 
sunkiai gali būti išnarpliojamos, 
ir pats Bostono miestas yra kas
met verčiamas kelti mokesčius 
nekilnojamam turtui. Lengviau 
sias sprendimas būtų sujungti 
visus priemiesčius į vieną did
miestį, bet vyraujančios nuotai
kos tam dar yra labai nepalan
kios.

Yra tiesa, kad daugumas ir 
priemiesčių gyventojų atvyksta 
pirkti į Bostoną. Bostono miesto 
biznio centras su savo didžiosio
mis krautuvėmis’ yra laikomas 
vienu gyviausių visoje Ameri
koje. Tik daug pirkėjų nori at
vykti automobiliais, atvykus nė
ra kur jų pastatyti. Švenčių me 
tu dabar jau leista platesnėse 
gatvėse nemokamai statyti au
tomobilius abiejose gatvių pu
sėse, bet tai klausimo neišspren
džia. Buvo suprojektuota sta
tyti požeminį garažą po miesto 
sodu, bet projektas vis susiduria 
su sunkumais.

KARIIIOMKNftS MINAVIMAS
Gruodžio 1 d. buvo surengtas 

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas tautininkų namuose, 
nes lapkričio 24 d. salė buvo už
imta koncertu. Minėjimui vado
vavo K. Mališauskas. Į prezidiu 
mą pakviesti pulk. A. Stapulio- 
nis ir dr. J. Petronis. Paskaityti 
garbės konsulo A. Šalnos ir LVS 
Ramovės Centro Valdybos svei
kinimai. A. Juknevičius skaitė 
labai gerai paruoštą paskaitą, 
kurioje išdėstė Vilniaus krašto 
teisinę būklę ir priminė svarbes
niuosius kovų dėl to krašto mo-

Berniukų miestui 40 metu
Omahoje, Nebr., veikiąs ber-! > 12 /12'.. kilimą

. , . . .. ... Aliu kaip nauji, ltl'.liaiKt* 5-51)16.mukų miestas šiemet gruodžio
10 d. minės savo gyvavimo 40 rTftSf E s i o~i
metų sukaktį. Jį įsteigė tėvas ~ — ~
Flanagan 1917 metais, pasisko- -sstf
linęs $90 užmokėti nuomai tam

PanlmMlamas statns-iipriglit fiss--
zer'is, 300 sv. talpa; ii Kovai Wilton

s.

reikalui pasirinkto namo. Dabar 
tame berniukų mieste yra 
1,700 “piliečių”. 1948 metais 
mirus prel. Flanagan dabar čia 
vadovauja prel. N. Wegner.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ. SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA

KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatvmas su nurodymais kokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .80 centu

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”'

4545 W. 63 St, Chicago 29, III. 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Namą statyba, (vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TF.rmlnal 6-5531 

nuo B vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
N'olton, Wlllow Springs, UL

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

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27V3 nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

Kiškučio Vardinės
STASYS DŽIUGAS

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicaeo 29. UI.
IMIIItlllllllllllll|lllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllll||||||!llll|||||||||||i]||||i(|ftl|R!ltlltllllllllllll!IIIIIIIH

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti
“D R A U G E”

4545 W. 63 St., Chicago 29, Dl.
«lllllll!lllilllillll!llllllllIt!llllllllllllllltllllllllllllllliltlllllllllllllllltlllllllll|||lii|IIIUItHUI»IHfllhllllllllSTANKUS

CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir statybos 
darinis gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
(vairių standartinių projektų. 
Ofiso telefonas ir namų 

PRospect 8-2013 
7403 SG. WF-STKRN AVĖ. 

Cliicaso 36, III.

Šaltis nesunaikina gyviu
Šaltose šalyse, pavyzdžiui, Si-

bire vra ežeru ir uniu kuriuos DfiKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT- Dire yra ežerų ir upių, kuriuose viRUKŲ SU VOKAIS $1.00. 
vasarą būna daugybė gyvių, žie
mą vanduo ten iki pat dugno Užsakymus su pinigais siuskite

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street, 

ChlreiiEd 29, III.
Platintojams duodama nuolaida

SJ

įšąlą. Žuvims, varlėms ir dau
gumai visokių kitų gyvių žiema 
nėra kur dingti iš tų ežerų ir 
upių. Bet visdėlto šalčiai neįs
tengia išnaikinti visų gyvių esan 
čių įšąlančiuose ežeruose bei
upėse. Tiesa, daug žūsta, bet at- > -----
sparenieji iškenčia * sušąla bet l""">""",""l"l"ll""ll"'>n,""imiw"|||"|||||iw|"||"">"""i"|"||||||,||||"|i""|""i||||i,i""in 
nemiršta. Taip ir išlieka jie pa- Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
stirę po kelis mėnesius. Kai le- Į nes -i’8 vra Plačiausiai skaitomas 

I das ištirpsta jų vėl labai greit' lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
' privista upėse ir ežeruose. | vra Prienams visiems.

šė abiejų klubų Valdybų rinki- j --- ----- —
mus.

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

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
savo kontrastais intriguojančia i- 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiŠ 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie 
skaitytojų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu ir prielankumu.

Si novelių rinkini galit jsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.«3rd St. St, 
Chicago 29, III.

HELP VVANTED - MALĖ

Gera laimė
Jurgio Šimėno žmona laimė

jo kelionę į Bermudų salas 2 
žmonėms. Apmokamos ir visos 
išlaidos. GarnL*kis

DAILYD® • KARPENTKR
Dirbu jvalrtun patalnymua Ir per

tvarkymų darhUR, naujun gnrnžua. 
Tulp pat dažymo darbus.

JONAS PAPEUUCKA 
4553 So. Wmtern Avė.

I.AtayetU 5-4526

WE ARE DUE TO OPEN IN JANUARY 
Mayfair West in Clayton, Mo.

IIAS (HM'.MNGS l’DH THE H)LI.O\VIXG COMPETENT STAFF:

MAITRE D ” 
CAPTAINS 
BARTENDERS

COOKS
WAITERS
STEWARDS

TH0SE ACCEPTED W0ULD BE ENGAOED IMMEDIATELY
AI’I’LV BFT\\'F,EN 2—1 P. M. MONDAY TURU FRIDAY 

<>H \VKITF. BY LETTEIl TO l’EHSONNEL OFFICE

MAYFAIR HOTEL
X6« St. Charles St. St. Ix>ui8, Mo.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7l«t Street

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

Telef. — HEmlock 4*5881

Perskaitę "Draugą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti.

