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Amerikos karinė pajėga stipri lyginant su sovietu
Kada laisvas pasaulis pabus Mirė Alekna

iš pavojingo miego?
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITE

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS. Lygiagrečiai su 
skersai gatvę esančiomis Jungtinėmis Tautomis pradėjęs savo 
sesiją., kartu ir užbaigė savo darbus bei uždare savo sesiją lais
vėje esantis devynių pavergtųjų tautų seimas.

Tačiau, kaip Jungtinės Tau
tos, taip Pavergtosios Europos 
Tautos savo pertraukos išsiskirs 
tė su ta mintimi, kad bus vėl su
sirinkta, jei atsirastų reikalo.
Tas reikalas gali atsirasti kiek
vienu momentu, kai tik bus kas 
naujo Vengrijos byloje.

CHICAGO, III. — Daktaras 
Antanas Alekna-Aleknavičius, 
54 metų, staiga mirė gruod
žio 28 d. 11 valandą vakare Chi- 
cagoje. Gimė Lietuvoje, Ukmer
gės apskrityje, Taujėnų valsčiu
je, Siukštiškių kaime. Velionis 
buvo uolus ateitininkas. Laidoja 
mas ketvirtadienį iš Švč. P. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čios.

JAV apsaugos sekretorius Neil McElroy kalbasi su parašiu
tininkų dalinio karininku parašiutininkų manevrų metu ne
toli Mueneheno, Vokietijoje. Jis mate daugiau kaip 700 pa
rašiutininkų masiniai nusileido iš padangių. (INS)

Vengrijos klausimu

Anądien Pavergtųjų Europos 
Tautų pirmininkas dr. Vilig Ma- 
sens su vengrų atstovais aplan
kė Jungtinių Tautų dvyliktosios 
sesijos prezidentą N. Zelandijos 
ambasadorių Sir Leslie Munro 
ir pasitarė specialios sesijos šau
kimo reikalu, jei naujų įvykių 
būtų Vengrijos klausimu.

Jungtines Tautas, kai jos skirs 
tesi po dvyliktosios sesijos dar
bų, JAV ambasadorius Lodge 
įspėjo, kad gali prisieiti ir vėl 
susirinkti. Tada jis apeliavo į 
pasaulio opiniją dėl Vengrijos 
Kadaro režimo teisiamų spalio 
sukilimo didvyrių likimo.

JAV atstovas taipgi davė so
vietams ir Kadaro režimo atsto
vui suprasti, kad specialios sesi
jos gali būti reikalaujama tuo- 
atveju, jei pastarieji ir toliau ne
sikalbės su Siamo užs. reikalų 
ministeriu princu Wan, kurį 
Jungtinių Tautų generalinė a- 
sambl'ėja Išrinko savo atstovu ir 
įgaliojo rūpintis, kad JT rezo
liucijos Vengrijos klausimu bū
tų įvykdytos. Tų rezoliucijų tar
pe yra ir tokios, kurios reikalau
ja, kad sovietų kariuomenė bū
tų atitraukta iš Vengrijos ir kad 
tenai būtų pravesti laisvi rinki
mai JT priežiūroje.

Pavergtosios Europos Tautos, 
sav,o sesijoje svarsčiusios eilę 
aktualių klausimų, savo akęiją 
kreipia į viešąją opiniją, kad ji 
darytų spaudimą į Jungtines 
Tautas, o Jungtinės Tautos veik 
tų Sovietų Sąjungą, kad pasta
roji suteiktų laisvę vengrams, o 
kai vengrams tai ir visoms ki
toms tautoms, kurias ji laiko 
pavergusi.

Sunaikino agrikultūrą

Pavergtosios Eurojos Tautos, 
savo pastarosios sesijos posė
džiuose diskutavusios žmogaus 
teisių, sovietų JT siūlytos tai
kingo sambūvio deklaracijos ir 
kitus klausimus, sesiją užbaigė 
peržvelgusios žemės ūkio padė
tį pavergtojoje Europoje.

Pranešimą sesijai buvo paren 
gęs ir jį prezentavo Lietuvos de
legacijos narys Juozas Audėnas. 
Jis žemėB ūkio padėtį Albanijo
je, Bulgarijoje, Cekoslavakijoje, 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Lenkijoje, Rumunijoje ir Ven
grijoje aprašė plačiame ir doku
mentuotame pranešime.

Prieš supažindindamas su da
bartine agrikultūros padėtimi, 
Audėnas trumpai peržvelgė tra
dicinį žemės ūkio charakterį tuo 
se kraštuose prieš II Pas. karą.

Savo išvadose Audėnas pa
brėžia, kad savo imperialistinių 
tikslų vedama. Sovietų Sąjunga 
tiesioginiai ar per savo pastaty
tas vyriausybes siekė sunaikinti 
laisvos agrikultūros sistemą 
prieš tų kraštų gyventojų valią.

Per dvylika metų sovietinės 
priespaudos komunistams kai-

lies. Tačiau “mūsų kraštų vals
tiečiai smarkiai priešinasi tos 
komunistinės sistemos įvedi
mui’’, sako Audėnas, priminda
mas, kad geriausiu įrodymu yra 
“spontaniškas kolektyvinių ūkių 
naikinimas”, įvykęs Lenkijoje 
ir Vengrijoje praėjusių metų is
torinių revoliucinių įvykių re
zultate.

Laisvojo pasaulio uždaviniai
Pabaigai Audėnas nurodo, 

kad laisvajam pasauliui reikia 
susirūpinti ne tik savo išsigel
bėjimu iš grasančio komunisti
nio apsupimo, bet ir būtina pa
dėti sovietų valdomiems kraš
tams atgauti laisvę.

Esą, laisvasis pasaulis turi įsi
sąmoninti, jog dabar, kai tiek 
iškyla vis naujų ir naujų pa
saulio gyventojų prieauglio ir jo 
maitinimo ir taikos bei sociali
nio teisingumo problemų, neį
manoma bus sukurti inatūralių 
socialinių ekonominų pagrindų 
pastoviai taikai tol ligi komu
nistinė sistema grasys ne tik 
laisvei, bet ir gyvybei daugiau 
kaip biliono žmonių.

Šalins profesorius
PRAHA, Čekoslovakija, gruo

džio 29. — Čekoslovakijos ko
munistai rengiasi pašalinti iš u- 
ni versi tetų profesorius, kurie 
turi bent kokį „politinį priekaiš
tą,” pareiškė auklėjimo ministe- 
ris Frantisek Kahuda.

Kai apsivertė
BRAYVLEY, Calif., gruod. 29. 

— Sunkvežimis su ūkio darbi
ninkais apsivertė netoli Braw- 
ley. Nelaimėje vienas darbinin
kas žuvo ir 31 sužeistas.

Sovietai piešia iš Pabaltijo,

o siūlo Afrikai ir AzijaiI

KAIRAS, Egiptas, gruodž. 29. — Afrikos-Azijos „solidaru
mo” konferencijos delegatai vakar siūlė tuojau baigti visus ato
minius bandymus ir reikalavo, kad balistinių raketų ir atominės 
bazės būtų uždraustos užsieninėje žemėje.

Sovietų delegatas Apušavan
Arziumanian pasiūlė Afrikos- 
Azijos 400 delegatų konferenci
jai viską nuo dirbtuvių iki li
goninių, ir be jokių sąlygų.

Arziumanian sujungė savo siū 
lymą su skatinimu, kad Afrikos 
ir Azijos valstybės paimtų užsie

Išvyko j Singapūrą
JAKARTA, Indonezija, gruod.

29. — Šimtas dvidešimt astuoni
olandai vakar išvyko iš Medan, nlnes nuosavybes ir kapitalus 

savo kraštuose

Lengva Maskvai siūlyti viso
kią pagalbą Afrikai-Azijai, kai 
ji plėšia turtus iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir kitų kraštų.

šiaurinėje Sumatroje, į Singa
pūrą.

Taikos kalba
MASKVA, gruodž. 29. — Ru

sų ortodaksų bažnyčios galva, 
Maskvos patriarchas Aleksiejus 
užvakar ragino visus krikščionis 

Jo kalbą
Nesiekianti neutralumo

OSLO, Norvegija, gruodž. 27J dirbti taikai 1958 m
— Norvegijos vyriausybiniai šal 
tiniai po Šiaurės Atlanto Sutar
ties organizacijos (Nato) konfe
rencijos Paryžiuje paskelbė pasi
aiškinimus, kad jos atstovų kal
bos buvusios klaidingos supras
tos. Norvegija nesiekianti neu
tralumo ir savo įsipareigojimus 
ji ištesėsianti.

Ketina pratęsti
WASHINGTONAS, gr. 27. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
vėl ketina pratęsti Jugoslavijai 
karinę pagalbą.

paskelbė Maskvos radijas. 
Komunistai Aleksiejų panau

doja savo užmaskuotiems tiks- 
tikslams.

Dvylika kandidatų
rungsis Argentinoj

ARGENTINA. — Mažiausia 
dvylika kandidatų bandys savo 
laimę 1958 m. vasario 23 d. Ar
gentinos prezidentiniuose rinki
muose. Ištremtas diktatorius Ju- 
an Peron prezidentinę kampani
ją veda iš Venezuoelos.

Policija areštavo 63 asmenis. 
Jie įtarti properonistais teroris
tais.

Ricieri Frondizi, prezidentinio 
kandidato Artūro Frondizi bro
lis, išrinktas Buenos Aires uni
versiteto prezidentu.

Baigus Arziumanianui kalbė
ti, delegatai sustoję kėlė didžiau 
sias ovacijas.

—o—
Ši Afrikos-Azijos konferenci

ja, prasidėjusi praėjusį ketvir
tadienį Kairo mieste, nėra ofici
ali, todėl negali sudaryti sutar
čių Kaire. Sovietų pasiūlyta pi
niginė ir ekonominė pagalba Af
rikos-Azijos valstybėms bus 
svarstoma diplomatiniuose sluog 
sniuose. Jei sovietų pasiūlymą 
priims daugelis Afrikos ir Azi
jos valstybių ir jei bus sudary
tos bendros Afrikos-Azijos rin
kos planas, pasiūlytas Egipto, 
tai Sovietų Sąjunga tikrai taptų 
dominuojančiu ekonominiu pak- 
toriumi visoje Afrikoje ir Azi
joje.

Sovietai savo pasiūlyta pagal
ba Afrikai-Azijai nori visai iš
stumti Vakarus iš tų kraštų eko
nominio gyvenimo.

—o—
Arziumanian delegatams paša 

kė: „Sakykite ko jums reikia ir 
mes galime pagelbėti jums. Mes 
pasiruošę pagelbėti jums kaip 
brolis broliui. Pagalbą duosime 
be jokių sąlygų.”

Sovietai pasiūlė
naftos Brazilijai

BRAZILIJA. — Sovietų Rusi
ja pasiūlė naftos ir automobilių 
Brazilijai, kuriai abiejų reika
linga. Kaikurie brazilai nenori, 
kad būtų atnaujinti prekybos 
santykiai su Sovietų Rusija.

Čilė derasi
ČILĖ. — Čilės vyriausybė de

rasi parduoti varį Sovietų Są
jungai.

Atidarė vieškelį
COSTA RICA. — Costa Rica 

prezidentas Jose Figueres atida
rė keturių linijų vieškelį, nuo 
San Jose iki sostinės tarptauti
nį aerodromą.

Naftos atsargos
VENEZUELA. — Carlos Pe- 

rez dėl la Cova, Venezuelos am
basadorius Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms, pareiškė, kad 
Vakarų pasaulio naftos atsar
gos turėtų būti laikomos bend
ru vienetu saugumo ir apsaugos 
reikalams.

Įvairiausios žinios iš
okupuotos Lietuvos

Iš Vilniaus radijo, „Tiesos" ir kitų šaltinių
• Klaipėdoje išrastos tinklų, joje paaiškėjo, kad Lietuvos fab-

kratymo mašinos, kurių dėka 
Šiaurės Atlante žvejojiantieji lai
vai tinklą su 1,5 tonų silkių gali 
iškratyti bemaž į 3 minučių lai
ką. Speciali mašina aptarnauja
ma dviejų žvejų. Šios Klaipėdos 
laivų remonto dirbtuvėse paga
mintos mašinos ateityje bus pa- 

| naudojamos platesniu mastu vi- 
įsuose laivuose.

• Batų fabrikas su konvejerio 
sistema baigiamas statyti Vil
niuje, kaipo atskiras „Viktori
jos“ fabriko cechas. Prie kiekvie 
no konvejerio dirbs po 100 žmo
nių. Fabrikas nuo Naujųjų Metų 
pagaminsiąs kasdien po 1,000 po 
rų vaikiškų batukų. Specialios 
mašinos gautos iš čekoslovaki-JAV oro laivyno Thor vidutinio . . _

tolio balistinė raketa kyla nuo iš-, J®® Leningrado 
kuriose šalyse pavyko pilnai į- j šovimo platformos Cape Canave- i • Mašinų gamybos racionali- 
mtl kolektyvinės .Sriknltūro. įvyko Vii
sistemą, o kaitomose tik iš da-1 ij8 buvo nustatytas. (INS)ln,uJe gniodžio 9 d. Konferenci

rikuose būna daug racionalizato
rių, kurie savo išradimais papi
gina gamybą. Pasitarimo daly
viai priėmė nutarimą, kuriame 
numatytos priemonės racionali
zatorių darbui pagerinti.

• Milčiutė dirba 8-mis staklė
mis. Klaipėdos “Gulbės” medvil
ninių audinių fabrike audėja. 
Alfreda, Milčiutė taip įgudusi, 
kad dirba dabar jau aštuonio- 
mis staklėmis. Dabar ji apmoko 
ir kitas audėjas. Nuo kiekvienų 
staklių per parą esą nuimama 
po 10 metrų.

• Operos artistas Juozas Ma
žeika ryšium su 50 metų sukak- 
tik apdovanotas Lietuvos augšč. 
tarybos prezidiumo garbės raš
tu. Juozui Staniuliui suteiktas 
“nusipelniusio artisto garbės 
vardas”.

Tautinės Kinijos prezidentas 
ChianK Kal-Shek ir jo žmona ap
žiūrėjo 190 mylių ilgumo “East- 
West” vieškelį Formozos saloje. 
Kelias, tiesinimas per uolas, bus 
baigtas 1959 metais. Prie kelio 
pravedimo rankomis dirba 11,000 
darbininkų. (INS)

Pareiškė Baltieji Rūmai
GETTYSBURG, Pa., gruodž. 29. — Baltieji Rūmai vakar pa

reiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės nėra silpnos apsigy
nime prieš Sovietų Rusiją „šiuo metu”, nors Gaither pranešimas 
priešingai kalba.

Prezidentas Eisenhovveris apie 
JAV ateities pajėgumą prieš 
Rusiją smulkiai išdėstys valsty
binėje kalboje, kurią pasakys 
sausio 9 dieną kongrese.