FIGHT
INFANTILE
PARALYS1S

MARCHOFDIMES

HELP WANTED — FEMALE

STENOGRAPHER
£300 to ^325

Age 25 to 40
National manufacturer of beauty and barber equipment located 
on near north aide needs a steady trained steno to work in their 
sales department. Dictation, soundseriber and IBM typewritėr. 
Excellent salary, opportunity, 37 V2 hr. wk., profit sharing and 
many compony benefits. fT

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

EMIL J. PAIDAR CO.
1120 NO WELLS STREET

Remkite tuos, kuriij skelbimus matot “Drauge”
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Omaha, Nebr.
Sėkmingo* misijos

Nuo lapkričio 17 d. iki 24 d. 
salezietis kunigas Antanas Sa
baliauskas vedė pas mus labai 
sėkmingas misijas. Nors. oras 
buvo nemalonus, labai lijo ię iš
krito sniego daugiau dešimt co
lių, visvien tai tikinčiųjų nesu
laikė nuo bažnyčios. Klausyto- 
’ų buvo pilna Bažnyčia kas va
karą. Misijos buvo baigtos bend 
ra Šv. Komunija ir Šv. Tėvo pa
laiminimu sekmadienio ryte.I *

Skani parapijos vakarienė bu
vo pradėta 1:30 vai. po pietų ir 
užtruko iki 6:30 vai. vakaro. 
Daugiau 600 žmogių valgė ir vi
si buvo patenkinti. Vakarienę 
pagamino Kovalskienė, Pultina- 
vičienė, Studzienė, Vingelienė, 
Gustienė, Petrulienė, Josephine 
Lawry, Helen Pamedit, Victoria 
Reynolds, Le Roy O’Connore, 
Shymkewicz ir Mary Jusevičius. 
Prie durų stovėjo Kazimieras 
Kušleika, Petras Mykąlauskas, 
Juozas Navakas, Victor Lawry. 
Prie gaivinančių gėrimų rūpes
tingai ir sąžiningai patarnavo 
Stasys Mockus ir Pranas Kve
daras. Įvairius žaidimus tvarkė 
Feliksas Šulskis, Juozas Yako- 
pek, Fred Haas ir Marijona Pet- 
rukonytė. Bendros tvarkos žiū- j 
rėjo Povilas Paske, Jurgis Ka-! 
tiltas ir Juozas Navickas.

Kadangi rengėjai buvo taip 
nuoširdūs, sumanūs ir malonūs 
svečiams, todėl parapijos kuni
gai prašė juos rūpintis ir Nau
jųjų Metų sutikimu gruodžio 31 
d. Kiek teko girdėti iš kunigų, 
turėsime vaišes, žaidimus ir mu
ziką. Lygiai 15 minučių prieš 
12 vai. eisime j bažnyčią ir dė
kosime Dievui, kad leido sulauk
ti Naujųjų Metų.

Drabužių rinkimas

Kai Padėkos dieną paprastai 
žmonės valgė kalakutų ir kitų 
paukščių mėsas, veiklesni Oma- 
hos lietuviai ėjo per namus ir 
rinko drabužius bei pinigus lie
tuviams pavargėliams Vokietijo
je. Labai pasidarbavo Juozas A- 
gurkis su savo mašina, Jonas 
Povilaitis, Emilija Totilienė, Su- 
sana Rimkus, Stasys Misiūnas, 
Stasė Wishi - Odinaitė ir Jur
gis Damas.

Įdomus vaizdelis minėjime
Gruodžio 1 d. minėjome ka

riuomenės šventę. Arlauskas 
skaitė paskaitą apie Lietuvos ka
riuomenę. Jis paminėjo karei
vius, kurie žuvo pirmame kare 
už Lietuvos laisvę ir ilgiau svars 
tė partizanų kovas miškuose. 
Paskaita buvo įdomi ir visiems 
patiko.

Pranas Kovas parašė labai į- 
domų vaizdelį iš partizanų ko
vų miškuose. Mūsų aktoriai ge
rai išmoko ir gražiai suvaidino. 
Vaidinime dalyvavo Sidaravi
čius, Radžiūnas, Povilaitig ir kt. 
Publika gausiai aukojo Lietu
vos kariams Amerikoje ir kitur 
pertraukos metu. Dekoracijas 
nupiešė Pranas Totilas ir jas 
sustatė Juozas Agurkis. Paren
gimu rūpinosi Pranas Totilas, 
ir visa tai gerai pavyko. Vietinis

Waterbury* Conn.
Lituanistikos mokykla

Šeštadieninė lituanistinių da
lykų mokykla stiprina savo dar
bą. Kadangi vieno mokytojo per- 
maža, tai po sunkių jieškojimų 
tėvų komitetas susitarė ir vėl su 
Kiemaičiu kuris sutiko moky
tojauti. Kleinaitis yra patyręs 
mokytojas ir jau anksčiau mo
kytojavęs šioje mokykloie. Ka
dangi čia yra daug mokytojų, 
tai prašomas Kleinaitis ir sakė, 
kad jis savo duoklę jau yra ati
davęs šiai mokyklai, bet, niekam 
■nesutikus dirbti, jis ir vėl suti
ko šį nelengva ir pasiaukojantį 
darbą tęsti. Mokykloje su nau
jo mokytoio atsiradimu pagau
sėjo ir vaikų. Naujam mokyto
jui pradėjus dirbti buvo suruoš
tos mažos iškilmės, dalyvaujant 
tėvams ir organizacijų atsto
vams. Iškilmės visiems padarė 
gražų įspūdį. Mokytojas Kleinai 
tis yra turėjęs nemažai varge
lių, nes nacių metu sėdėjo kalė
jime, ir tik fronto priartėjimas 
sudarė jam progą išsilaisvinti.

SUSITIKIMAS NEW YORKE

Mohamed V, Maroko karalius, 
džiaugiasi susitikęs New Yorke 
aerodrome savo dukrą Lalla Ami
ną, trijų metų amžiaus. Trys ki
tos dukterys taip pat atvyko j ,A- 
meriką, kur tėvas jau nuo seniau 
lankosi. (INS)

taučius, nes savas — tai vis kuo 
nors negeras.

— Elena Jasiulevičienė mirė 
tragiškai lapkričio 24 d.

Mokyklos tėvų komitetan įeina 
pirm. Gaidys, sekr. Melninkas ir 
ižd. Valys.
Naujas krikšč. demokratų narys

Paskutiniame savo susirinki
me vietos krikščionys demokra
tai turėjo čia šalimais gyvenan
tį prelatą Mykolą Kr'upavičių. 
Šiame susirinkime buvo skaito
ma praėjusių metų konferenci
joje Gražiūno skaityta paskaita, 
kuri pačioje konferencijoje ne
buvo diskutuota. Paskaitoje iš
keltais klausimais nutarta dis
kutuoti sekančiame susirinkime. 
Susirinkimo pabaigoje prelatas 
buvo pakviestas tarti žodį. Ta
me pačiame susirinkime prel. M. 
Krupavičius įsirašė į Waterbu- 
rios skyriaus narius, sumokėda
mas visus mokesčius.

Ustijanausko persiuntimo 
agentūra •

Waterburiečiams pas iuntus 
per Antano Ustijanausko agen
tūrą paketus Lietuvon, pasirodė, 
kad paketas nuėjo 7 dienomis 
greičiau, negu per kitą tame pa
čiame Hartforde veikiančią a- 
gentūrą. Taip pat savojo tautie
čio visai kitoks ir patarnavimas. 
Nuoširdžiai pasitaria su siun
tėju dėl visų medžiagų kainų, pa 
taria ką ir kaip geriausia per
siųsti, ir tuo Išvengi išlaidų, ku
rios susidaro, nežinant visų su 
siuntimu susijusių klausimų. O 
ir pats persiuntimas yra daug 
pigesnis. Rašančiajam šią žinu
tę teko pastebėti, kaip yra su
tvarkomas įkainojimas pas sve- 
muosius, kur nuo centų padaro 
įspūdingos vertės nuolaidą, o 
nuo dešimčių dolerių šiaip sau 
“apvaliai” įkainojama. Ir pas 
Ustijanauską išeina pigiau. Bet 
mes vistiek veržiamės pas kita

IŠARTI IRTOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prof. Mykolas Biržiška
tvarko redakcinį darbą pradėto 
spausdinti Aleksandryno.

— Danutė Narutavičiūtė-Ver- 
telkienė, su savo vyru ir moti
na gyvenanti Miami, Fla., susi
laukė Mercy ligoninėje dukre
lės.

— Inž. Zenonas ir Bronė Mi
liūnai iš Chicagos atvyko į Los 
Angeles ir čia įsikūrė gyventi. 
Abu gąvo gerus darbus ir labai 
patenkinti gražiu Kalifornijos 
klimatu.

— Mykolas Saulius, Denverio, 
iColo., didžiojo simfoninio or
kestro nuolatinis čelistas, prieš 
kurį laiką buvo pakviestas vie
nos krikščionių bažnyčios Den
veryje būti jos nuolatiniu solis
tu sekmadienio pamaldų metu. 
Saulius susitaręs dėl atlygini
mo apsiėmė groti solo per išti
sus metus.

M. Saulius yra Denverio sim
foninio ork. čelistu čia nuo 1951 
mt. Tai vienintelei tuo metu vie
tai užimti išlaikė New Yorke 
viešai čelistams paskelbtą kon- 
kursą-audition, kur be jo stojo 
dar virš 20 čelistų.

Saulius kaipo čelistas Den
very aktyviai dalyvauja kon
certiniame gyvenime. Jis šie
met iš anksto apkrautas seri
jomis kamerinės muz. koncertų 
Coloradoje ir kaimyninėse val
stybėse. Be to ir kaip solistas 
groja visokiomis progomis. Da
lyvauja ir operų pastatymuose.

Inž. Julius ir Jūra Jodeliai,
Los Angeles, Calif., lapkričio 
28 d. pakrikštijo savo trečią 
dukrelę Vidos-Virginijos var
dais. Krikšto apeigas atliko Jo- 
delės mokslo dienų draugas 
kun. Ant. Bučmys. Krikšto tė
vai buvo Antanas .Dundzila ir 
Nijolė Skaudytė. Ta proga Jo- 
delių namuose įvyko jaukios 
vaišės, dalyvaujant draugams 
bei pažįstamiems.

— Kun. Aleksandras A. Ne
krašas, prieš pusę metų atva
žiavęs iš Romos, atvyko į Los 
Angeles ir laikinai sustojo lie
tuvių parapijos klebonijoj. Kun.

Nekrašas mokslus yra baigęs 
Romoje ir buri kelis mokslo 
laipsnius.

— Inž. Tadas Visgirdą gavo 
paaukštinimą. Jisai paskirtas 
Los Angeles Wyle korporacijos 
inžinierių patarėju. Inž. T. Vis
girdas yra taip pat šeštadieni
nės mokyklos Tėvų komiteto 
pirmininkas.

ITALIJOJ
— Saleziečių gimnazijoje mo

komieji dalykai yra šie: religi
ja, lietuvių, italų, lotynų, ang
lų ir vokiečių (tiems, kurie at
važiavę iš tų kraštų), graikų 
(augštesnėms klasėms), mate
matika, geografija, paišyba ir 
gimnastika. Yra taip pat mo-

komasi ir muzikos: dainavimo 
ir instrumentalinės.

Mokytojai yra visi lietuviai 
ir pamokos yra dėstomos lietu
viškai. Tik anglų ir vokiečių 
kalbos dėstomos svetima kalba. 
Ketvirtoje bei penktoje klasėje 
jau stengiamasi daugiau varto
ti italų kalbą, kad norintieji to
liau eiti mokslus Italijoje galė
tų mokytis be sunkumų.

Kiek sunkiau su knygomis. 
Tik lituanistiniams dalykams 
turima lietuviškų tekstų. Bet, 
mokytojams esant lietuviams, 
ir tas sunkumas kiek palengvė
ja. Didžiausia gi bėda tai su žo
dynais, bet su laiku ir toji kliū
tis bus nugalėta. Tuo tarpu da
roma, kaip įmanoma.

Berniukams, dar nebaigu-; berniukų. Ją baigę ir išlaikę 
siema pradžios mokyklos ar vi-!atitinkamus kvotjmus, mokslo 
sai nemokantiems lietuvių kal
bos, veikia paruošiamoji klasė,!^ale Salčs įstoti j pirmą- 
kurioje dabar mokosi dešimt ją klasę.

Waterburio L. S. K. “Gintaras”,

A. t A.

ELENAI JASIULEVIČIENEI mirus 
reiškia gilią užuojautą jos vyrui Jonui ir sū
nums: Jonui, Broniui ir Vytautui Jasiulevi- 
čiams.

PADĖKA

f
A A.

CIRRENCY EXCHANGES 
BRIOGF.PORT CFRRENCY

74# West 35th St.
7lst * WF.STF.RN CERRF.NCY

7054 So. Western
Ateikite dabar užsisakyti savo 1958 
I.lcense Platės. Mums tereikia tik 
Jusi, parašo. Kitką, mes atliksime.

AR VERTA — 82.00 Į METUS? 
Užlaikysite gražius plaukus plau

dami galvą mišiniu
NAUJA GADYNE

Pasekmingai vartojamu per 40 metų. 
Siųskite $2 už 8 oz. bonką.

FRANK RITAVTAS 
527 E. F.X|M>sitlon, Dcnvcr, Colo.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYtlA
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0834

ANTANAS RAGAINIS
Gyveno 2840 W. Marąuette Rd.