Kalbos, kuriose yra spėlioji
mų apie JAV silpnumą, yra ne
teisingos, pareiškė spaudos sek
retorius James C. Hagerty. Gai
ther pranešimas apie JAV būklę 
yra slaptas dokumentas. Šį do
kumentą paruošė komitetas, va
dovaujant R. Gaither’iui, San 
Franeisco advokatui ir buvu
siam Fordo fondo pirmininkui.
Komitetas patiekė duomenis, 
koks yra Amerikos karinis pa
jėgumas palyginant su Rusija.
Komitetą paskyrė pats preziden 
tas Eisenhoweris.

Meksika planuoja
MEKSIKA. — Meksikos vy

riausybė planuoja išvaryti visus 
svetimšalius, gyvenančius nele
galiai Meksikoje.

Kubos cukrus
KUBA. — Kubos cukraus pra 

monė pardavė 500 tonų cukraus 
Vatikano miestui.

—Šveicarijos armijos parei
gūnai įsitikinę, kad Šveicarijos 
armija privalėtų turėti atominių 
ginklų.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Baltieji Rūmai atmetė idėją, 
jog Jungtinės Amerikos Valsty
bės esančios kariniai silpnos pa
lyginant su Sovietų Sąjunga.

Politikos lauke

—JAV gali iššauti raketą 
į mėnulį 1959 metais ir paleis
ti satelitą su žmogumi į erd
vę 1962 metais, jei greitai bus 
sudaryta erdvės įstaiga ir 
duota pakankamai pinigų ir 
teisių tvarkytis, pareiškė 
grupė žymių mokslininkų, ku

—Lenkijos komunistinė vy- riems vadovauja dr. James A. 
riausybė prašo žmonių dirbti ke- Van Allen, Iowa universiteto 
lėtą dienų be užmokesčio, ir spe- fizikos departamento vedė- 
cialiai suteikti medžiagų neap- jas. Jis taip pat yra raketų ir 
mokamai, kad pagelbėtų pasta-1 satelitų tyrinėjimo grupės ve 
tyti naujas geležinkelio linijas iš dejas.
Rzeszovv į Rodžin ir Rzeszow į 
Samnelovvo.

—Šaltesni Saudi Arabijos ir 
Egipto santykiai. Pašaltėjus 
Saudi Arabijos ir Egipto santy
kiams, karaliaus Saud vyriausy
bė nutarė pasiųsti tik 37 studen
tus į Kairo universitetą šiais me 
tais, o praėjusiais metais buvo 
pasiųsta 150.

—Sovietai susinteresavę įs
teigti prekybinę įstaigą Ghano-

—Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris kelių savaičių 
laikotarpyje atsakys Bulga- 
ninui, kuris neseniai pagrasė 
neįsileisti amerikiečių raketų 
į Vak. Vokietiją ir siūlė vo
kiečiams bendradarbiauti su 
sovietais įvairiose srityse.

—Vokiečių prekybinė dele
gacija tariasi su Sovietų Są
junga prekybos sutarties 
klausimais. Turbūt kovo mė
nesį Vakarų Vokietija suda- 

je. Ghana yra naujas Afrikos na rys prekybos sutartį su Mas-
rys britų bendruomenėje (com- 
monwealth’e)

kva.
—West Virginia anglies ka 

—95 procentai studentų Sovie nykioje ek^pl^odavo^gazas.^Žū
tų Rusijos mokyklose pasirinko
fiziką šiais metais.

—Olandijos karalienė Julijo-

vo 11 darbininkų, keturiolika 
darbininkų išgelbėta iš kasyk 
los.

—Valstybės sekretorius
na planuoja abdikuoti, kai jos Dulles vyks į Bagdado pakto 
duktė Beatričė galės užimti ka- konferenciją, kuri bus sekan- 
rališką sostą. Jauna princesė čįy metų pradžioje. Bagdado
stropiai ruošiama.

—Rumunija pajuto sovietų 
žnyptelėjimą prekybos srityje. 
Didėjanti Rumunijos prekyba su 
Vakarų valstybėmis atrodo jau 
sulaikyta.

—Sovietų raketų bazės'. Vo
kiečiai praneša, kad sovietai tu
ri 41 bazę iššauti ilgio tolio ra
ketas, mažiausia vienuolika nu
kreiptų prieš Vakarus. Viena iš 
tų bazių sakoma turėtų būti ne
toli rytinės VokietijosPeenemu- 
ende miesto, kur „V-2” buvo iš
vystyta originaliai. Rytų Vokie
tijos fabrikai sakoma gamina ra 
ketų dalis.

—Vengrijos komunistai jau
dinasi. Vokiečiai, lankę Vengri
ja, pareiškė, kad tarp Kadaro 
vyriausybės pareigūnų esanti pa 
nika. Jie bijo, kad sovietų pa
galba, kuri davė jiems jėgos iš
laikyti „sveiką kailį” nuo 1956 
metų vengrų sukilimo, galbūt 
bus sumažinta.

—JAV apsaugos sekretorius 
McElroy ir jo 20 svečių neseniai 
atvyko į armijos — laivyno fut- 
balo žaidynes ir nerado jiems re 
zervuotų vietų. Laivyno pareigū
nai manė, kad armija parūpins 
bilietus augštiems svečiams, o 
armija galvojo, kad laivynas. 
Pentagono admirolai ir genero
lai pasijuto nejaukiai.

paktą sudaro Irakas, Iranas, 
Pakistanas, Turkija ir Brita
nija. Amerika nėra Bagdado 
narė, bet dalyvauja kaikuriuo 
se Bagdado komitetuose, pvz. 
ekonominiame.

—Viceprezidentas Nixonas 
užvakar pagyrė valstybės sek 
retorių John Foster Dulles ir 
pareiškė, kad jis yra labai su
manus ir gudrus politikas da
bartinėje Amerikos istorijo
je. Nixonas pasakė, jog Dul
les išmintis neleido Amerikai 
įsivelti į karą praėjusių kelių 
metų laikotarpyje.

—Senatorius Estes Kefau- 
ver (D., Tenn.) laikraštinin
kams pareiškė: mums ir pa
sauliui būtų geriau, jei Dulles 
kogreičiau pasitrauktų. JAV 
šiandien trūksta vadovybės Ir 
pramatymo užsienių politiko
je.

—Nenumatoma sekančiais 
metais sumažinti darbo paja
mų mokesčių.

KALENDORIUS
Gruodžio 30 d.: Šv. Eugenijus 

ir šv. Sabina; lietuviški: Davis 
ir Audronė.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:29.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir šalta, rytoj 

(— apsiniaukę ir šalta.
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AMERIKOS EKONOMINĖ ATEITIS
V. K. BANKUS, New York

padidėjusi. Kada varis buvo bran
gus prieš keletą menesių dėl ne 
normalios kainos, prarasdavo rin
ką kitiems daug pigesniems meta
lams, kurių pasiūla buvo įmano
me.

Labai svarbiu faktoriumi tenka 
laikyti Federalinio Reservinio ban
ko bei jų vadovybės finansų tvar
kymo politiką. Buvo viskas iki šiol

Ar aktyvumas biznyje 1958 m. išėję iš proporcijos palyginus su 
sumažės? Ar besireiškiančios in- kitais mūsų ekonomijos segmen- 
flacijos žymės vis daugiau pasi- tais. Netenka net nė abejoti, kad 
rodys? , nuolatinis darbininkų (baltkalnie-

j__ »- , , . • riai iš tos kategorijos išjungiami)
retai šių laikų^d^bairTriū^bei "hi pak^limai ^Tpia, dalimi ori- daryta, norint kiek galint efektin-
retal šių laikų dirbantįjį bei jų gidgio prie einančios infliacijos. apstabdvti infliaciją, kas yra

didis sunkumas ir visai Amerikos 
ekonomikai. Stipriai pasireiškė bal 
sai, kad kreditų suvaržymo politi-

reikla . aDBVaretVti_k^D sunkaus prouunvijus penių piupurviją. ka neša visam biznio pasįreįškį.V, aP®.vareD Y- KaiP sunkaus Pagrindinių algų ratos per visą 
darbo vaisius tinkamai apsaugoti. įnduatriją šiuo metu darbininkams

Čia norėčiau apžvelgti dabarti- vra relatyviai augštos ir jų admi- _______________ __  ____ _
nę ekonominę padėtį ir, pasinaudo- nistracijų aparatai turi imtis prie-' palaidavimas būtų biznio sferose 
damas Wallstreet’o investacijų fi- monįu vad. overtime užmokesčio, fcĮaįdingai interpretuotas ir tuo 
nosinių patarėjų, kaip Van Strum mažinimą iki minimumo. Didele pagįu, (į3ir daugiau kraštą įstumtų 
& Towne, King Merritt & Co., Ed dauguma kompanijų šiandien iėmoj infliacijos pavojų. Pastebime, 
Tabeli, Leslie Gould bei eilės ki- ka “overtime daug mažiau negu kad kre(jitų reikalavimai yra ašt- 
tų rimtai išvedžiojimais, tinkamai prieš kelis mėnesius. Tuo pačiu raa jr tikima jų modifikacija ke- 
paivelgti į finansinę ateitį. ir darbininko uždarbis vidurkyje lių mėn. laikotarpyje.

Ja/u yra finansiniame distrikte vra mažesnis, negu šių metų pra- šiuo metu reiškiamos nuomonės, 
džioje. kad i95s metais biznyje kompeti-

Paskutiniųjų kelių metų laiko- ciia pad*dės ,ir . bus tenkinamasi 
mažesniais pelnais eilėje korpora
cijų industrijoje. Tačiau visa eilė 
kompanijų turi didžius šansus pel
nus turėti 1957 m. lygio ar net 
juos pralenkti. Žinoma, tokios kom 
panijos bus mažumoje ir pasitai
kys veik visose industrijos šako
se.

Kapitalu išplėtimas industrijoje 
kitais metais,

. . .----- sideio prie einančios įnrnacijos.šeimas stato į rimto apgalvosimo paskutinių metų ar net dvejų al- 
nere.tai aunkiai 8ukrautos gų pakėlimai produktyvinės indus- 

upo8™ did?8lliu ma3tupra' trijos darbininkams peržengė pa- 
da turėtą perkamumo galią ir įįos produkcijos pelnų proporciją.

nusistovėjusi nuomonė, kad tarp
tautinių įvykių politinė raida yra 
palikusi antspaudą ir Amerikos, 
Kanados bei Anglijos akcijų bir
žų rinkose. Yra sakoma, kad bir
žos rinka yra krašto žmonių nuo
taikų bei politinių tarptautinių į- 
vykių pasireiškimų veidrodis, 
tų įvykių yra daugiau sujudinę ir 
mūsų finansinį svyravimą — tai 
sovietų sputniko leidimas į erdvę, 
Turkų-Sirijos kontroversija, rim
ta ir nenusistovėjusi padėtis Pran
cūzijoje bei Alžire ir neseniai stip
riai pakeltos diskonto ratos Ang
lijoje — nuo 5% iki 7%. Todėl ir 
tų įvykių šviesoje paskutiniu lai
ku buvo jaučiamas akcijų kriti
mas biržų rinkose, kas iššaukė ir

mui Damoklo kardą. Tuo pačiu 
TRB direktoriai iki šiol stipriai 
laikėsi nuomonės, kad kreditų at-

tarpyje kelios industrijos šakos 
pergyveno persiorganizavimą, o 
kaikurios jautė net savotišką de
presiją. Tekstilės industrija per- 

i-" gyveno nelauktą ir gyvenimo iš- 
s šauktą sąlygų pasikeitimą kelių 

metų eilėje ir vis dar tebėra, ne-

PO KONFERENCIJOS

Sekr. J. F. Dulles kalba su žurnalistais, grįžęs iš Nato kon
ferencijos. (INS)

1958- me| Pavyzdžiui, paimkime, kad iržiūrint kelių trumpų prošvaisčių, “vKa_italn išnlsrtnMS jndnsfriioie Trumpai išsireiškus,# įįtfSRSjt 4$ ir ^varstyktoe, ką

S* J^P^TS, į« daus dauSaa’SL ’Sn" rėtj, būt, ™ta,. kur induatrilos vtsad paa.nnkt, ttk pa-
sunkumų su inventoriaus perk ra- išplėtimui veik visoje im vaao
vimu, nors

metai, kur industrijos 
* | vadovai peržiūrės savo operatyvi-, čias geriausias knygas, užuot

inventoriaus‘, Perkro-! prieTugiis'nes išlaidas ir išvystys pardavimą. ryjus tai kas po ranka pakliū-
Yiiuu, uijio paskutiniu laiku sąly- , ■..* , , Darbininkai bus apmokami be di-1 it™™™, Toin rwt natūraliu keliu pakels bendrą pro- yaroimuKai ous apuius-ąjįu ov va Qprna knv^rvs visam e'vvem-gos po truputi gėrėjai, laip pat duktų paklausą dėsnių pasikeitimų. Krašto ekono-

Akcijų biržoje spėjama, kad vi-mi-ia Palaipsniui sunormalės. 
sa eilė jų pasiekė kainų žemumo

praslinko eile metų, kol šiuo me
tu patiesalų (karpetų) industrijaKiuenhotverio administracijos ati-.._ ,

tinkamą susirūpinimą. Nuo liepos t 1' statvb(^ ir konstrukciios minimumą ir rinka bus aktyvi. Ži 
12 d. iki spalio 22 d. bendroii ak- ™tą'triia £±^6 Jero ilno noma’ negalima pamesti iš akių e- 
cijų birža, matuojama D0W- " koS iW šTmetu kada kre° samo jautrumo tarptautiniuose i- 
JONES industrijos akcijų vidur-1 Jįlkoį*™ ’kįJ vykiuose, bei politinėse sferose. Ti
kiu, nukrito 100.98 punktus arba R ... Dabrėžti kad tokie milži- kima- kad ateities mėnesiai neš 19.4%. Tačiau tame laikotarpyje .kad
biznio aktyvumo barometras bend- aai- ka’p Pv»rii?n’•’ dustrijos su mažais streikų varijan

Tel. — BElianee 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(1Jei u vis gydytojus )
8925 West 59th Street

Vai.: I’irtnud., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—t p. p., 6:30 - 8:30 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1-4 vai. 
popiet,
Tel. ofiso ir buto: OLymple 2-415#

OR P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. tfttb SU Cicero
kasdien l-l vai Ir fl 8 vai vai 

Iflakyrua trečiadienius.
Ž tuuUentaiB U iki 4 popt*

(jf- a telef LAfayettr 11218, jei
Teatsiliepia, Saukite KEdzle 1-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ1 

4148 S. Archer Avė.
aj Kasdien popiet nuo 12-1:10 • 

plvm antr , kfttvlrt 6-8:10 v
Trečlad tik susitarus.