Anksčiau gyv. West SidSje

Mirė gruodžio 8 d., 1957, 
11:25 vai. vak„ sulaukęs senat
vės. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Telšių apskr., Tirkšlių parap., 
Žadeikių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame, nuliūdime 

brolio duktė Bernice šemetuls- 
kis, jos vyras Stanley ir ji; vai
kai beonard ir Susam kiti gi
minės. draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.

laidotuvės Įvyks ketvlrtadie- 
n(, gruodžio 12 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminėm draugus Ir paž.Įstanius 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Niillūdę GIMINES

IAldotuvlų direktorius Stepo
nas Ij»ekawicz. Tel. Vlrginia 
7-0072.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad i. 
tn. gruodžio mėn. 8 dieną 9 vai. 15 min. vakare 
Philadelphijoje mirė

A. t A.
VALERIJA ČIŽAUSKIEN6 (Savickaitė)
43 metų amžiaus kilusi iš Panevėžio. Šiame krašte 
išgyveno 8 metus.

Nuliūdę: vyras ir sūnus

Norime išreikšti nuoširdžiausią padėką visiems, kurie mus už
jautė bei stiprino skaudžiu momentu, kai mirė mylimas brolis ka
nauninkas profesorius Juozas Meškauskas.

Pirmiausia norime padėkoti Jo Ekscelencijai Vyskupui Vincen
tui Brizgiui, kuris iš Čikagos atskrido^ į laidotuves Brooklyne ir čia 
aukojo iškilmingas šventąsias mišias, vadovavo laidotuvių apei
goms ir tarė atsisveikinimo žodį laidotuvių metu.

Nuoširdžiai dėkojame^ kun. Juozui Aleksiūnui, Angelų Karalie
nės parapijos klebonui už didelį rūpestį organizuojant laidotuves ir. 
už vadovavimą gedulingiems mišparams bei laidojimo apeigoms Šven
to Jono kapinėse.

Dėkojame kun. Jonui Petrėnui pž turiningą ir nuoširdų pa
mokslą.

Taip pat dėkojame kun. Matui Čyvui, kun. Petrui Totoraičiui 
ir kun. Vytautui Pikturnai, asistavusiems per Jo Ekscelencijos vys
kupe iškilmingas mjšias.

Nuoširdus ačiū laidotuvėse dalyvavusiems prelatams: Mallone- 
Hy, I- Kelmeliui, J. Balkūnui ir M. Krupavičiui.

Taip pat dėkojame kunigams, aukojusiems šv. mišias laidotu
vių metu už A.* A. kanauninko Juozo sielą: prel. M. Krupavičiui, 
kun. dr. M. Ražaičiui, kun. Čyvui, kun. V. Paulauskui ir kun. R, 
Krasauskui.

Nuoširdžiai dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems ir į ka
pus palydėjusiems kunigams: Jurgiui Gurinskui, J. Parensevičiui, J. 
Pragulbiekui, V. Demikiui, Matučiui, Gradeekui Gauronskui, P. Jo
naičiui, K Balčiui, A. Petraičiui, A. Račkauskui, P. Lekešiui, P. Bu
lovai, S. Valiušaičiui, T. Narbutui, L. Klimui, A. Pažereckui, A. Ma- 
saičiui, V. Masiuliui, Draugeliui ir Stašaičiui.

. . Atskirai norime padėkoti kan. prof. buvusiems mokiniams — 
kun. Viktorui Dabušiui, kun. Jonui Pakalniškiui ir kun. Vytautui 
Pikturnai, — kurie rūpinosi visais laidotuvių reikalais.

Dėkojame laidotuvių įstaigos direktoriui Juozui Garšai už nuo
širdų bei gražų patarnavimą ir drauguišką pagelbą.

Nuoširdus ačiū Angelų Karalienės parapijos vargonininkui My- 
' kolui Liūberskiui ir jo kolegoms, lietuviams vargonininkams: A. Sa- 
kui, A. Kačanauskui, P. Bagdonavičiui ir Rajeckui, gražiai giedo-
jusiesm mišias ir laidotuvių giesmes.

Taip pat nuoširdi padėka priklauso ir Juozui Miliui,, parapijos 
zakristiionui, už rūpestingą patarnavimą bažnyčioje.

Dėkojame visiems, kurie Garšvos laidojimo įstaigos koplyčioje 
paskutinį kartą lietuvių vardu atsisveikino su kan. prof. Juozu Meš
kausku: Lietuvos generaliniam konsului p. J. Budriui, VLIK’o pir
mininkui dr. A. Trimakui, L. B. New Yorko Apskrities pirmininkui 
pulk. Jonui Šlepečiui ir lietuvių karių vardu kalbėjusiam p V. Alk
sniui.

Taip pat dėkojame lietuviams Savanoriams, karininkams bei ka
riams, nešusiems kan. prof. Juozo Meškausko karstą ir stovėjusiems 
garbės sargyboje per pamaldas.

Dėkojame dr. Jurgėlai, Voice of America lietuviškojo skyriaus 
vedėjui, užrekordavusiam bei į Lietuvą transliavusiam visas laido
tuvių apeigas.

Didžiausia padėka ir pagarba ilgą laiką kanauninką rūpestingai 
gydžiusiam daktarui Antanui Starkui, o taip pat Veronikai Tomkevi- 

I čiūtei, kuri per daug metų globojo ir su pasišventimu patarnavo
i kanauninkui Meškauskui.

Atskira padėka priklauso p.p. Sandanavičiams, Kaunama, po- 
I niai V. Jonuškaitei — Zaunienei. Pilelių šeimai ir Angelų Karalie- 
. nes parapijiečiams.

Dėkojame Angelų Karalienės parapijietėms Onai Sijevičienei,
J Onai Buivydienei ir Irenai Lubas už didelį darbą ir rūpestį paruo- 
I šiant pietus laidotuvių dalyviams.

Nuoširus ačiū visiems, kurie už A. A. kanauninko sielą užprašė 
i šventąsias mišias: Šv. Jurgio parapijos Rožančiaus Draugijai, už- 
I prašiusiai Gregorijaniškąsias mišias (kurios bus aukojamos kasdien 
per 30 dienų be pertraukos), Maironio vardo šeštadieninės mokyk
los mokytojams ir mokiniams Brooklyne, PP. Kisieliams, M. Ungu- 
raitięnei, Krasauskams, M. Kriaučiūnienei, Bieliauskams, J. Nevu- 
lienei, Kulikauskams, Biknevičiams, Dėdinams, Rajeckams, Pilelių 
šeimai, kun. Pakalniškiui, Donelių šeimai, Vismontienei, Sandana
vičiams, (Irincevičiams, Kukučiui, Antano Tomkevičiaus šeimai. Kau
nama, Želviams, Smitams, Lukoševičiams, Mickevičiams, V. Avižai,

I Maltenienei, Klimams, dr. Daugėlos šeimai, Tomanckiams, S. Palip- 
nienei, V. TomkeviČtūtei,, Miklaševičiamsi, Morkeliūnams, Mhlaktį 
šeimai, Karmazinams, Zaleskiams, Gugienei, Kartanavičiams, Mažei*-

j kams ir Galčių 'šeimai. ■ i; nr
Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems kanauninko profesoriaus 

Juozo Meškausko draugams, bičiuliams ir pažįstamiems,, kurių var
dų atskirai nesuminėjome, bet širdyje jaučiame padėką ir pagarbą.