OR. IRENA KURAS
'Gydytoja ir Uhlrurgė' 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
Sl’ECIALdSTR

7156 South WetiU-rn A vena*
(MEDICAL BU1LDING) 

Pirmad. antrad., ketv. tr penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare Trečlad. nuo
11 vai. ryta — J v p. p. Seštad 
vai ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RF 7-1168 
lies. tel. WAlbnM>k 5-3765

11

P. ŠILEIKIS, 0. P.
■Ortlioiu'das - Protezlstas 

Aparatal-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalbu kojoms

(Arch Supporta) ir 1.1. 
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
OIITHOPEDIJOH TECHNIKOS I AB. 
2850 W. 63rd St., Chicagc 29, 111.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gaujas adresas: 42on W. 63rd St 
Ofiso teL ttKliauoe 5-4410 

tieski, telef. GRovehUl 6-06 11 
'Blandos 1-8 p. m., 6-8 p. m 

Penktad. ttk po pietą.
rrečlad tr ėeStad pagal sutarti

Ofiso tel. (JI. t f falde 4-2896 
RezAdencUos iAfayette 3-1(71

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Best 47th Street 
i Kampa. 47th ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir # iki 9 » va> 
šeštan nuo ■ iki 6 vai., lftskyr. sek

OR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortb Wacker Drtve 
Clvlc Opera House, kamb 868'

Vai. kasd 12—4 
Tel. CKntreU 6-2294

6002 West 16th 8tr., Cicero 
' ai kasdien 5-8, šeštad. t-2 vai 

Tel. TOvvnhal] 3-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susltaru. 

Rezld. tel, HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

(Bendra praktika Ir moterų igos)
Ofiaaa ir m.: 5100 S. Westera Avė 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-557’ 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v y Antr 
Treč ir Penkt 6-9 vai vak., Šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

Tel. oPso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad nuo 5 Iki 8 vai vak.

va. Geros knygos visam gyveni 
mui duoda kylančią kryptį. Tiks 
lūs susipažinimas su geriausiais 
veikalais tuojau yra pastebimas 
kiekviename žmoguje. Vadinasi, 
jis suteikia kantrumo ir platų 
dvasinį akiratį ir iššaukia žmo
gaus kilnumo ir išmintingumo 
įspūdį...

0R. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą, 

nei valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-156 2 nuo 2 iki 9 vai. p.p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

GRovehill 6-6503

Gera knyga — gyvenimo 
draugas

- Jei norima tapti didingesnių, 
tobulesniu žmogumi, kokiu būti 
aplamai yra galima, tada įsigy- 
kime kasdieninio auklėjimosi pri 
pratimą, pripratimą formuoti ir 
praturtinti savo dvasią ir visuo-

sekimą, nes žmonės pradeda su- me| gyvenimą plėsti tą krypti- 
vokti infliacijos grėsmę ir kapi- .

santaupų vertės mažėjimą. Iml-

tinkamą momentą pirkimo - parda
vimo paprastųjų (common stock)

SS°*„bma.22,,1,&S!±ra,I£- tais. džiaugiasi auEat, pelną ne- ’^„kuS’ .‘"S.tais. Iš tikrųjų kaikurios biz-. . , . , , šsnčiomis operacijomis jau nuo gavimą,
mo šakos tuo metu savo aktyvu- Pasaulinio karo pa- “
mu pnejo prie rekordinių ribų sa- “ .
vo profite. Tačiau, žvelgiant i ben- ,D *
drą biznio pasireiškimą, tiek eko- Investacijų bei biržos rinkų eks- 
nominiai ekspertai, tiek visi pa- pertai savto pasikalbėjimuose su talo 
stebime, kad buvęs paskutinių dvie vadovaujančiais industrijos korpo 
jų metų nenormalus augimas bei racijų egzekutyvais suranda visai 
aktyvumas šiuo metu palaipsniui maža, pesimizmo, kas liečia 1958 
baigiasi. Tą pastebime iš aviacijos m. prospektus. Industrijos korpo- 
industrijos darbininkų atleidimo i- racijų viršūnės nenumato didžių 
vairiose krašto vietovėse, pakrovų pasikeitimų 1958 jų planuose. In- 
suatnažejimą geležinkeliuose, neregu dustrija bus daugiau diversifikuo- 
latįai sumažėjusios plieno produk- ta, kas sumažina atskirų produk
cijos, sumažėjusio auto pardavi- tų gamybos rizikingumą. Kompe- 
mų ir visos eiles kitų faktorių. Ne. ticija bus akyli, kaip ir iki šiol. 
tikėtas bei staigus biržos akcijų Ir nenorint buri optimistu,_ reikia 
kritimas sujudino nepasitikėjimą; pripažinti, kad šiuo metu nėra jo- 
Ir paties biznio ateitimi. Todėl y- kiu žymiu žengimui į depresiją 
ra numonių, kad esantieji pelnai mūsų krašte.
popieriuje sumažės, o retaliniai Kaip ir kiekvienas stebėtojas 
pairdavimai nukris. Spėjama, kad pastebėtų, taip ir ekonomistai tei- 
automobilių industrija 1958 m. ne- gia, kad šiuo metu vyksta ekono

mijos krašte pataisymo - atitaisy
mo metas nuo visų nenormalumų 
(kokie jie bebūtų: ar tai užmokes
čiu proporcijose, ar tai akcijų ne
normaliame kilime), kurie pasitai
kė per paskutinį dešimtmeti. Ne
normaliai augštos kainos už varį 
bei kitus nerūdviančius metalus 
vra palaipsniui tinkamai apkarpo
mos. Tuo pačiu šiuo metu ir tų me
talų žaliavos paklausa, yra žymiai

turės tiek pasisekimo, kaip iki šiol. 
Žinoma, tai yra statistikų spėlio
jimai, kurie visuomoje gali ir daž
nai keičiasi pagal iškilusius nenu
matytus politinius, ekonominius 
galimumus.

Iki šiol pasireiškęs nenormalus 
biznio augimas kėlė susirūpinimo 
ekonomistams bei finansų eksper
tams. Prie ko tas augimas prives
tų? Paskutinių dveiu metų laiko
tarpyje buvo pasireiškiąs darbo ie 
gos trukumas kaikuriuose indust
rijos regionuose, ir tai iššaukė 
streikų nenormalumus. Pažymėti
ni darbininkijos algų laimėjimai 
— per darbo unijas — jau nuo 
pat antrojo Pasaulinio karo yra

S 0 P H I E BARČUS
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio Iki šeštadienio nuo 
8:30 Iki 9:16 v. ryte, Ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:10 Iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 
715# So. Maplewood Avė, Chicago 29

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, mv. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrgir.ia 7-2481

Atkreipiamas dėmesys į 
ilgesnio laikotarpio investacijas, 
kur Mutual funds turės didį pasi-

1$ TOLI IR ARTI
NAUJI O/DCU TKOK/U-NAUJAU J! KMUSTYNIO (MNK/AI 

HJ&Ų METU PATYRIMAS-PISUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 St CHICAGO 3G <Ll Tel

Rez. tel.
Tel. ofiso ĮVA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 VV. Oarfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

N

PERKRAGSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai. ____ _

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, DLL.

Telefonas — FRontier 6 1882

%

Ofiso HE 4-1818, arha RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — tldauM Ilgos 
2454 West 71 st Street

(71-os ir Cnmpbell Avė kampas)
Nuo gruodžio 19 iki sausio 2 d. 

atostogose

OR. JULIJA MONSTAVItlUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Office: 10748 South Mlchigan Avė.
Buto 1658 W. 103 St, Beverly HIIls

VaT.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. vL 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v„ 
šsklrus trečlad. šeštadieniais nuo t 
ki 4 vai popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-67M 
Buto REverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-619?
OR. V. P. TUMASONIS

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

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 6—9 v. v. 
Antrad. Ir penk 1—5; geštad 2—« 
TreČ. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ)
LIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os ir Maplewood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

NITO TTŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai ačdSti ir naktimis 

miegoti nes Jų užsisen6jusios žaidos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO* Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgt nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgt pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščlų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskllsios odos dedir- 
vlnių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršinlų odos ligų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų. $1.26 ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chl- 
eagoje ir apylinkėse:
Milvvaukee, Wis., Ga- 
ry, Ind. Ir Detrolt Mi- 
chigan, arba rašykite 
tr atsiųskit Money Or
derį | —

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St, Chicago 84, DL

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Unlvenal Savings and Loan Assoelation 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 tanp.vti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

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

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

2641 West 7Ist St. (Kampas Talman Ava.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų telef. WAlbrook 5-5934

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chicagtfc 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 $10,000.06, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
15 gražiausių Ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

. Rašykite dėl informacijų. Mflsų turkis $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 penktadieni nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 11d 8. 
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OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vui kasdien 10-12 K ’ 7-9 vai.
vak. šeštadieniais 10 i vai Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PR 8-3229 
Hea telef. WAlbrook 5-&07S

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

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

šeštad. 2-—4 vai. vak.
Trečlad ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso EAfayette 3-6048 
Rea.: WAlbrook K-3O48

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PfAUCIŲ IR VIDAUS EIGOS

2745 West 69th Street
(priešais Sv Kryžiaus ligonine i 

Priims naen.1 susitarime

»L ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. OMĄ VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiatė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

VeL ofiso HE. 4-5849, re/. HE. 4-2324
0R. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai Pirm., ketvlr.. penKt 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartį, 
lekiu uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Weetern Avenue 
Chieago 29, 111 

telefonas REpubllc 7-4900 
Rezidencija: GRovehill 6-8161

Pasimatymai pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
)flso vai. nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 y. 

ėsk. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 
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Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036
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Ofiso HE 4-1414, arba RE 1-9700 
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utždaryta

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9191
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wwit OSrd Street

VAL kasdien auti 2— 4 p p. tr 7:8> 
iki 9 vai Trečlad Ir šešt. uždaryta

Telefonai GRovehill 0-1595
0R. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIALISTO 
- PRITAIKO AKINTUS -

Valandos. »—12 Ir 1 4 v. » pagaj 
tusitarlmą Išskyrus trečiadienius

2422 W. Margnetfe Rond
Ofiso Ir h n te tel. OLymple 9-1*81

DR. F. V. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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DR. VLADAS PRUMSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 yal. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel VIctory 2-1484. Restd. 2487 
W. 62nd st.. tel. Rennblle 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-1598

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

V AL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
1428 Broadway, Gary, Indiana

Vai.: pirm. 8-8 v. vak., šešt. 10-12 
vai. prieš piet. Kitu laiku pagal su
sitarimą. Tel.: Office Gary TUrner 
3-9902. Rea. Gb-go Blshop 7-5833.

CHIROPRAOTORr ,
DR. ZIGMAS RUDAITIS^

SPEC. GHIRURGIN08 IB 
ORTOPEDINK8 LIGOS 

2745 Weet 09th Street 
Priešais flv. Kryžiaus ligonine

Telef. REpnbUe 7-9990
YAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 

nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—1:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Tredlad Ir 
kitu laiku susitarus telefono

DR. ANT. RUDOKAS, Opi 
Tikrina akle Ir pritaiko akintas, 

kešėta atlkloe ir rtom 
4466 8. Oalifomla Are. .TA T-7881
Vai.: 10 ryto Iki S vak. (trečlad. oš 
lervtsl aeštsd 16 ryto Ik’ • • » p

SKAITYKITE “DRAUGI”

TeL ortao VIctory 9-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 
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Tel. ofiso PR. 1-6446, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; « iki 8 v- 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rd. ofiso CA. 6-0257, rea PR. 6-465. 

Rezld. 6600 S. Arteeian Avė.
VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.i 6—7 v v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 95 metų patyrimo
TeL YArds 7-182. 

Pritaiko akinlur 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akintų dirbtuvė 
750 Weet S5th Street 

Yal. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 i: 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

virš 25
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"TEAMSTERIŲ" KIVIRČAS NAUJUOSIUS METUS SUTINKANT
SUNKVEŽIMIŲ VAIRUOTOJŲ UNUA 

Ši unija,, arba kaip ji pati vadinasi, "‘Tarptautinė sunkveži
mių vairuotojų brolija", šiais metais sukėlė nemažą triukšmą 
Amerikos darbo organizacijoje. Žodis “Teamsters” yra kilęs dar 
iš tų laikų, kai Amerikoje prekės buvo vežiojamos arkliais. 
‘Tearti’’ reiškia vežimą kartu su arkliais.

Amerika didžiuojasi savo laisva darbo organizacija ir laiko 
ją viena amerikinio gyvenimo galybių. Ypač buvo pagrindo to
kiam optimizmui po to, kai du didieji unijų susivienijimai 1955 
m. pasiekė susitarimo, tuo būdu užbaigdami unijų schizmą, kuri 
buvo prasidėjusi 1936 metais. Šios dvi unijų grupės yra Ameri
kos darbo federacija, žymima AFL raidėmis, ir Pramoninių or
ganizacijų kongresas, trumpai išreiškiamas CIO radiėmis. Šios 
federacijos rėmuosna dabar įeina 109 unijos, t. y. beveik visos 
Amerikos darbo unijos. Taip bent buvo iki praėjusio mėnesio.

Gruodžio mėnesį visuotinis metinis unijų suvažiavimas pa
šalino iš unijų federacijos didžiausią JAV unijų, būtent sunkve
žimių vairuotojų uniją. Pašalinimas įvyko dėl to, kad toji unija 
nekreipė dėmesio į dorinių reikalų komisijos, sudarytos unijų 
federacijos, priekaištus. Balsavimo rezultatas buvo pasiektas 
balsų dauguma — 5 prieš 1. Sunkvežimių vairuotojų unijos at
stovams balsuoti buvo neleista.

Tuo būdu uinijų sąjunga neteko apie 10% savo narių. Ma
nyta, kad šis pašalinimas atsilieps visokiais neigiamais reiški
niais JAV ūkyje, nes sunkvežimių vairuotojų unija turi galimybių 
pažeisti daugumą gyvybinių Amerikos ūkio šakų. Nors iki šiol 
tokių reiškinių nepastebima. Unijų federacijos pirmininkas po 
pašalinimo pareiškė, kad šis nutarimas nėra nukreiptas prieš 
sunkvežimių vairuotojų unijos narius, bet priešingai — nori pa
dėti išsilaisvinti šiai unijai iš diktatūros.

“TEAMSTERIŲ” DIKTATŪRA

Kas dedasi sunkvežimių vairuotojų unijoje, kad darbo fe
deracijos pirmininkas šią būklę yra pavadinęs diktatūra? Sunk
vežimių unijos pirmininku yra D. Beck, kuris gyvena savo pra- 
banginguose namuose Seattle mieste ir džiaugiasi grynu oru. Jis 
yra vadinamas “šlubos anties” pirmininku turbūt dėl to, kad 
visus unijos vadovavimo darbus atlieka vienas j© vicepirminin
kų James R. Hoffa.

J. R. Hoffa ir yra tas akstinas, kuris privedė prie sunk
vežimių vairuotojų unijos pašalinimo iš darbo federacijos. Kal
tinimų jam yra daug ir sunkių. Jo veikla jau seniai susidomėjo 
JAV Senatas ir vasario mėn. sudarė komisiją ištyrimui unijos 
sauvaliavimų. Senato komisijai pasisekė įrodyti, kad sunkve
žimių vairuotojų unijos fondai yra plačiai naudojami asmeni
niams jos vadų reikalams; kad unijos vadovybė turi ryšius su 
raketierių organizacijomis; kad J. R. Hoffa bendradarbiauja su 
New York© gangsteriu J. Diogardi ir kitais raketieriais. Ko
misija nusprendė, kad Beck turi atsistatydinti. s *

Tada į reikalą įsijungė unijų federacija. Jos sudaryta do
rinių reikalų komisija pakaltino Hoffą už naudojimą unijos pi
nigų ir bendradarbiavimą su raketieriais. Tuo pasiremdama unijų 
vadovybė įsakė sunkvežimių vairuotojų unijai susitvarkyti, o jei 
ne — ji bus pašalinta iš federacijos.

Tačiau nei senato tyrinėjimai, nei unijų federacijos įspėji
mai neturėjo įtakos sunkvežimių vairuotojų unijos suvažiavimui, 
kuris, netrukus susirinkęs, atmetė ir senato kaltinimus, ir fe
deracijos reikalavimus, ir demonstratyviai didele dauguma iš
rinko kaltinamąjį Hoffą savo pirmininku.

SLAPTI MIKROFONAI DETROITE

Tolimesnėn įvykių eigon įsikišo teismas. Pirmiausia Wash- 
ingtono teismas suspendavo Hoffos išrinkimą ir uždraudė jam 
perimti unijos pirmininko pareigas. Teismas rėmėsi tuo, kad pa
aiškėjo, jog Hoffą išrinkę unijos atstovai buvo išrinkti nekons- 
tituciniu būdu. Jų rinkimas daugumoje buvo atliktas prievarti
nio įtaigojim© keliu.

Kita byla yra iškelta Hoffai New Yorke už melavimą. Jis 
yra kaltinamas melavęs teisme, kuris gegužės mėn. jį teisė už 
suorganizuotą slaptą sistemą klausymui telefenonių pasikalbėji
mų. Vėliau jis pats turėjo prisipažinti, kad unijos centro na
muose Detroite kaikuriuose kambariuose buvo įtaisyti slapti 
mikrofonai. Sakoma, kad ši byla gali jam baigtis kalėjimu.

Iš senato komisijos tardymų yra paaiškėjusi šitokia būdin
ga unijų atstovų sukčiavimo priemonė. Unijos atstovas, prisi- 
statydamas kokiai nedidelei įmonei, pareikalauja įvesti uniją. 
Paskui jis pasiūlo šio reikalavimo nekelti, jeigu įmonės vado
vybė mokės kas mėnesį po 75 ar 100 dol. ir dar pridės 2,000 dol. 
unijos vyrų pavaišinimui.

Nesulaukdama pagerėjimo sunkvežimių vairuotojų unijoj, uni
jų federacija ėmėsi paskutinės priemonės ir pašalino sunkvežimių 
vairuotojus iš federacijos. Ji laikosi nusistatymo, kad jos pa
reiga yra ginti tuos principus, kurie vadovauja unijų susivieni
jimui, neišskiriant dorinių dėsnių. Manoma, kad dar keturių 
unijų laukia toks pat likimas, kaip “teamsterių”. Sekretorius 
darbo reikalams J. P. Mitchell ta proga pareiškė administraci
jos padėką unijų federacijai už pastangas užkirsti kelią sukčia
vimui unijų vardu. Prezidentas Eisenhoweris mano, kad unijų 
federaciją reikia padaryti atsakinga už tvarką unijų srityje.

KAS BUS TOLIAU?

Hoffa nepaiso to, kas yra atsitikę. Jis vistiek save laiko 
išrinktu “teamsterių” unijos pirmininku. Pasak jo, ne federacija 
sunkvežimių vairuotojų uniją suorganizavo it ne jos čia ir rei
kalas.

Senajam pirmininkui Beckui buvo pasiūlyta šaukti naują 
unijos suvažiavimą, bet jis atsisako, manydamas, kad Hoffa vis
tiek bus išrinktas.

Unijų sluoganiuose manoma, kad šio konflikto proga JAV 
Kongresas išleis įstatymų, tvarkančių unijų veiklą. Manoma, 
kad unijų rinkimuose bus įvesti slapti balsavimai; bus griežčiau 
baudžiami sukčiavimai, vykdomi unijų vardu ir bus reikalaujama 
tikslios ir smulkmeniškos unijų pinigų apyskaitos.

Unijų gynėjai šia proga pastebi, kad, nepaisant atidengtų- 
unijų vadų sukčiavimų, vistiek jų sauvaliavimas esąs mažesnis, 
negu įmonių savininkų sauvaliavimas.

Ką toliau darys Hoffa? Tuo klausimu yra minimi du at
sakymai. Arba jis pasitrauks ir leis sunkvežimių vairuotojų uni
jai laisvai sustvarkyti, arba jis bandys unijai vadovauti iš ka
lėjimo, nuo kurio, manoma, jis nešsisuks. Yra prileidžiama ga
limybė, kad “teamsteriai” organizuos savo federaciją. Jeigu dar 
bus iš federacijos išmesti kepėjai ir audėjai, jei prie jų prisidėtų 
ligšiol dar niekam nepriklausanti angliakasių uinija su savo se
nuoju garsiu vadu Lewia, tai tokia galimybė taptų reali. Nors 
I^ewis yra senas federacijos vadų priešas, tačiau, bent ligšiol, 
į “teamsterių” separatistinius pasiūlymus jis nekreipė dėme
sio. V. Rgd.

Žengdami i Nauiuosius Me
tus, patikriname mintimis atlik
tuosius darbus ir metame žvil
gsnį į ateitį, norėdami numaty
ti, kas darytina, kad priartin
tume mūsų tautai laisvę ir at
statytume nepriklausomą Lietu
vą.

Praeitieji metai nebuvo opti
mistiški. Buvome liudininkai, 
kaip laisvasis pasaulis, didėjan
čios sovietų grėsmės baugina
mas, blaškėsi jieškodamas spren 
dimo sovietų imperializmui ir 
veržlumui visose srityse sulai
kyti ir kartu laisvojo pasaulio 
saugumą patikrinti. Bet nei 
nusiginklavimo konferen c i j a 
Londone, nei pastangos Jungti
nėse Tautose, nei NATO kon
ferencija Paryžiuje sovietų 
grėsmės nesumažino ir saugu
mo nepadidino. Jungtinių Tau
tų nepasisekusios pastangos į- 
vykdyti savo sprendimus Ven
grijos klausimu dar kartą pa
tvirtino, kad Sovietų Sąjunga 
nesiskaito nei su teise, nei su 
tarptautiniais sprendimais, nei 
su pasaulio opinija ir, siekdama 
užvaldyti visą pasaulį, kaip bu
vo pareikšta paskutinio pasau
lio komunistų subuvimo 1957 m. 
lapkričio mėn. Maskvoje, ne
vengs jėgos ir prievartos.

Praeityje, kada laisvasis pa
saulis buvo tikras dėl savo jė
gų persvaros ir saugumo, jis 
daugiau kalbėjo apie pavergtųjų 
tautų išlaisvinimą. Dabar, ka
da tas saugumo jausmas yra 
sumažėjęs, jis daugiau kalba 
apie savo ir vakarietiškos civili
zacijos ir kultūros išlikimą ir 
mažiau apie pavergtųjų laisvi
nimą. Tačiau laisvojo pasau
lio išlikimas, saugumas ir pa
stovios taikos pasaulyje įgyven
dinimas priklauso nuo sovietų 
imperializmo pažabojimo ir grė
smės sumažinimo. To siekiant, 
sovietų pavergtųjų tautų laisvi
nimas pasilieka vakariečių tarp
tautinės politikos svarbiu būti
numu, apie kurį galima ir ma
žiau kalbėti, bet kuris neišven
giamai pasilieka dienotvarkėje. 
Jei prezidentas D. Eisenhowe- 
ris visą laiką pareiškia, kad 
JAV sieks teisingos taikos, tai 
turi reikšti, kad Sovietų Sąjun
gos pagrobtos tautos ir valsty
bės negali galutinai likti jų o- 
kupuotos ar aneksuotos, bet 
turi atgauti laisvę ir atstatyti 
savo valstybių nepriklausomy
bę, kaip tai buvo pareikšta At
lanto Chartoje ir Jungtinių 
Tautų Chartoje ir Žmogaus Tei-, 
šių Deklaracijoje.

Mūsų pareiga yra veikti, kad 
žmogaus ir tautų pagrindinės 
teisės ir principai pasiliktų ga
lioje prie betkurios tarptautinės 
padėties, betkokius pasitarimus 
ar susitarimus darant, kad jų 
laikytųsi visos valstybės, dide
lės ir mažos, kad jų neišsižadė
tų taip pat ir tos, kurios, sovie
tų grėsmės bauginamos, turi 
dar iliuzijų dėl vilko ir ėriu
ko taikingo subuvimo.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo komitetas, nuolat sekda
mas tarptautinės politikos pa
sikeitimus ir juos vertindamas, 
tvirtai tiki, kad Lietuvos išlais
vinimas anksčiau ar vėliau į- 
vyks; jis darė ką galėjo — iš 
vienos pusės, kad tėvynėje pa
vergtoji tauta ir Sibiran ištrem
tieji tautiečiai nepultų į neviltį, 
o iš kitos pusės nuolat priminė 
laisviesiems vakarams Lietuvos 
pažeistas teises, sovietų okupa
ciją, daromas skriaudas ir rei
kalavo Lietuvos teisių atstaty
mo ir skriaudų atitaisymo.

VLIKo įstaigos, kasdien sek
damos Vilniaus radijo translia
cijas ir sovietinę spaudą, oro 
bangomis iš Madrido, Romos ir 
Vatikano kasdien aiškino tau
tiečiams pavergtame krašte, kas 
yra daroma sovietų pavergtoms 
tautoms laisvinti, ką reiškia 
Maskvos politiniai žygiai, vyk
domos ūkinės ir kultūrinės re
organizacijos prasmė, kokios 
reikšmės turi sputnikai ir kas 
yra laisvųjų tautų daroma so
vietų grėsmei pasipriešinti. Pa
gal gauitus iš krašto atsiliepi
mus, šis darbas pavergtoje Lie
tuvoje tautiečių ypač vertina
mas; jis prašomas tęsti betku- 
ria kaina, nepaisant sutinkamų 
medžiaginių ar kitokių sunku
mų.

Šalia radijo transliacijų į pa
vergtą kraštą, VLIKo įstaigos 
leidžia svetimomis kalbomis — 
vokiečių, italų, anglų — Eltos 
biuletenius į laisvąjį pasaulį, 
kur aiškinamos Lietuvos proble
mos — ir teikiama informacija 
apie sovietų šeimininkavimą o- 
kupuotame krašte. Pastaruoju 
metu Eltos biuleteniai svetimo
mis kalbomis pradėjo prasiskin
ti platesnį kelią į svetimųjų 
spaudą.

Savaime suprantama, kad 
mūsų radijo transliacijų progra
mų praplėtimas, o taip pat El
tos svetimomis kalbomis tobuli
nimas ir didesnis išplatinimas 
yra tampriai susietas su lėšo
mis, kurios pareina nuo auko
tojų dosnumo.

VLIKas nepraleido nė vienos 
progos, kur buvo galima ir rei
kėjo, reaguoti ir ginti Lietuvos 
reikalus — ar tai Jungtinėse 
Tautose, ar tarptautinėse kon
ferencijose, ar valdinėse įstai-( 
gose, ar tarptautinėse kitose"! 
organizacijose. Praėjusią vasa-1 
rą buvo praplėsti ir sustiprinti, 
ryšiai su visa eile Pietų Arrieri- 
kos valstybių, kur VLIKo pir
mininkas lankėsi asmeniškai ir 
per spaudą, radiją, pasimaty
mus su politikos vairuotojais ir 
visuomenės atstovais kėlė Lietu
vos laisvinimo reikalą ir prašė 
Lietuvos laisvinimo darbui viso- Į 
keriopos paramos.

VLIKą sudarančios grupės iš 
savo pusės padarė visą, ką ga
lėjo, kad apjungtų politines or
ganizacijas vieningoje laisvini
mo darbo vadovybėje. Nors 
apčiuopiamų išdavų nepasiek-

SOVIETIJOJ

Rusės mergaitės džiaugiasi žvaigž
dėtu dangum Kalėdų naktį, gi po- 
litrukas aiškina, kad jokio Dievo 
nėra, o tėra tik viską žinanti ir val
danti kompartija. (INS)

Nervinim&sis ardo sveikat?
Žmogus, kuris prie menkiau

sios progos ima smarkauti, ku
ris ima jaudintis dėl kiekvieno 
mažo nemalonumo, neturi supra
timo, kiek tuo jis pakenkia švel
niai savo smegenų struktūrai. 
Jis kartais nežino, kad tai su
gadina jų energiją, kad tai taipj 
paveikia ir pakenkia švelnioms 
jo smegenų nervų celėms, kad 
sunku jas paskui vėl atitaisyti.

Psichologai sako, kad kas 
greit užpyksta, užmoka už tai ne 
tik gyvenimo ir veiklumo jėga, 
bet ir savigarbos jėga, savo 
sprendimo gaivumu ir sveika sa
vo žmogaus išmintimi o kaika- 
la jis dėlto praranda savo drau
gus, savo klijentus ir valdžią 
savo pavaldiniams. Jis praranda 
pagarbą tų, kurie jį yra pama
tę pykčio vergu; jis praranda 
tą gerą vaizdą, kurį žmogui tei
kia susivaldymas, o nustodamas 
dvasinės savo pusiausvyros, pra 
randa ir savo ramumą, smagu
mą ir susisieja su visišku nuos
toliu.

1

Lietuviškosios "Palangos" 

tarnyboje
JŪRININKO ATSIMINIMAI 

Inž. kap. Teodoras Reingardas
(Tęsinys)

Mes dažnai praplaukdavome Kylio, kanalu. Kar
tą naktį plaukiant su cukraus kroviniu iš Hamburgo 
į Raumo (Suomijoje), kanale mus užgavo švedų gar
laivis “Hildur" ir pramušė mūsų garlaiviui skylę. 
Kadangi pramušimas įvyko virš vandens esamoje 
dalyje, tai krovinys nesušlapo. Ant tiltelio buvau aš 
ir kičas. Teismai buvo Hamburge ir Flensburge. 
Bylą, matyti, norėjo likviduoti. Mane teisme apklau
sinė ja nt, aš paklausiau vokiečių admirolą — teismo 
pirmininką:

— Sakykite, į kurį bortą mes gavome smūgį?
— Į kairįjį, — atsakė admirolas.
— Taigi, kas kaltas? — Iš naujo paklausiau.
— Kas jūs esat? Ir kodėl jūs taip norite iš

spręsti šį reikalą?
Paaiškinau, kas aš esu ir pareiškiau, kad aš ge

Ryžtas — sunkumų 
nugalėtojas

Vienas neturtingas berniukas 
vergas, Fredas Douglas, kiek, 
visas jo reikalas lietė progą la
vintis ir kilti buv© beveik tokioj 
pat bejėgėj būklėj, kaip Robin
zonas savo saloje. Nors jis anais 
laikais buvo vergas, bet vistiek 
turėjo didelio noro ir ryžto la
vintis ir išeiti į pasaulį. Jis mo
kinosi raides iš plakatų, poper- 
galių ir seno kalendoriaus, kurį 
kaž kur buvo radęs. Tikrą kiny- 
gą jis tegavo pamatyti tik tada, 
kai jau galėjo skaityti.