Dr. Petras ir Emilija Meškauskai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LlODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią, arčiau jūsų namą.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti 
mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos 
ir Roselando dalyse ir 

tuojau patarnausime.

4348 S. CALIFORNIA AVĖ
PETRAS BIELIŪNAS

3307 LITUANICA AVĖ.

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS

659 MEST I8TH STREET

Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS

3354 S. 1IALSTED STREET

Tel. SEelev 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1011

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tęl. COmnunlore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50TII AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46TH STREET Tel. YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET TW. REpubUc 7-1213
2314 W. 23RD PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TII AVĖ. OLympic 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687

I
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis. 1957 gruodžio Ii

gogo dr. Joseph B. Jerome — 
Jančausko bute įvyko Chicagos 
lietuvių organizacijų ir visuo-

X The Maria n, mėnesinis menės veikė-ių ausirinkimas. ku’ 
Tėvų Marijonų kongregacijos name buvo dS1 S8“’
leidžiamas žurnalas anglų kai- myOe3 beinančiuose rinkimuo- 
ba, gruodžio mėn. numeris ižė- “ nomlnuot‘ lietuvj kandidatą 
jo iž spaudos. Numeryje yra '1 kon,gresl»- Susirinkimuipir-
gražių straipsnių, filmų bei kny- m,m“kavęs, d{' Jo8'*h Jerwne 
gų įvertinimas ir kt. Žurnalas Paalak‘“°. kad artimiausių trijų 
gražiai iliustruotas. Jį redaguo-,aavalclų laikoUrpyje posėdžiaus° » ta I Prtnlz u tlo b r-it Inu
ja Pranas Jančius, MIC. Pažy
mėtina, kad Marian eina de

AR TURĖSIME LIETUVĮ 
KONGRESMANĄ?

A. BALIONAS
Šiomis dienomis žinomo pėda- veikėjas Anlhony Paukštis, A.

L. R. K. federacijos Chicagos 
apskrities pirmininkas Antanas 
Repšys, Lituanistinės Augštes- 
niosios mokyklos direktorė Ali
cija Rūgytė, K. Kleiva, Bruno 
Shukis J r., Julius Kuzas, advo
katas Edvvard C. Stasukaitis, 
Antanas J. Valonis, J Krause 
ir daug kitų, vienbalsiai pareiš
kė nuomonę, kad lietuvių kan
didate į 3-čią kongresinį dis- 
triktą pasiūlyti Demokratų par
tijai nominuoti žinomą lietuvių 
veikėją inž. Antaną Rudį. An
tanas Rudis jau keliolika metų 
aktyviai reiškiasi lietuvių veik-

CHICAGOS ŽINIOS Jaunų moterų šimtinė
Praeitą sekmadienį Šv. Jur

gio parapijos svetainėje buvo 
neįprastas vaizdas: keletas bal-

KAS KĄ IR KUR

Cook apskrities Demokratų 
partijos Nominacijų (Slate) ko
mitetas, kuris parinks kandida
tus 1958 metų rinkimams. Lie
tuviai labiausiai užinteresuoti

skaičių jubilėjų. Adresas kaip' kongresinio distrikto joje Buvęs ilgametis Lithua-
“Draugo” kandidatu, nes į tą distnktą į- i nįan Chamber of Commerce of

eina piačiai lietuvių apgyventos niinois prezidentas> Amerikos 
X Juozo BaJčiūno-svaisto Chicagos 13-ta, 16-ta, 17-ta, Lietuvių tarybos narys, Ameri- 

namuose praeitą sekmadienį 18-ta ir 19-ta rinkiminės apylin- kos Lietuvių Romos Katalikų 
įvyko tradicinis Chicagos rašy- kės (ward). Šiame distrikte federacijos pirmininkas ir dau- 
tojų būrelio pasikalbėjimas-ar-; yra Marąuette Parkas, Lithua- li() kitų iįetuviškų beį bendrų 
batėlė bei Švaisto namų įkurtu- nian Plaza su didžiausiomis lie- k
vės. Kalbėjo rašyt. P. Babickas, tuvių kultūrinėmis Įstaigomis—
žurn. J. Pronskus. Diskusijose 
dalyvavo dr. K. Sruoga, dr. J.
Prunskis, B. Babrauskas, Al.
Valentinas ir kt. Svečiai buvo 
gražiai pavaišinti, o šeiminin
kams naujuose namuose įsikū
rus palinkėta sėkmės.

X Dr. Gediminas Bylaitis-By. 
la šiuo metu baigia 7 m. neuro
logijos ir smegenų chirurgijos 
rezidentūrą ir kaip tos srities 
specialistas grįžta šiomis die
nomis Į Chicagą iš Bostono.
Ten specializavosi Lahey klini
kose pas garsų smegenų specia
listą dr. Poppen, kuris yra žy
mus chirurgas ir jo pacientų 
mirtingumas yra mažiausias 
pasauly. Tose klinikose buvo 
padaryta operacija ir buvusiam 
Anglijos premjerui Edenui.

X Užuolanka, lapkričio mėn. 
numeris, išėjo iš spaudos. Nu
meryje telpa daug paveikslų iš 
Čiurlionio vaido galerijos trem
tyje. Platus straipsnis ir gau
siai iliustruotas yra apie Cice
ro lietuvių koloniją. Čia apra
šomi Cicero miesto įsikūrimas, 
kultūrinės įstaigos ir biznieriai.
Daug nuotraukų iš sporto šven
tės bei Savanorių-Kurėjų orga
nizacijos veiklos.

X “Gajos” gydytojų korpo- merce Illinois prezidentas 
racijos bendros šventos mišios Stanley P. Balzekas, Lietuvių 
bus sekmadienį, gruodžio mėn. Demokratų lygos pirmininkas 
15 dieną, 10 vai. Tėvų Marijo- Jack L. Jatis, Kolumbo Vyčių 
nų naujoje vienuolyno koplyčio-i ~
je — 4500 West 63-ji gatvė. ■ X Mažam miesteliui reikalin

gas daktaras. Jis rastų įrengtą 
kabinetą. Klimatas čia gražus 
ir šiltas. Gyventojų apylinkėj

šimt metų, 10 numerių per me
tus ir šis numeris yra šimtasis 
Taigi, žurnalas švenčia apvalių

Šv. Kazimiero Seserų vienuoly
nu, Marijos Augštesniąja mo
kykla, Marijonų vienuolynu ir 
naujuoju “Draugo” pastatu, ar
chitekto Jono Muloko naujai 
pastatyta Šiluvos šventove ir t. 
t. Dacar 3-čią distriktą kon
grese atstovauja Mr. Emmet F. 
Byrne, respublikonas, kuris pra
ėjusiuose rinkimuose laimėjo 
prieš demokratą James C. Mu- 
rray. Kaip teko patirti, Respu
blikonų partija ir ateinantiems 
rinkimams nominavo perrinki- 
rriui tą patį Emmet F. Byrne. 
Demokratų partija 3-čiam dis- 
triktui savo kandidato dar ne
parinko. Be abejo, buvęs to 
distrikto atstovas James C. Mu- 
rray gal vėl darys žygių gauti 
nomonaciją, tačiau abejojama, 
ar jam tai pavyks, nes politi
koje nemėgstama pralaimėtojų. 
Todėl yra didelė proga, jei lie
tuviai vieningai pasiūlytų stip
rų ir kvalifikuotą kandidatą, 
tai Demokratų partija gali jį 
nominuoti.

I
Inž. Antanas Budis — 

tinkamiausias kandidatas
Susirinkimo dalyviai, kurių 

tarpe buvo “Draugo” vyr. re
daktorius Leonardas Šimutis, 
Lithuanian Chamber of Com-

Inž. Antanas Budis

amerikiečių organizacijų veikė
jas, daug pasidarbavęs visuo
meniniais reikalais, yra labiau
siai kvalifikuotas mūsų tautie
čių tarpe atstovauti 3-čią dis
triktą, kuriame A. Rudis turi 
ir savo rezidenciją. Antanas 
Rudis esąs priimtinas ir Demo
kratų partijai, nes yra labai 
daug pasidarbavęs renkant de
mokratų senatorių Paul H. Dou 
glas, o taip pat savo veiklos me
tu užmezgęs artimiausius ry
šius ir pažintis su žymiais tos 
partijos veikėjais.

Lietuvių kandidatui remti 
komitetas

Leonardo šimučio pasiūlymu 
buvo sudarytas laikinasis komi
tetas, kurio uždavinys kreiptis 
į visas lietuviškas Chicagos or
ganizacijas ir pavienius lietu
vius, kviečiant, prisidėti prie 
ilgametės lietuvių svajonės — 
turėti savo tautietį — atstovą 

įgyvendinimo. Vė- 
su-

Kaip išvengti automobilio j Televizijos matysią pusę 
nolaimių pasaulio

Chicagos Motorų klubas į- j Northwestern universitete ves, kepė mėsas, čirškino keps- 
spėja automobilistus, kad padi- paskaitą laikęs dr. J. G. Tolpin, nius, o vėliau valgius išnešiojo 
dėjus prieš šventes judėjimui rusų emigrantas, dirbąs Stan- Prie stalų, kur sėdėjo 100 mo- 
būtų dar atsargesni kelyje ir dard Oil bendrovės laboratori-, terų, susirinkusių rekolekci- 
todėl: jose, tvirtina, kad neužilgo ru- Joms- Bent kartą vyrai virė, o

1) Važiuojant mašina, neleis-I sai galės padaryti tokį satelitą, JU žmonos sėdėjo ir vaišinosi,
tina dairytis į krautuvių lan- J kuris neš televizijos siųstuvą ir Paskiau vyrai surinko indus, nu- 
gus, įš jo galės matyti pusę žemės plovė lėkštes ir viską sutvarkė,

2) Krovinius dėti automobi- i rutulio — kas kur darosi. Šis kai tuo tarpu moterys nuvyko 
ly ant grindų, ne ant užpakali- j mokslininkas skatina uoliau 2 bažnyčią klausytis rekolekci- 
nio lango ir ne prieky — tai sekti sovietų mokslinius žurna- jM konferencijų. Moterų susi-

i tai apsirengusių vyrų skuto bul-

kliudytų matymą.
3) Visada mašinos 

laikyti švariai.
4) Būti kantriam.

langus
lūs.

Nop reformuot policiją'
Stipriai besireiškianti nusi-

5) Pėstieji niekada neturi eiti kaitimų banga verčia daugelį i ganizacijų 
pienuoti, kaip padaryti policiją 
veiksmingesne. Chicagos nusi
kaltimų komisijos direktorius

Jaunuoliai mokosi krepšinio y' ^rito'ir'tarrfmnm panail“n‘
Nuo praeito šeštadienio CM-“ Senf° 'r tardyto3° (coroner)

kaupimo diena praėjo su dide
liu pasisekimu. Tas viskas bu
vo suorganizuota dėka veiklių 
Moterų klubo ir Šv. Vardo or-

skersai gatvės vidury bloko.
6) Neskubėti ar važiuojant,

ar einant.

. Jurgio Blekaičio paruoštą pas
kaitą girdėsime B. Sruogos minė
jime, kuris įvyks gruodžio 15 d., 
sekmadienį, tėvų jėzuitų Jaunimo 
centre, 5600 So. Člaremont Avė.

— Lietuvių Studentų -»-go» Cni- 
cagos skyriaus susirinkimas įvyks 
gruodžio 13 d., penktadienį, 7:30 
vai. Vyčių salėje, 2453 West 47th 
Street

Programoje: Vyt. Černiaus pa
skaita “Tarp dviejų kultūrų” ir J. 
Kregždžio pranešimas apie visuo
tinį Sąjungos, suvažiavimą Netf 
Yorke. Kviečiame narius ir sve
čius.

Skyriaus valdyba

cagos parkuose prasidėjo jau
nuolių treniravimas krepšiniui.
Moko patys žaidikai. Nustaty
tuose parkuose treniruotės bū- 

I na šeštadieniais nuo 10 vai. ry
to.

Prieš girtavimą įstaigose
Policijos komisionierius O’Co- 

nnor kreipėsi į firmas, įstaigas,
Prekybos ir Pramonės sąjungą, 
prašydamas, kad šiais metais 
ruošiant kalėdines vaišes įstai
gose bei įmonėse nebūtų varto
jami svaigalai. Praeitų metų 
Kalėdų laikotarpy Chicagoje 
buvo užmušta 17 asmenų. Kai 
tose vaišėse naudojamas alko
holis ir maišosi abiejų lyčių as
menys, atsiranda visokiausių 
negerovių.

Laukia 280 senelių ir 
paliegėlių

Oak Forest senelių prieglau
doje šiuo metu pripildytos vi
sos 2,600 lovų. Dar apie 280 
senelių ir paliegėlių laukia ei
lės. Sakoma, kad atgabentas 
pacientas vidutiniškai išbūna 
po metus, tris mėnesius ir 22 
dienas. Oak Foreste normaliai
laikoma 2,180 chroniškomis Ii-1 venth US Civil Service Region, 
gomis sergantieji pacientai ir I New Post Office Building, Chi- 
420 sergančių tuberkuloze. Įcago 7, III. Prašymus paduoti 

iki sausio 14 d.