Ir vis dėlto tokiose sunkiose 
ir kliudančiose aplinkybėse šiam 
jaunaffi vergui pavyko išsikovo
ti savo laisvę ir laimėti išsilais
vinimą, kuriuo jis atkreipė į sa
ve JAV dėmesį. Prezidentas pas
kyrė Douglą Haiti salų minis- 
teriu, ir Douglas įsigijo pasauli
nę garbę kaip kovotojas paverg 
tos savo tautos, kuriai jis buvo 
pašventęs savo gyvenimą.

ta, tačiau ši iniciatyva susilau
kė plačiųjų visuomenės sluogs- 
nių pritarimo.

Tai tik keletas šakotų VLIKo 
darbų ir uždavinių, kurie pra
ėjusiais metais buvo vykdomi.

Praėjusiais metais VLIKo vei 
kla buvo apsunkinta medžiagi
niais nepritekliais, kas neleido 
jo darbų, ypač radijo ir infor
macijos svetimomis kalbomis, iš 
plėsti, kiek reikia, ir patobu
linti, kaip reikėtų. Žvelgiant 
į Naujuosius Metus, nematyti, 
kad Lietuvos laisvinimo sąlygos 
palengvėtų. Besikeičianti tarp
tautinė politika, sovietų techniš
ki laimėjimai, jų veržlumas A- 
zijoje ir Afrikoje, jų pastangos 
dominuoti pasaulyje sutelkia 
vakariečių dėmesį pirmoje eilėje 
ties sovietų grėsmės sulaikymu, 
pavergtųjų laisvinimą nukeliant 
į tolimesnį savo tarptautinės 
dienotvarkės punktą. Šios pa
dėties akivaizdoje visų lietuvių 
bendras laisvinimo veiklos su
aktyvinimas būtinas. Naujaisiais 
jubilėjiniais Lietuvos 40-taisiais 
nepriklausomybės metais turė
tume pasiekti laisvinimo akcijos 
ir organizacijos visiško vienin
gumo ir darnumo. Tam, žino
ma, yra reikalinga visų gera 
valia, pasiaukojimas, tėvynės 
meilė ir toli numatanti politinė 
išmintis. Bet, sukaupę savo ge
riausias jėgas ir įjungę jas ryž
tingam darbui, tikrai tai pada
rysime ir ilgainiui laimėsime ko 
vą, nepaisant sunkėjančių veik
los sąlygų.

VLIKo prezidiumas Naujųjų 
Metų proga kviečia visus tau
tiečius į šventą Lietuvos laisvi
nimo darbą, linkėdamas vi
siems asmeninės gerovės ir sėk
mės, skinant kelią į laisvą tėvy
nės rytojų.

VLIKo prezidiumas

MIDLANDr

M?*
pjvidente1Savings and Loan^ 

Association • js?
įfl K SODE 0

<0 METU 
'•SU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
BAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo 

»F NDROV#

4038 Archer Avenue t«i la3-67i* 
AUGUSI SALDUKAS Prarlctanto

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai 
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai1 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47 th St. Tel. LA 3-4139

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 

PRISTATOM J VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT

Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

SS

%

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

įstaigoje - BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais, antrad., penktad. ir seštad. 9 v. r. iki 4:30 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Ketvirtadieniais 9 vai. ry
to iki 8 vai. vak.

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEV1SION OO. • 2512 VV. 47th »tr. • 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.

rai nusivokiu įvairiose avarijose, nes sav© ilgos tar
nybos metu teko daug jų matyti, todėl ir pateikiau 
tokius klausimus. \

Teismas nusprendė, kad siaurame kanale van
dens sūkurys pritraukė prie mūsų “Hildur” ir tuo 
būdu įvyko neišvengiama jūrų avarija. Draudimo 
įstaiga išmokėjo mums 21,000 vokiškų markių.

Įvairius paliepimus išplaukti ir paimti krovinius 
mums pateikdavo Schuchman© kontora iš Hambur
go. 1930 m. liepos mėn. pradžioje mes stovėjome 
Bresto uoste, Prancūzijoje, ir iškrovėme miško me
džiagą, atvežtą iš Gange, Suomijoje. Breste gavome 
įsakymą plaukti į Vlardingen, Olandijoje, kur gau
sime mums skirtąjį maršrutą. Iš Vlardingen mus 
pasiuntė į Cuxhaven, bet ir ten dar nebuvo žinoma, 
kur mes turėtumėm plaukti krovinio paimti. Pa
siūlė plaukti į Brunsbuettel, Kylio kanale. Ten taip 
pat dar nežinojo iš kur paimti krovinį. Perplaukę 
Kylio kanalą ir pasiekę Holtenau, pagaliau gavome 
įsakymą plaukti į Leningradą ir paimti geležines 
štangas Štetinui. Aš nežinojau, kaip pasielgti. 
Plaukti pas bolševikus negalėjau. Būdamas ten prieš 
karą žinomas inteligentas, akademikas ir, svarbiau
sia, jūrų karininkas, bijojau būti sulikviduotas. Bol
ševikų samprotavimu, tokie žmonės turi būti sunai
kinami. Mano nuotaika buvo prislėgta. Aš svyra

vau: plaukti ar ne. Pagaliau pats pasakiau: “Tegul 
juos kur. .. tegul šauna nors į pilvą”. Numojau 
ranka ir nuplaukiau į Leningradą.

Rytui auštant, atplaukėm į Kronštatą. Prie 
Tolbuchino švyturio paėmėm locą ir kanalu įplaukėm 
į Leningradą. Sustojome prieplaukoje už miesto, už 
miško uosto. Kada laivas priartėjo prie prieplaukos, 
į jį prilipo muitininkų ir čekistų. Aš tuomet nega
lėjau atskirti vienus nuo kitų. Antpečių jie neturėjo. 
Kepurių lankai vienų buvo raudoni, o kitų žali. Lie
pė visiems susirinkti į viršų, paėmė pasus ir pradė
jo apžiūrinėti visą laivą. Aš juos lydėjau. Vyres
niojo mechaniko kajutėje, įlindę į jo stalčius, paste
bėjo cigarų dėžutę. Mačiau, kaip vienas jų ištraukė 
cigarus. Patikrinę laivą, grąžino pasus. Čekistai 
pasiėmė laivo tarnautojų sąrašus. Bolševikai pra
nešė, kad mes visi galime laisvai išeiti į miestą, iš
skyrus vieną jūreivį, kurio tėvai gyveno Leningrade. 
Kas esu aš, bolševikai dar nežinojo.

Leningrade pralaukėme savaitę. Per tą laiką 
man pasisekė gerai apžiūrėti miestą. Pamačiau, į ką 
dabar pavirtęs anksčiau buvęs šaunus Europos mies
tas. Dabar nieko patrauklaus šiame mieste nebuvo.

Darbininkas patraukė pečiais ir nieko neatsakė. 

(Bus daugiau) ■
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PROGRAMOJE DALYVAUJA:

1. Sol. V. LIORENTAS
2. INDIANA HARBOR’O 

VYRŲ OKTETAS
3. ČIKAGOS AUKŠT. 

LITUANISTINKOS 
MOKYKLOS TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPE.

---------

i?

Čikagos Aukštesnes Lituanistikos Mokyklos Tėvų Komitetas maloniai kviečia visus atvykti j

TRADICINĮ KONCERTĄ-VAKARA
GLOBOJAMA PONŲ MARIJOS IR INŽ. ANTANO RUDŽIŲ

1958 METO SAUSIO MĖN. 4 DIENĄ, 7 VALANDĄ VAKARO 
Lietuvių Auditorijos didžiojoje salėje 3133 South Halsted Street

'— ---------------“^1
ŠOKIAMS GROJA 
MUZ. BR. JONUŠO ORKESTRAS.

— o —
VEIKS TURTINGAS BUFETAS 

IR BARAS.
— o —

PELNAS YRA SKIRIAMAS 
MOKYKLOS IŠLAIKYMUI.

. .. f
UŽBURTAME RATE

GEDIMINAS GALVA

Rusų šaltiniai pateikė žinių 
apie pradėtus raketų bandy
mus 1953 m. Visa tai buvo lai
koma “propagandiniu pasigyri
mu”. Tačiau JAV vyriausybė 
negalėjo būti suklaidinta, nes ji

kai vietiniai gyventojai be ato- 
žiūrio buvo naikinami. Vaka
riečiai, rodos, į “Ispanijos rei
kalą” nenori kreipti dėmesio. 
Visai kitomis akimis arabai žiū
ri ir vertina Alžirijos ar Ispa-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linkime

visiems mūsų draugams ir klientams.

SEIGAN CO.
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVE

Visi pardavėjai kalba lietuviškai 

4630 So. Ashland Avė. Chicago, III. 

Telef. YArds 7-1272

Laimingų Naujųjų Metų linki visiems savo 

kostumeriams ir draugams

STASYS ir JUZĖ RAMANAUSKAI 

4559 S. Hermitage Avenue

Telefonas: YArds 7-1564

r^

gerai žinojo padėtį. Mus įtiki- nijos Maroko reikalus.
na ne tiek saugumo pareigūnų Siaurinio Atlanto santarvei
pasigyrimai, kad pvz. aviacijos ... .... .. ...r » pradėjus posėdžiauti, Kipre
saugumo ziny a ( ir orce n- grajj<ų studentų ir moksleivijos 
tellingence) 14 m. numatė rįau^gse reikalauta, kad anglai 
dabartinius rusų laimėjimus ra, Anglai kariai
lrzifu nurimo rn/lorn

ne švelniau elgėsi su graikais, 
kaip ispanai su marokiečiais.

Bet mažajame Kipre nėra vie 
nybės. Dauguma gyventojų 
siekia pritapti prie Graikijos, 
dalis graikų komunistų žiūri į 
Maskvą, turkų mažuma reika
lauja Kiprą padalinti, o anglai, 
naudodamiesi nesutarimais, laz-

ketų srityje, bet radaro duo
menys. JAV radaro tinklas 
Turkijoje ir kituose Rusijos pa
sienio vietovėse atžymėjo 1953 
m. ir vėliau darytus raketų 
bandymus. Pirmieji bandymai 
daryti 600—1,500 mylių len
kiančiomis, o vėlyvesnieji jau 
5,500 mylių siekusiomis raketo
mis. 1956 m. buvo daryta per 
šimtą bandymų įvairiomis rake
tomis.

PRAŠYMAS RAUDONAJAM CARUI

Gen. Paul Maleter (kampe žemai) Vengrijos sukilėlio šeima 
pasiuntė raštą Sovietu Sąjungos bosui Bulganinui, kad ne
nuteistų jų šeimos galvos. Jis vadovavo Vengrijos sukili
mui ir dabar teisiamas. Šeima po revoliucijos gyvena New 

(INS)

i*************
I V I K T U R O K OŽIUOS 
j Utrtiivttli: gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygl- 

Inimo <iažvm< darbai ir keičiamos 
dalys

fiftLl-MEMOTORS 90
į 5759 8 W"ESTFPN AVĖ. PR 8-9633 

«*****»*****S*$iOtS$$i*:jk:fc»jj«:£

AK VI.KTA — $2.00 | MITI'S?
j Užlaikysite gražius plaukus plau
kdami galvų mišiniu

VAI JA GADYNE
Pasekmingai vartojamu per 40 metų. 

.Siuskite $2 už S oz.. bonką
EIMNK KITAI TAS 

527 I'.. |.\|Hishioii, Dciivcr, Colo.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

BRUNO KEPYKLA
Sav. B. MACIANSKAS

Šližikai, lietuviška duona, vestuvėms tortai ir įvairūs tj 
pyragai.

3339-41 Lituanica Avė. Tel. CLiffside 4-6376

Yor k e.

Prancūzijos parlamento prita- laužas. Laukiama santarvės 
da ir šūviais malšina gyvento- į rimas ir būtinas Prancūzijos galvų konferencijos nutarimų ir 

pašalinimo slogučio, kuris ne- 
(Nukelta į 7 psi

jus, o salą laiko savo kumštyje ; lygiateisis dalyvavimas, 
nuo 1878 m. Londono sampro-

Vakarinė Vokietija dar taip 
neseniai kirtosi su anglais ir 
amerikiečiais dėl Bonnos įnašo

Nepaprastą JAV vyriausybės tavįmas aiškus. Anuomet Kip 
susirūpinimą iššaukė rusų da-Į ras buvo reikalingas sulaikyti 
r°mU pažanga raketų srityje | ea rištinę, o dabar komunistinę 
iššovus du žemės bendrakelei- ; Veržlą.
vius. Buvęs sąmyšis ameriki- šiaurinio Atlanto santarvės
nėję spaudoje rodo, kad ameri
kiečių karių turimais duomeni
mis buvo netikėta. Visuomenė 
buvo užliūliuota kalbant apie 
saugumą, tarus “Life” š. m. 
gruodžio 16 d. vedamojo pašai
pos žodžiais: “We are the bi- 
ggest, we are the best; we are 
ahead of all the ręst” — mes 
juk didžiausi, esam geriausi ir 
pranašiausi tarp kitų.

jų kariniams daliniams išlaikyti. 
Įtampai sušvelninti vokiečių už-1 

nariai toli nevienodų nuotaikų. sienio reikal4 ministeris Bren-
JAV ir Anglijos santarvė me
ta tam tikrą šešėlį į kitus jos 
narius. Prancūzai dar taip ne
seniai visai atvirai purkštavo 
prieš Washingtono ir Londono 
pirmavimą,, kuris buvo aštriais 
žodžiais apibūdintas.

Ryški Gaillard, Prancūzijos 
ministerio pirmininko, laikyse
na pokalbyje su prez. Eisenho-

Išgarsinto palydovo Vangu- weriu, kuris teiravosi apie gali 
ard raketomis iššovimo nesėk- mybes įsteigti raketų stovyk- 

Jis atsakė,

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ •
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

TO N Y’ S 
SINCLAIR SERVICE

STATION
Complete Motor - Body - Fender Repairing

Washing - Greasing - Painting - Towing
ANTHONY STANEVIČIUS, 0wner

2641 W. 71st Street Chicago 29, Illinois
Bus. PR 8-9842 — Res. WA 5-5934

;mė vertė praverti akis. Peme- ias Prancūzijoje 
į lyg didelis savimi pasitikę ji- kad tuo klausimu
i mas sulaukė atoveiksmio, kuris ----- -------r -‘'U- - . . . 1 -"ne tik karinio apsigin- 

programą, vadinamą 
imo (retaliation) strate- 

ūkinę politiką, bet ypač 
politinę linkmę, kuri tikrai at
sidūrė užburtame rate. Ar gy
venimiškos tikrovės kampuoti 
smūgiai ištiesins, kas buvo krei
va? Gi svarbesnis klausimas, 
ar šiam milžiniškam uždaviniui 
atlikti vadovaujantieji turės ga
nėtinai išminties bei geros va
lios, o vadovaujamieji ištver
mės ištesėti?

r?

tano paskubomis skrido į Lon
doną. Išdavoje klausimas bu
vo tik atidėtas, bet neišspręs
tas.

I
Maskvos gundymai

Šiaurinio Atlanto santarvės 
konferencijai jau pasibaigus, 
nematyti geresnių vilčių. Kari
niai, finansiniai ir užsienio rei
kalų ministerių posėdžiai Euro
pos padangės nenuskaidrino, i 
Sąmyšis toliau tebevyrauja, 
nors bandoma žodžių jūroje pa- 

reikalingas skandinti aštriosios tikrovės at-

JEI TIK BALDŲ REIK,

pas Rudaitį
TIESIAI EIK.

J

1^1
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UPTO- ! ■L
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Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas-
gausi greitų patarnavimų

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8..ILL.

Vlrglnia 7-7747
ANDLOAN ASfTN

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

Kiznieriams apsimoka skelbtis dienr. Drauge

Politiniame raizgyne

Kiekvieną rudenį yra pjau
namas ir politinis derlius. Per
nai anglai ir britai nelemtai 
įstrigo toli neapgalvotame žy
gyje į Egiptą. Budapešto su
kilimas buvo gėdingas liudyto
jas vakariečių skelbiamoje pa
vergtųjų tautų byloje.

Šiais metais iškilo du nepa
prasti klausimai: tarpusavio 
trintis, šeimos politiniai nesuta
rimai ir dviejų galybių rungty
niavimas. Šeimyninių nesutari
mų ne vieno esama. Alžirijoje 
vykstančios kovos už nepriklau
somybę dar taip neseniai skir
tingai buvo suprastos Paryžiu
je ir Washingtone. JAV ir An
glijos sutarimas ginklus teikti 
Alžirijos draugiškam kaimynui 
Tunisui buvo ypač nepalankiai 
sutiktas Prancūzijoje. Santy
kiai atlyžo, kai prez. Eisenho- 

iweris, ten nuvykęs, užtikrino, 
kad ateityje nebūsią ginklai 
siunčiami į Šiaurės Afriką. Bent 
šiuo metu politiniai apskaičia
vimai nusvėrė politinį principą: 
kolonijoms suteikti laisvę.

Ispanijos Moroke — Ifni — 
prasidėję neramumai užsilieps
nojo Ceutoje ir Melliloje. Ma
drido kariuomenė atšiauriai 
malšina sukilėlius, kaip ir Ifni,

Niekur nepirksite pigiau, kaip Major 
Fumiture, Ine., 3207 So. Halsted Street

Svečių kambario baldai, miegamieji, virtuvės 

setai, šaldytuvai, virimui pečiai, kilimai, televizijos 

aparatai, vaikams žaislai ir daug kitų prekių už — 

Wholesale kainas.

PREKYBA ATIDARYTA 
Pirmad ir ketvirtad. 9 — 9:30 vai.

Kitomis dienoms 9 — 6 vai.
Sekmadieniais 12 — 5 valandos

MAJOR FURNITURE,
3207 So. Halsted Street

Telefonas CAIumet 5-3207
... Vedėja* R. RUDAITIS

INC.

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausį pasi

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

• v 1
i

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

F

J

PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

Pasiruošę išanksto, gausite didesnį pasirinkimų 
kelionės priemonių ir būsite ramūs, kad nuvyksite 
į pasirinktų vietų.

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.

Dėl pilnesnių informacijų ir kelionės dokumentų sutvarkymo 
kreipkitės j:

Seghetti Travel Bureau, Ine.

2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

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

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IRI

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.09 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

chicagosavTngsYToan ASSN.

6245 S. Western Avė., Chicago 36. II,

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9,111., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
W 4/tn Si Chicago 32, III2555
DISTPICT SAVINGS & LOAN ASSN

34.30 S Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN 
1447 S. 49thCt., Cicero 58, W tel TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS fc LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St, Chirago R. III
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Tradicinis Naujų Metų Balius!!- -----------
C^DI ILYTV N/IUM 21 O O V V AK 1 Šalia normaliai veikiančio baro veiks puikus kokteilių baras ir R je salėje su operos "Traviata" garsais sutikti NAUJUOSIUS 1958

i VII Iii. Ji V V . vm\. | Užkandinė. Svečiai bus nemokamai aprūpinami konfeti, serpen- A MĖTOS.
★ ★ ★ Jį taniais ir kitais Naujųjų Metų sutikimui reikalingais atributais, " Įėjimas $3.00. Staliukai užsisakomi telefonu: VIctory 2-

i TCTinzTTT AnnTTnDTimc 2122 c u 1 j i Šokiams gros LIETUVIŲ AUDITORJOS orkestras. Visuome- | 6172. Didesniam susigrūdimui išvengti pageidaujama, kas qa-LIETUVIŲ AUDI 1OKIJOJE, 3133 S. Halsted St. R nė kviečiama gražioje ir puikioje nuotaikoje savoje lietuviško-
6172. Didesniam susigrudimui įšvengti pageidaujama, kas ga
li, įsigyti bilietus iš anksto.

WITH BEST WISHES
FOR

A HAPPY NEW YEAR
HENRY J. SANDUSKY Town President 

JERRY JUSTIN................. Town Clerk
I

JOSEPH S. KRAL .... Town Collector 

TED J. ZAREMBA .. Town Supervisor 

JOHN F. KIMBARK .... Town Assessor

JERRY HOLECEK......... Town Trustee

STANLEY PARA......... Town Trustee

FRANK I. KRAL............................ Town Trusteez

JERRY F. FRANCIK .*.. . Town Trustee 

JOHN B. BERNARD, Police Magistrate

ELECTED REPUBLICAN 
OFFICIALS

OF THE

TOWN OF CICERO
and

JERRY DOLEZAL 

Cook County Commissioner

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

WESTWOOD LIQUOR 

STORE

Rinktinių Vynų, Likerių ir Alų

ALEX SHIMKCNAS, Savininkas

2441 West 69th St. PRospect 6-5951 
- *

Pcjskaitę dien. "Draugi", duokite ji kitiems.

KUN. JONO PETRĖNO NETEKUS
KUN. F. GU RĖČKAS

A. a. kun. Jono Petrėno mir
tis yra skaudus peilis nevienai 
širdžiai, nes neviena, širdis jį bu 
vo pamilusi. Velionį supo di
dokas būrelis draugų, didelės 
gretos jaunimo ir daug jo bu
vusių parapiečių. Freiburgo 
mieste, Vokietijoje, jo draugų 
eilėsna ir aš buvau įrikiuotas.

Atsimenu, kaip kun. Jonas 
Petrenas sakė prakalbą, išlei
džiant jį iš Freiburgo į Romą. 
Pobūvin susirinko beveik visa 
freiburgiečių kolonija. Daug 
gražių kalbų buvo pasakyta 
kun. Petrėno atžvilgiu. Atsaky
damas j tas panegirikas, jis pa
žymėjo, kad jis, kaip žmogus, 
galėtų būti ne tik pagirtas, bet 
ir pakritikuotas. “Bet aš nesi- 
taisysiu”, — kalbėjo Jonas .. . 
“Priimkite mane, koks aš esu!’’ 
Tiesą pasakius, priimti jį, koks 
jis buvo, nesudarė sunkumų. 
Visuomet linksmas, nuotaikin
gas, kiekvieną, būdavo, užkal
bins, kiekvienam suras mielą 
žodį. Taigi niekas ir nenorėjo 
“pataisyto’’ kun. Jono. Jo ka
tegoriškas “Nesitaisysiu!” bu
vo sutiktas su didžiausiomis o- 
vaci jomis.

Socialumas, mokėjimas sugy
venti su žmonėmis yra didžiau
sia talentinė dovana, kokią tik 
kunigas gali turėti. Toji būdo 
savybė buvo ryškiausias cha
rakterio bruožas. Jis nepraei
davo nė pro vieną, jo ne užkal
binęs, ko nors jam nedovano
jęs, nors tai būtų tik šventas 
paveikslėlis ar duonos riekelė.

Visur mėgiamas svečias
Kun. J. Petrėnas buvo links

mo būdo, pilnas sąmojaus. Jo 
humoras anais sunkiais trem
ties laikais buvo tikras širdies 
balzamas ant visokių žaizdų. 
Pobūvy, būdavo, jis pirmas už- 
ves lietuvišką dainą, pasakys 
humoristinę, kaip jis sakydavo, 
“stalinę” kalbą, visus išjudins 
bendram džiaugsmui. Nenuo
stabu, kad visur buvo mėgia
mas svečias. Jei kur buvo pa
kviestas į svečius — vienas 
neidavo, pasikviesdavo kitus 
Freiburgo kolegas kunigus. Visa 
tad kolonija žinojo, kad visų 
kunigų kviesti nereikia: vieną 
pakvietei — atėjo trys. Kunigų 
sugyvenimas buvo parapijos 
pastebėtas ir įvertintas. Tai 
buvo daugiausia kun. Jono, pa
rapijos klebono, nuopelnas. Tu
rėjo jis nepaprastą atmintį

žmonėms ir jų vardams. Trem
tiniai nekartą stebėjosi, girdė
dami išminint jų šeimos narių 
vardus, jų gimtąjį miestelį, 
nors jis buvo tai girdėjęs kaž
kada seniai ir tik vieną kartą. 
Apie kiekvieną savo para pietį 
labai daug žinojo, ko nežirtoda- 
vo — spėdavo. “Girdėjau, jūs 
jau išemigruojat...” — saky
davo kun. J. Petrėnas. “Et, ką 
čia, kunigėli, dar tik afidevitą 
gavome. . . Bet iš kur ta kle
bonija viską taip greit suuos- 

įto?” Būdavo daug juoko iš to 
jo “visa žinojimo”.

T<k kitais tesirūpino

Savimi daug nesirūpindavo 
— turėjo vieną rūbų eilutę, gal 
tik vieną porą batų. Gražiai nu- 
augęs ir su prastesniais, visad,' 
tačiau, tvarkingais rūbais, ge
rai atrodė. Kiek tik prisimenu, 
jis niekuomet nesirgo ir nesi- 
sKunde savo sveikata. Jei kas 
jam lietuvišką tvirtybę primin
davo, juokais paaiškindavo ,kad 
visa daro “geras kraujas”. Sa
vo draugams buv.o labai ištiki
mas. Nors buvo jautrios šir-

. 'y
dies ir giliai pergyvendavo žmo
nių nedėkingumą, tačiau iš to 
didelių išvadų nedarė: apsisu
kęs vėl buvo linksmas, kalbėjo
si, juokavo.

Kun. Jonas buvo didelis ger
bėjas poetų Maironio ir Ber
nardo Brazdžionio, savo asme
niško draugo. Be to, labai ver
tino savo vyskupą Kaz. Palta
roką. Pirmieji du jaudino jo, 
kaip rašytojo ir romantiko, sie
los gyslelę, o vysk. Paltarokas 
buvo jo socialinio veikimo įkvė
pėjas. Kaip rašytojas buvo 
gal daugiau žurnalistinio tipo. 
Pasižymėjo gražiu lengvu sti- 
liumu, puikiu situaciniu žaidimu, 
šviesa ir meile aprašomam da
lykui. Aš nežinau, ar išėjo iš 
kun. Petrėno plunksnos kas ki
tas, kaip pagyrimas ir pasigė
rėjimas. Sielos gilumoje jis bu
vo visad optimistas, kuris ne
bėgo iš pasaulio, jo neneigė — 
jis jį mylėjo. Nors mokslui 
buvo labai gabus ir turėjo am
bicijų augštesnėms studijoms, 
tačiau, man atrodo, jautri jo 
siela buvo linkusi daugiau kū
rybai, kaip sausoms studijoms. 
Kūrybai reikalingo studijinio 
pasiruošimo jis turėjo užtenka
mai. Jo inteligencija ryškiai 
prasimušdavo tiek privačiuose 
pasikalbėjimuose, tiek gausiuo

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkime

PACIJENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

DR. ir MRŠ. P. ATKOČIŪNAS
3147 So. Halsted St., Chicago, III.

Susitarti Tel. OLympic 2-4276

Ne kasdien “Drauge” telpa mano adresas. Prašome žiūrėti į 
telefonų sąrašą, Chieagos ar Cicero. Dr. Petras Atkočiūnas.

j?

se jo straipsniuose. Tematika 
jo raštuose buvo įvairi: teologi
nė (pamokslai ir straipsniai), 
literatūrinė kritika ir apžvalga, 
biografija ir aktualieji klausi
mai. Grynai beletristiniais ar 
poetiniais dalykėliais ar gilio
mis mokslinėmis studijomis jis 
nepasižymėjo. Jo kaip rašytojo 
talentas rikiavosi pagal patį gy
venimą. Tas būdinga kiekvie
nam žurnalistui. Tokiu, many
čiau, jį ir reikėtų vadinti, nors 
dažnai atrodydavo, kad jis turi 
daugiau rašytojo gabumų, negu 
eiliniam žurnalistui būtų reika
linga. Nereikėtų pamiršti ir jo 
redaktoriaus talento. Redak
torius turi būti gerai susipaži
nęs su žurnalistika, bet nebūti
nai būti pats žurnalistas. Jis 
turi būti geras organizatorius. 
Kun. Jono Petrėno “Ateities” 
redagavimas rodo, kad jis suge
bėjo ir rašyti, ir organizuoti. 
“Ateitis” buvo tikrai mielas, 
patrauklus laikraštėlis ne tik 
jaunimui, bet ir suaugusiems. 
Aš net nežinau, kaip gražiau ir 
sėkmingiau būtų galima pana
šų žurnalą redaguoti.

Kunigas
Pagaliau pats sunkiausias da

lykas pavaizduoti kun. Joną 
kaip kunigą. Kiekvienas kuni
gas yra kitoks, negu jo drau
gai. “Visokių yra ir visokių 
reikia,” — sakydavo apie kuni
gus vysk. Būčys. Tačiau kiek
viename kunige yra tam tikrų
bendrų tipiškų kunigo savybių, ! 
kurios jį, kaip sielų vadovą, ap
sprendžia. Iš tipiškiausių ku
nigo savybių prasimuša ypač 
dvi — sielų meilė ir uolumas. 
Kun. Petrėnas mylėjo žmones, 
sielojosi visais jų reikalais ir 1 
savo žodžiu, ir pavyzdžiu rodė

gražų, simpatišką, gyvenimiš- doje, redaguoti “Ateitį”, o vė- 
ką idealą. Kristaus tarnyboje linu kunigų laikraštį "Lux 
irgi nenusėdėjo ramus: tarnau-j Christi”, ruošti monografiją 
darnas svetimtaučių parapijoj ir apie vysk. K. Paltaroką, daly- 
ten atlikdamas tiesiogines savo vauti lietuvių organizacijose, 
pareigas, jis rado laiko rašinėti, Taigi tos dvi tipiškai kunigiš- 
“Drauge” ir kitoje kat. spau-i (Nukelta į 8 pšl.)
unuuinunuuuuiuunuunnnunuuuui

DAN IR DELLA KURAIČIAI
Mūsų Prieteliams, Draugams ir Bičiuliams linkime 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
iifiiiiiihiiinMiiiHHUHiiitnijniiiHiiiiim

ŠĮ PUIKŲ STALO SERVYZĄ 
SKIRIAME JUMS DOVANAI

ŠTAI, KAIP JOS GALITE JĮ ĮSIGYTI
Taupykite reguliariai per Sekančius 4 mėnesius. Atidarykite taupymo sąskai
tą įdėdami $200.00 laike sausio mėnesio arba- pridėkite tokią pat sumą į jau 
turimą taupymo sąskaitą ir gaukite NEMOKAMAI šį žavingą 4 dalių stalo 
servyzą.