įstaigas, panaikinti visus dabar
tinius policijos departamentus 
visoje Illinois valstybėje ir į- 
steigti jų vieton 15 policijos 
distriktų, kurių septyni apimtų 
Chicagą, ir savo darbą peror
ganizuotų naujais pagrindais.

Sužeidei, tai nebėk
- Chicagos policija areštavo 
Jermaną Burgos, 22 m. am
žiaus, kuris pabėgo iš automo
bilio nelaimės vietos, kur buvo 
užmušta Minnie Marcus, 30 m., 
kuri važiavo su savo vyru ir 6 
m. dukrele. Į jų mašiną įvažia
vo Burgos. Išsigandęs nelaimės

Siūlo darbą
JAV aviacijai reikalingi me

chanikai ir elektrotechnikai.
Pradinis atlyginimas—iki $1.91
valandai. Prašymams blankai, — šv. jrino Bosko Tėvų SaJe-
gaunami centrinėse pašto įstai- zieciy Rėmėjų 3-jo skyriaus su- 

...... * sinnkimas bus gruodžio 15 antra
gose arba kreiptis j centrą: Bo-i valandą popiet S. Zimonto svetai-
ard of US Civil Service Exami- 10314 So. Michigan Avė. Vi-

. ■, • i si kviečiami. Valdybaners, Civil Aeronautics Admi-
Kansas Kolegijos Romoje— Lietuviu

draugijos visuotinas narių susi- 
1 rinkimas šaukiamas š. m. gruodžio

nistration, 911 Walnut 
City, Missouri.

i mėn. 15 d. 2 vai. 30 min. popiet 
Brighton Parko parapijos mok\k- 
los kambary.

. .... . - , Nariai prašomi atsinešti nario
Chicagoje policija suėmė 24 knygutes, kad galėtų užsimokėti

žmones, kurie turės dabar atsa- nario mokestį.
kvti nrieš teisintum,n ištaigas 1 Nariai ir šios draugijos idėjoms Ryti prieš teisingumo Įstaigas.. prijaučią prašomi dalyvauti kuo-

Areštas dėl nepadoraus 
filmo

Jie buvo susekti slaptai susirin
kę žiūrėti nepadoraus filmo.

Platformos erdvėse
JAV Kortstrukcijų konferen-

skaitlingiausiai. Valdyba

Nuo 9:30 ryto toje pat kop
lyčioje bus klausoma išpažinčių.

Visi gydytojai su šeimomis, . . . ------- „„
_ , , .. . apie 5,000. Del tolimesnių įn- .prašomi dalyvauti. — Valdyba 1 ........ , kongrese ------------1 formacijų kreiptis šiuo adresu:... , . , .~ v, bau numatoma tam reikaluiX “žmogaus subrendimas Rey, jU8tin Klumbis, P. O. Box , . . ..., .. i z. j t v. . , „v kviesti platesnį lietuvių susinn-paskaitą skaito dr. J. Adoma- 700, Hatch, New Mexico. Laikinai! komitetą suda-

vičius gruodžio 13 d., penkta- . kimą. Laikinąjį komitetą suda
• r, na tt 1, j .... x Vladui Pranckui, 4523 So. ro: pirmininkas — dr. Joseph 

talnž’ e v- v- 0 ywo° 8 Francisco Avė., už 3 savaites B. Jerome — Jančauskas, vice- 
a Je’ sugaištas namuose dėl ligos, Le- pirmininkas — advokatas Ed-

X J. T. Usalis, kurio tėvai onardas Jankauskas įteikė ward C. Stasukaitis, iždininkas 
gyvena 10316 S. Washtenaw $152.50 čekį. į— Stanley Balzekas Jr. ir se-
ave., pradėjo savarankiškai .................... ...............’kretorius — Bruno Shukis Jr.
skraidyti Pensacola, Fla., kaip 
karo laivyno aviacijos lakūnas. 
Usalis baigė Illinois universite
tą prieš atlikdamas skraidymo 
programą laivyno aviacijos ba
zėj Glenview, III.

X Mary Jamen ir John Jo
nušo jungtuvės įvyko Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioje 
prieš porą savaičių. Vestuvių 
vaišės įvyko Sakalų salėje, ku
riose dalyvavo daug svečių.

X Jonui Gašlūnui, Bagdana- 
vičiaus pusbroliui, yra atėjęs 
laiškas nuo K. Sipavičiaus. At
siimti “Drauge”.

X Inž. Antanas J. Budis,
ALRKF pirmininkas, šiądien Skubiai darytini žygiai 
Sv. Kazimiero Seserų motiniš- Lietuvių Demokratų lygos 
kame name skaitė paskaitą se- pirmininkas Jack L. Jatis smul- 
serims. Paskaita buvo pailiust- į kiai paaiškino politinių kandi- 
ruota filmu. datų nominavimo tvarką. Kan

didatus į kongresą paprastai
X Aurora, UI. šv. Petro baž

nyčioje gruodžio 14 d., šeštadie
nį, 3 vai. po pietų bus klauso
mos lietuviškai išpažintys, o 
gruodžio 15 d., sekmadienį,

partijos nominacijų komitetui 
pasiūlo rinkiminių apylinkių 
(ward) komitetų pirmininkai. 
3-čio kongresinio distrikte yra 
penki apylinkių pirmininkai. 13-

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliftkaa žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress Ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
8t. Chicago 28. 111.

bus laikomos šv. mišios ir pol^jg apylinkėje pirmininku yra 
mišių lietuviškas pamokslas. Michael H. McDermott, gvve-

X Pabaigtuvės, nuotaikingas i nant’8 6835 So' Wolcott Ave ; 
Šokių ir dainos montažas, ata- l6-toje »Py|i"ks> - Terrence 
tomas Sj sekmadienį Cicero lie. J; Moran, 5841 S. Loomia Ave,; 
tuvių parapijos salėje. 117-to]e William Mlirphy,

6617 So. Harvard Ave.; 18-toje
X Raktelius nuo buto, rastus apylinkėje — William J. Lake, 

Marijos Augšt. mokyklos audi- 8048 So. Paulina St., ir 19-boje 
torijoje Rigoletto operos metu, _ John J. Duffy, 9033 So. Hoy-
galima atsiimti 
nistracijoj.

Draugo admi ne Ave. Laikinasis komitetas 
nutarė aplankyti apylinkių

X Povilas Dirkis, Chicagos j (ward) komitetų pirmininkus ir 
Karių ramovės p-kas, prašo t prašyti indorsuoti lietuvių giū- 
paskelbti, kad jis iš Chicagos] lomą kandidatą inž. Antaną Ru- 
Šaulių Klubo pasitraukė. Į d j. Labai svarbu, kad tuos Lie-

jisai su mergaite pabėgo, o už- į ciJa’ Padedanti šiandien Pick- 
pakaly sėdėjusį draugą, kuris' Con&ress viešbutyje, Chicago- 
prisitrenkęs buvo netekęs są- Je» dalykų svarstys ga-
monės, paliko sudaužytoje ma-1 U”1^8 Padaryti platformas, 
šinoje. Draugas vėliau atsiga
vo ligoninėje, o Burgos buvo 
suimtas mergaitės namuose.