Sutaupykite tokią pat sumą kiekvieną mėnesį per sekamčius 4 mėnesius. 
Pabaigoje balandžio mėnesio jūs su pasididžiavimu gerėsi t ės pilnu 16 dalių 
puikiu stalo servyzu. ,

Įsidėmėkite, kad šis pasiūlymas yra prieinamas kiekvienam taupytojui, 
kuris reguliariai taupa $200.00 sumą nėra reikalo įnešti vienu kartu, ta su
ma gaji būti paskirstyta- įvairiomis dalimis per ištisą mėnesį.

Saskaita turi parodyti, kad yra sutaupyta nemažiau po $200.00 kiekvieną 
mėnesį, kad galėtumėte gauti šią puikią dovaną. Nėra jokių kitų suvaržymų.

Sėt lodeuf 

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

AUKSCIAUSIUS
DIVIDENDUS

už reguliares taupmenas 
pradedant 195# m. sausio 
1 diena ir dar aukštesnis 
dividendas už nustatyto 
termino taupmenas.

1447 SO. 49th COURT 
CICERO 50, ILL. 

PJionat TOwnhall 3-8131 « ’o''
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SAMBŪRIS ŠVIESA IR SANTAROS FILISTERIAI MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI Į...

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ,
Š. m. gruodžio mėn. 31 d. - Pradžia 9 vai. vakare.

WESTERN BALLROOM SALĖSE,
3504 South Westem Avenue

m £us užkandžiai - Šokiai - Šampanas. Groja ži- 
y nomas Chicagos orkestras.

Staliukus prašoma rezervuoti iš anksto: LA 3-8864.

niu

LINKSMIAU
Be bilieto

Škotijoje važiuojant trauki- 
konduktorius užtiko be

bilieto vieną pilietį ir pareika
lavo užmokėti už pravažiuotą

kelią. Tačiau tas visaip atsi
kalbinėjo ir aiškinosi, kad ne
turi tiek pinigų. Kondukto
rius, netekęs. kantrybės, sako;

— Jeigu tamsta nesumokėsi, 
tai aš tamstos lagaminą iš
mesiu pro langą.

Skotas gindamas lagaminą 
sušuko:

— Ar nepakanka tamstai, 
kad mane vieną kankini? Dar 
nori ir mano sūnų pražudyti.

Teatras namie
— Jei tik aš iš darbo grįžtu 

keliom minutėm vėliau, manoji 
išdarinėja komedijas.

— Laimingas tu! Manoji iš
taiso tikrą tragediją ...

Smulkmeniškas
Daktaras, apibarškinęs ligo

nio krūtinę, liepia jam garsiai 
sakyti 33. Ligonis klausia:

— žodžiu ar numeriais?

Auka dėl kito
— Drauguži, duok cigaretę, 

noriu dūmą užplėšti!
— Neturiu. Jau mečiau rūky

ti.

— Kodėl?
— Noriu tave nupratinti...

Abu lygūs
— Kas bendro tarp astrono

mo ir to kuriam gelia dantį?
— Jokio. Abiem kartais pa

sirodo akyse žvaigždės.

Be reikalo
— Šiandien privargau. Visą 

dienelę vaikštinėjau po krautu
ves.

— Įsivaizduoju, būsi išleidusi 
daug pinigų be reikalo.

— Taip, brangusis, nupirkau 
tau dovanų, — atsako žmona.

Geri vaistai
— Ar geras buvo tas spiri

tas, kurį pasiunčiau tau skau
dančiai kojai masažuoti? — 
klausia gydytojas savo draugo.

CLASSIFIED & HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED - FEMALE

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

HOLY LIGHT 

CANDLE MFG. CO.
Sav. BAZ. KUČINSKAS 

’ EVergreen 7-2155 

35 So. 8th Street Brooklyn 11, N. Y.

GĖRIMAI NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMUI PAS

Stephens Liquors
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės) 
Telefonas LAfayette 3-1933

Choro vedėjas 
K. Stęponavlčius.

savininkas

DIDČIAUSIAS PASIRINKIMAS ŠAMPANŲ 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS!

CALIFORNIA CHAMPAGNE

AMERICAN CHAMPAGNE

VOKIŠKAS ŠAMPANAS, 1949 m.

ITALIŠKAS ASTI SPUMANTE

FRANCCZIŠKAS SPARKLING 
BURGUNDY

PIPER HEIDSIEK

MOET CJ1ANDON

PRANCŪZIŠKAS CARTIER, 1!M9 m. 

CHARLES HEIDSIEK 

PRANCŪZIŠKAS IMPERIAL, 1945 m

Qt 1.98 
Qt 2.58

3.79

2 98

Qt 3.95 

Qt 4.75
4.29 

Qt 4.29 

Qt 4.95

KONJAKAI — 10 rūšių 5th nuo 3-89
ALKOHOLIS — 190 laipsnių 5th 4.85
ZURROWKA — NALIVKA — MALINOWA

—MIDIJOMIS — LEMON ILK — AKVAVIT

— KRUPNIKAS 5th 3-49

PARKING LOT NEMOKAMAI

Pirkite Savo Apylinkėje Su Pasitikėjimu!
CICERO—BERWYN
Kalėdoms pirkite pas jūsų apy

linkės prekybininkus, kurie turi pui
kų pasirinkimą naujausių prekių už 
kainas kurias visi išsigali. Prekes ir 
patarnavimas, kurie čia siūlomi jūsų 
prekybininkų yra Garantuotai keros 
kokybės ir klijentai bus patenkinti.

•1 kamb., 3 nileg., garažas. *13,700 
6 kamb. mūr., 3 tnleg. gar. *15.500 
5 kamb., mūrinis naujas. *18,500. 
2 po 4 kamb., mūr., did. sk. *23,000. 
Turime ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
243# W. «« St. HE. 4-8202

ARTI NABISCO
6 kamb. 10 metų mūr. namas, šil

dymas alyva. Dvigubi aliutu. langai 
ir duryB. 2 karų garažas. $22,500. A. 
Katilius.

2x4 IR DAR 1 BUTAS 
NEĮRENGTAS

Nuomos už 2 butu $200 } mėn.
Karštu vandeniu-alyvos šildymas. 32 
pėdų sklypas. Vaisiniai medžiai. Ne
toli Marų. Pk. $21,000. A. Sirutis.

30 AKRŲ MIŠKO PRIE EŽERO
Gražus 7 kamb. (5 miegamųjų) 

mūro namas. Rūsys. Dvigubas mūro 
garažas. Prie US 6 kelio, apie 140 
mylių į Rvtus nuo Čikagos. $17,000. 
A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL RRTATT 

2735 West 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

BEAUiTY SHOPS

CAROLINE'S BEAUTY SHOP 
6540 W. Cermak Rd., Brrwyn.

A Lithuanian Shop. Permanent VVaving,
Hair Styling, Coloring & Triinming. 

Open Tuesday, Thurs. & Friday 
until 9 P. M.

Call Mrs. Mickus — GU 4-3218 
For Appointment.

DRUG~STORES

ROTHE’S DRUG STORE 
1900 So. Cicero Avė. 

Lithuanian PrAcription Specialists 
Call in or have your Dr. call for 

iminediate Service. Also a complete 
Line of Baby needs & cosmeties for 

your Xmas Gifts.
OLympic 2-7592 

ĄĮtrrOMOBlL.ES~ _

DVORAK BUICK CO.
5312 W. Cermak Rd., Cicero

Over 30 vears in Business in the šame 
location. See the many fine Used Cars

being traded on the 1958 Buick.
Ask for Ed. Vengianskas.

APPARElT^T WOMEN’S___

CAN’T GET OUT TO SHOP?
Call Loui&e Cainpl>cli at TOwnlm.ll 
3-6215 and let us do your shopping 
at our store. The niost discriminating 
taste in Ladies Apparel, Lingerie, 
Jewelery, Hose, Gloves & Gifts. No 
extra charge.

THE SHADOW BOX
______ 2230 So. Central Avė.

"”"wZZERIa”

MARY LOU’S PIZZA
2345 So. Laramie Avė. Cicero 

PIZZA SPECIALISTS
Italian Sausage, Beef Sandwiches,

| i Spaghetti, Ravloli, Chicken, ShrimpH.
and Steaks. Free delivery.

Call OL 6-0257

CAB^^RVICE

CAB- SERVICE 
MORTAN CAB CO.

5331 W. Cermak Rd., Cicero
24 Hour Service

Kada vyksite J arba iš Cicero ar
Chlcagoę vakarų priemiesčius, šaukit

A MORTAN
OLympic 2-1HOA

___ JHARDWARE STORUS

BERECKIS UARDVVARE & PAINT 
STORE

4912 U. 14ih Si., Cicero
A complctr Line of Hard-VVare & 

Plumbing Supplies — Toys. Come in 
now for all your Xmas Toys & Gift Iteins

TOwnhall 3-2216

„ _ KJ^TAIJRANtŠ'

TINTORI’S INN 
5008 VV. 16th St.

Newly remodeled. Serving choice steaks 
and lobster ta ii. Our specialty is 

Italian foods.
OLympic 2-2748

A. A. AUTO GLASS CO.
5121 W. Cermak Rd., Cicero

Bcautiful Mirrors for your Xuias Gifts. 
Table Tops, Drcsser Tops & Desk Tops 

made to order.
Come in or call

TOsvnhall 3-5307

<XX><XXXXHXKKXX><XXKXX>O<XHXX)
BRIGHTON PARKE

2-jų augštų mūr. 3-jų butų — 
7-—4—3 k. Nauja gazu radijatoriais 
šild. systema. 2 mašinų gar. Su 75 
pėdų sklypu. Tik $28,000.

MARQUETTE PARKE
2-jų augštų mūr. 2 po 5 k. Alyvos 

karšto vand. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
baž. $28,400.

GAGE PARKE
G-ražuB 5 kamb. mūr. bungalow su 

3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, gazu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su “overhead doors”. 
$20,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPASReal Estate — Insurance — Rentals 
Notary Public

5916 So. Westem Avė.
PRosp. 8-2234

OO O OO&O&OaOOOCHjOOOOOOO-CKtOO

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

Mūr. 3 a., 7—7—6 k. šild. pečiais. 
$17,009.

Kampinis mūr. namas Ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild.. sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLIIffside 4-7450?

Res. VArtls 7-2016

mūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. Išdek. c. š. gar. — 24,500 
meti. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 16,*00 
mūr. 6 kb. naujus, lid. lot. — pigiai, 
fra pigių Ir pelningų namų sųrašas

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

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

centr. gazu šildytu, .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. 6 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. Įrengti butai. Geros paja
mos.

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

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

MARQUETTE PARKE. 2 mūriniai 
namai po 2 augštu. I-as namas 2 bu
tai po 6 kamb. ir 2-as namas 2 bu
tai po 5 kamb. Prie abiejų namų 
2 autom, garažai. Namai gerame 
stovyje. Reikalinga pamatyti, kad 
galėtumėt Įvertinti.

• Marųuette Parke 5 kamb. mūrinis 
bnngalow. Centralinis šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tile kitehen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $16,500. 
Įmokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — expandablc.
6 metų senumo. Virtuvė ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažas su Įvaižavimu iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. Įnešti tik $4,000.

(i kamb. namas, 1 % vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo. Įnešti tik $3,000.

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

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

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

Reikalinga moteris VALYMO 
DARBUI raštinėje. Turi būti tvar
kinga, patikima. Nuolatinis darbas 
dienomis.

2524 S. Blue Island Avė.

ISNUOMUOJAMA — D)R RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų iftnuomavi 

mni. Patarnavimas veltui Tumiu 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS ReaJ Estate
5*16 So. Westem. PRospect 8-2234

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančlaaskas fnstoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieke 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero

TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 
ryto Iki 5 vai. vakaro 

Telefonas nuo 5 vai. vakare 
Ol.ympic 2-6752

LIET APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos Automobl 

Uų finansavimas. Notarlatas Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur
■asiteirauklte pas mus

JONAS KIR^AITP-
WAlbrook 6-6671

INTFRHTATF INSURANCE AGENOT 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 86. I1L

BUILDING & REMODELING

ĮSIGYKITE dabar

CICERO, BARGENAS. Arti 
50th ir 31st St. 3 butai — 4, 3, 4 
kamb. Gazu apšild. Pajamų $190 
$14,500. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. Blshop 2-2162.

Šioje nekilr.oiamo turto pardavimo 
ištaigoj- perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

260(1 W. 59th St. Tel. PRospect f -5454

CLEANERS

BRIGUI CLEANERS
Palyginkite mūsų darbų su kitais už 

bet kokių kainų

4901 W. 14th St.—1601 S. 75th Ct.
5744 M. Cermak Rd.

2134 W. 61st Avė. — Cicero, III.

Rufltiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii  j

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, III.
iiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiinnmiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-1 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai]

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOB

6936 So. Maplevvooil Av., Chicago
Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450S

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOB

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

Namų tel. Blsbop 7-334U 
2737 Wes{ 43rd Street

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 va!. Adresas: 515 
Nolton, Willow Springs, 111.

APPLIANCES

PAUL SMERST1K
Modern Merchandising Co.

5531 W. Cermak Rd., Cicero 
Everythlng in Electrlcal Appliances 
for your X-mas Needs at Wholesale
prlces.
Blshop 2-1470 or OLyųiplc 2-2074

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

iiinnnnmmiiiiiiiiiniiiiiHiiniiiwiiiiiiininmiiiiiMiiniiiniiiiiiiiniiiiiiiwiiiffl«iimimH«w

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
vra prienama visiems.

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

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29, ELL.

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
Visai naujas 6 kambarių mūrinis 

namas, moderniškai įrengtas, 3 dideli 
miegamieji. 30 pėdų sklypas, arti 
naujos Draugo redakcijos. $18,000.

7 kambarių apkaltas medinis, rei
kalingas išdekoruoti. Centrinis šildy
mas, modern. vonia, alum. langai. 2 
auto garažas, netoli 63-čios į vak. 
nuo Kedzie. Tuoj galima užimti. 
$14,800.