Modernių raštinių tarnybos
Pasiruošę darbams su moder

niomis raštinių mašinomis (ne 
rašomosiomis mašinėlėmis) gali 
gauti tarnybas su pradedamu 
atlyginimu $2,690 — $2,960.

Kreiptis f Director of the Se-

i skraidančias erdvėse.

Apskritis kelia atlyginimą
Cook apskrities 12,500 tar

nautojų, pagal naują 1958 m. 
biužetą, gaus atlyginimą 4% 
didesnį. Tai pareikalaus $2,000,- 
000 per metus.

tuvių komiteto žygius paremtų Areštuotas išeikvotojas 
ir plačioji lietuvių visuomenė. Polic«a areštavo Chicago 
Lietuviškos organizacijos, olSPrin« Hinge bendrovės kasi 
taip pat ir pavieniai, raginami n‘nka Edward Komis, 
siųsti augščiau paduotais adre
sais laiškus, prašant remti inž.
Antano Rudžio kandidatūrą.
Juo gyviau ir gausiau pasireikš 

lietuvių reikalavimai, tuo grei
tesnis ir tikresnis bus rezulta
tas. Todėl kiekvienas lietuvis, 
kuris siekia ir nori matyti lie
tuvį atstovą kongrese, nepai
sant savo srovinių ar politinių 
įsitikinimų, parašyti minėtiems 
ward komitetų pirmininkams po 
laišką. Politikoje labai paisoma 
visuomenės balso, todėl visuo
tinai lietuvių siunčiami laiškai 
kandidato parinkimui turės di
delio svorio.

Kandidato parinkimui didelio 
svorio turi ir Demokratų parti
jos Cook apskrityje pirmininko 
Chicagos mero Richard J. Daley 
balsas. Todėl būtų pageidau
jama parašyti laiškus ir jam.
Lietuviška akcija turi būti pra
dėta tuojau pat, nes, kaip minė
ta, laiko yra labai maža. Kan
didato parinkimas bus spren
džiamas šio mėnesio metu. No
minacijų komitetas susirinks a- 
teinančių metų sausio mėn. pir
momis dienomis — todėl laiko 
beliko nedaug.
Uetuvio atstovo išrinkimas į 

kongresą turėtų didelės 
reikšmės IJetuvos išlaisvinimui 

Mes čia plačiai nekalbėsime,
kokios milžiniškos reikšmės Knyga turi 215 pimlapių, išleinta 
Lietuvos laisvinimo bylai turėtų I R'm-hos Aires, Argentina, kaina tik 
savo atstovo turėjimas JAV'

1 kongrese. Tokio atstovo svar
ba ir nauda aiški kiekvienam

— Seserų Kazimieriečių Rėmėjų 
d r-jos susirinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 15 d. 2 vai. p.p. 
vienuolyne.

Svarbu visiems skyriams daly
vauti susirinkime. Nutarsime pla
nus ateinančių metų veikimui, taip 
pat bus valdybos rinkimas.

Prašome visų skaitlingai daly
vauti. A. Nausėdienė, pirm.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

KOŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I
draugo lietuviškos;
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS

Užsisakykite 
Naujai išleistą knygą

“A NEW LOOK AT 
CHRISTMAS 

DECORATIOMS”,
kurią suredagavo

sesuo M. Gratia, (Listaitė)
Marijos AugštesnSs mokyklos 

meno dalykų mokytoja

Kiekvienais metais DRAUGAS pa
ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviškais 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU- 

amžiaus, kuris įtariamas su ki- gas siūlo rinkini nr. 1 su 16 kor- 
Į telių už vieną dolerį.

Šis pirmas rinkinys yra labai gra

24 m.

tais sėbrais išeikvojęs $75,000. 
Pakliūva toki sukčiai į polici
jos rankas anksčiau ar vėliau. 
Išeikvotojai prisipažino bendro
vės viceprezidentui Pauliui 
Smailiui.

Priėmė miesto biudžetą
Chicagos miesto taryba pri

ėmė 1958 m. biudžetą, kuris 
siekia $576,000,000. Atmestas 
buvo planas pakelti atlyginimą 
policininkams ir ugniagesiams.

Žiemos sporto mėgėjams
Soldier Field stadionas pa

ruoštas žiemos sporto mėgė
jams ; čiuožėjams, pašliužinin- 
kams, rogučių mėgėjams. Už 
įėjimą mokama po dolerį.

Tolimosios Australijos egzotiką ir 
ten įsikūrusių lietuvių vargus pa
žinsi perskaitęs

,T. M1KEL1ONIO

BENAMIAI
Tai pirmieji tremtinio išgyveni

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

lietuviui. Tad padarykime vi
sus žygius, kad užsibrėžtą tiks
lą pavyktų atsiekti.

Užsakymus Ir pinigus aiųskit*

"DRAUGAS"
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė- 

® mesis yra kreipiamas į lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį.. Ilustracijos 

. yra atspausdintos 6 spalvom Knv- 
žiai atHpauHdintas, gražiai spalvotas, p-ražjaj įrištaa ii 1-ž L- o wi a įn 15 ^-.4- iiižiirir a -i <4 Air A 4 4 • 1 •Knyga turėtų būti kiekvieno lie

tuvio knvgvne ir ji labai tinka 
dovanoti Kalėdų proga kitatau
čiams.

Kaina $4.95.

su atatinkaniaiB lietuviškais sveiki
ni maia.

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu šilko spailsdinlino būdu 
PHKarnintos lietuviškos sveikinimo 
kortelSs KalSdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas I 
doleris už 10 kortelių.

šios kortelės Kalėdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos Ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
i Lietuvą.

------- O--------
Rinkinys nr. 3

LIETUVIŲ DAILININKŲ
KALĖDINĖS KORTELES

šiame rinkinyje yra Pauliaus Au
giau*, Vytauto Jonyno, Petro Kiau- 
Ično, J. PautleniaUH, J, St»-|H»nav(- 
čtauM Ir T. Valiaus piešti vaizdai. Šių į 
menininkų darbai yra keturių spal- į 
vų, gražiai atspausti ir keletas jų jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun-

Užsakymus siųskite:

“DRAUGAS"
4545 W. B3id St. 
Chicago 29, Illinois

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKOZUOSE

Su Čikagos Arkivysk. aprohata 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liu
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci-

tikrai tinka persiuntimui ) Lietuvą, 
ši dėželg hu 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.

timu. Puiki dovana bet kam Ir bet 
kuria progai

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKį perka PAS UEPONĮI

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, iš si mo
kėjimai iki 3-jų metų. Europos Ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

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