Gerinusia vieta lietuviškam bizniui. 
Maisto parduotuvė gražiame name, 
tinka didelei mėsos prekybai. Nauji 
įrenginiai kainuotų $12,000. D31 ligos 
parduoda už $4,900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St 

PR 8-6646 arba RE 7-8534

SKelbkites dien. "Drauge'

STANKUS
CONSTRUCTION C0. I

Atlieka panavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prckyliols pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
Įvairių standartinių projektų 
Ofiso ir namų teefonas 

PRospect 8-2013 

7403 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7ls) Street

BUILDING LX)NTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

Mielą Sesę
ZITĄ ČARNECKAITę, 

jos brangiai mamytei mirus, nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Aušros Vartų Ir Lituanica 
Tuntai

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

DRAUG AS
4545 W. 63rd Street 

Chicaqo 29, III. 
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiimuiii

HELP WANTED — FEMALE

PERMANENT POSITIOHS!
KNCELLENT 8TARTING SAI.ARY KOR

MEDICAL LAB. TECHNICIANS
Start At $325 Per Month Plūs Extra Pay For Oalls. Earn As 

High As $400 Per Month.
ALSO NEED AT ONCE!

REGISTERED NURSES
Start At $260 Per M«nt.h. 40 Hour Week, ExceHent Opportunity. 

Low Coat Livlng ,Expenses In This A.rea.

R I N G HOSPITAL
HANNIBAL, MISSOURl

LEVE

i I
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Užburtame rate
(Atkelta iš 4 psl.)

1,000 infromatorių. Tikras Vie-|šesnė už totalitarinę. Jis įspėjo 
nos kongresas, nors be Metter- dėl vakariečių susiskaldymo nei- 
nicko, Tąleyrando ir šokių. Ten giamų pasekmių ir pasmerkė 
prez. Eisenhoweris atidaromoje tuos, kurie tiki, jog laisvė savai- 
ka'hoje kalbėjo apie teisingą tai- me laimėsiantį kovoje prieš prie- 
ką. Jis įspėjo vakariečius, kad spaudą.
jie remiasi klaidingomis prielai- Jei šie įspėjimai Vakarų pa-

Tik ką Paryžiuje pradėjus domis. Pirmoji klaidinga prie- šaulio bus tinkamai suprasti, tai 
posėdžiauti, Nikolaj Bulganinas la* Yra ta’ la®voji santvar- užburtame rate atsidūrusi kon- 
pasiunčia raštą šiaurinio Atlan- ka viaose srityse esanti prana- ferencija neliks visai bergždžia, 
to santarvės visiems nariams. | ____
Raštas

Arbd, arba * jdurote, kai peršąlate?
Priėmimo metu viena ponia) — Kartais, ponia, kosčiu,

nuslepiamas santykiuose pvz. 
tarp JAV ir kaikurių Europos 
valstybių.

paklausė gydytojo: kartais čiaudau, žiūrint kaip
Sakykite, daktare, ką jūs peršalimas paveikia.

A. A.

EDWARD J. KARLAVICH
Gyveno 6924 So. Claremont Avė., tel. HEmlock 4-2567.
Mirė gruodžio 28 d., 1957 m., 1:25 vai. ryto, sulaukęs 31 

metų amžiaus.
Gimęs ir augęs Chicagoje — West Sidės apylinkėje.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Niek ir Amelia (Vait

kus); seneliai Antanas ir Uršulė Vaitkus; tetos Mary Kakalj, 
Catherine Nolimal, Prakseda Meškienė, Sophie Vaitkiutė, Stel- 
la Atherton, ir Helen Burke; dėdės William, Steve, Joseph, 
Peter, Adam, Anthonv Vaitkus ir jų šeimos ir William Karla- 
vieh; pusbroliai kun. Vincent Meškėnas, U.S.A.F., John ir 
Peter Karlavieh ir Sam ir Joseph Meškėnas; pusseserės Ade- 
line Dauter, Amelia Tewes ir Sophie Dominkovich, ir daug ki
tų giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Don Varnas American Legion Post No. 986 — 
Voiture Locale No. 220 — 40 & 8.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz koplyčioje, 2424 West 69th 
Street. Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 31 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę lieka: tėvai, seneliai, tetos, dėdės, pusbroliai, pus
seserės ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz, telefonas RE- 
public 7-1213.

A. f A.

DR-UI ANTANUI ALEKNAI mirus, 

jo šeimai nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir 

kartu liūdi

Dr. Danilevičius su šeima

Lietuvių Prekybos Namai
Pirkite šiais metais — be jokiu imokėjimu, iš

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $ “| 85-00
Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 

Smith, Magee ir kiti nuo $49-00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny

gom spintos stiklo stumdomom durim, puiki dovana 
moksleiviams, pas mus $29-00

Miegamųjų kambarių baldai ąžuolo ar riešuto me
džio su šlifuoto stiklo veidrodžiu parduodami po 
$250 pas mus prieššventiniam išpar. tik $“| 49-00

5 dalių virtuvėm chrom Formica viršum stalai 
su 4 kėdėm švenčių proga tik $49-00

Šaldytuvai — Frigidare, Admiral, General 
Electric $159-00

Virimui parcelano pečiai tik $"75-00
Skalbiamos mašinos Speed Queen nuo $99-00
Televizijos aparatai, Zenyth, RCA, Gen. Electric 

Traveler $ 1 49~$2OO-00
Didžiausias pasirinkimas radijo, phonografų gar

siausių Blaupunkt ir Telefunken firmų.
Vaikučiams žaislai, staliukai, arkliukai, traukinė

liai, dviračiai.
Rašomos mašinėlės, prosai, tosteriai, kavos vir

duliai ir viskas Kalėdų šventėms.
Viskas be jokių įmokėjimu. Savo pinigus panau

dokite kitiems švenčių reikalams.

Furnitūra Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226
JUSTAS LIEPINIS STANLEY KRUKAS

esmėje aštrus, tačiau 
gerai paruoštas. Jis aštrus pa- 
kaltinimais Šiaurinio Atlanto 
santarvei dėl apsiginklavimo 
spartinimo, tačiau sumaniai ap
gaubtas grasinimais ir pasipir-i 
Šimu sudaryti nepuolimo sutar-1 
tį tarp rytų ir vakarų.

JAV prezidentas ir užsienio 
reikalų ministeris Paryžiuje 
parodė griežtumo kalbant apie 
sovietinį pasipiršimą ir gundy
mus. Atominiai ginklai ir to
liau būsią bandomi, nes rim
toms deryboms iki nusiginkluoti 
šio meto nebuvo rimtos plot
mės. Toli gražu ne tos pat 
nuomonės amerikietiškoji opo
zicija. Adlai E. Stevensonas 
tarėsi tikėjęs, kad vyriausybė 
teigiamai įvertinsianti Bulgani- 
no siūlymus. George Keenan, 
buvęs tariamos JAV užsienio 
politikos planuotojas, pastaruo
ju metu padarė apstybę keistų 
pareiškimų, kurie labai artimi 
Bulganino rašto dvasiai. Jis j 
šaukia: nepasitikėkite Šiaurinio ' 
Atlanto santarve ir atsukite 
veidą į Maskvą. Jei Stevenso
nas savo pareiškimu rodo opo
zicijos dantį, tai Keenan rodo 
apgailėtiną nesusigaudymą po- 

j litikos problemose ir dialektinį 
protą, kuris artimesnis rytie
čiams, kaip vakariečiams.

Tai pačiai sutartinei priklau
so Lester B. Pearson buvęs Ka
nados užsienio reikalų ministe
ris, nors jo balso tembras yra 

| kiek kitoks. Jis atitrauktai kal
ba apie prekybos, galybių, poli
tikos ir tautų taiką. Aišku, jie 
visi pavergtuosius laiko nura
šytais.

Vokiečių ministeris pirminin
kas Konrad Adenaueris taip pat 
pasisako už derybas su Maskva. 
Tačiau jis jas sąlygoja. Pirmiau
sia reikią su rusais išsiaiškinti, 
kuriais klausimais jie nori kal
bėti. Mažesnės Europos tautos,

1 bijodamosios ne tik karo, bet ir 
'apsiginklavimo naštos, atsargiai 
vertina aiškų anglosaksų skati
nimą pasiruošti ateičiai. Joms 
malonus Bulganino gundymas, 
nors ir žino, kad jis gali būti lai
kinis, lyg Hitlerio ir Stalino su
sitarimas.

Chaillot rūmai seniai bepri- 
glaudė tokią gausią konferenci
ją. Daugiau 500 atstovų, apie

A. t A.

DR. ANTANUI ALEKNAI 
staigiai ir netikėtai mirus, jo žmonai ir sū
nums reiškia giliausią užuojautą

Taury-Tupčiauskų šeima

A. t A.

DAKTARUI ANTANUI ALEKNAI, 
ALG draugijos nariui mirus, jo šeimai reiškia 
gilią užuojautą

Amerikos Lietuvių Gydytoju 
Draugija

A. A. .

DR. ANTANUI ALEKNAI
mirus, jo šeimai nuoširdžiausią užuo

jautą reiškia ir kartu liūdi

GYDYTOJŲ KORPORACIIA

GAJA

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad šių me
tų gruodžio 28 d., 11 vai. vakaro sulaukęs 54 metų amžiaus stai
giai mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas

Krautuve atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad. 9—9:30 vai.
K irtomis dienomis 9- 6 vai.
Sekmadieniais 12—5 vai.

J?

t

JUOZAPAS PAULAUSKAS
Gyveno 4542 H. Kairfield Avė.

Mirė gruod. 23, 1957, 6 v. ry
to. HulaukęH pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ma- 
rtampolėa apskr., Prieini parap. 

Amerikoje išgyveno 50 _ m. 
Paliko dideliame nuliudime 

žmona Marijona (Banytė), sū
nus Joseph Jr., marti Lillian, 
duktė Stella Howser, žentas 
Kussell, 3 anūkai, giminės: Al
binas Paplauskas, jo žmona Ur
šulė, kiti giminės, draugai Ir 
pažįstami.

Priklausė — Dariaus-Girėno 
American Uegnon Post No. 271.

Kūnas pašarvotas K. Eudei- 
kio kopi., 4330 S. Callfornia av.

laidotuvės įvyks gruod. 31 d. 
iš koplyčios 3:80 vai. ryto bus 
atlydėtas j Hvenč. Panelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė, marti, žentas ir anūkai.

Laldot. direkt. John K. Bu
drikis. Tel. LAfayette 3-0440.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 West 68rd Street 
Tekit. PR 8-0888 Ir FR 8-0884

A. t A.

ONAI ČARNECKIENEI mirus, 
jos vyrui Stasiui Čameckui ir šeimai reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą ir drauge liū
dime.

J. Z. ir V. Budrevičiai

HN F. EUDETKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

L1ODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpublio 1-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitoee miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

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!

A. A.
DR-AS ANTANAS ALEKNA- 

ALEKNAVIČIUS
Priklausė Ateitininkų Organizacijai ir Katalikų Gydytojų 

GAJOS Korporacijai.
Gimė Lietuvoje, Ukmergės ajiskrityje, Taujėnų, šiukštiškių 

kaime. Amerikoje išgyveno 10 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žniena Elena, sūnūs Alfredas ir 

Vitas,,švogeris Stasys Mockus su šeima, Lietuvoje sesuo Ona, 
švogeris Petras ir jų šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Laekawiez koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Ijaidotuvės įvyks ketvirtad. Sausio 2 d. 1958, iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės Gimimo parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, švogeris, senuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius S. Laekawiez, Tel. RE 7-1213.

TROOST - PACHANKIS M0N1JMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlee-Presldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehlll 6-3745

Chester
Vitkauskas

lilstrlkto
vedėjas

John W. 
Paehankls
Chleagos 
vienintelis 

lietuvis snv.

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ RASITE 
PAS MUS

Atdara kasdien Ir aekmad. nuo 9 vai ryto iki B vai. popiet.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. CICERO. ILL

Telefonai: CRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAOOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

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

Mes turime koplyčias 
visose Chieagos 
ir Roselando dalyse ir 
tuojau patarnausime.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LTTUANICA AVĖ. Tel YArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18TH STREET TW. SEeley 8-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Itel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. IJTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1180

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 691h STREET Tel. REpublic 7-I2U
2314 IV. 28RD PLACE Tel. Vlrginta 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TII AVĖ. OLympic 2-5245 Ir TOunhall 3-9687
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X K. K. Laive, paskutiniame 
1957 m. numeryje, randame 
keletą įdomių straipsnių ir ar- 
kivysk. J. Matulaičio Beatifi
kacijos žinias. Jos« yra nema
ža padėkos laiškų ir taip pat 
ilgas prašančių maldų sąrašas.
Taip pat numeryje toliau tęsia
mas straipsnis apie nakties 
adoraciją. Laivo redaktorius 
kun, A. Ignotas, MIC, kreipia
si į Laivo skaitytojus šiais žo
džiais: “Perskaitę šį Laivo nu
merį, nenumeskit jo, bet malo
nėkite įteikti jį pasiskaitymui 
žmogui, kuris Laivo negauna: 
gal giminei, kaimynui ar drau
gui. Kodėl? Dėlto, kad šiame 
numeryje telpa Dievo Tarno Ar
kivyskupo Jurgio Matulevičiaus lyčių asmenys. Iki bus įsigyta
Beatifikacijos Bylos Žinios.

Norėtume, kad šios linksmos 
ir gyvos žinios pasiektų kuo 
daugiausiai žmonių, nes arki
vyskupo Jurgio įtaka yra nuo
stabi, ko malonės gautos per jo 
Užtarimą labai sakitlingos.

Būkite arkivyskbpo Jurgio 
beatifikacijos apaštalai skleis
dami jo bylos žinias ko plačiau
siai.

Nuoširdžiausiai kviečiame kiek
vieną Laivo skaitytoją stoti į šį 
apaštalavimą, nes iš kalno pra- 
matome jo vaisingumą — dau
geliui tikinčiųjų ir jums pa
tiems.”

X Rašyt. Vydūnas prieš dau
gelį metų Tilžėje suorganizavo 
Lietuvių Dainos draugiją “Bi
rutę”', kurios viena atžala “Ai
da” gražiai veikė Mažojoje Lie
tuvoje. Dabar jos dalis narių 
atsidūrusi tremtyje, Chicagoje, 
vėl atkūrė tuo pačiu vardu 
“Aida” chorą, šio choro valdy
ba kviečia visus lietuvius, .o ypa
tingai šaulius ir brolius vilnie
čius papildyti choro eiles. Chi
cagos šaulių klubo valdyba 
kvietimą priėmė ir ragina na
rius skaitlingai įsijungti į “Ai
dą” chorą, kurio repeticijos bū
na kiekvieną penktadienį ,7 vai. 
Jaunimo namuose, 5620 So. Cla- 
remont Avė.

X Kazys Skaisgirys iš Mar- 
ąuette Parko Chicagoje įstojo 
nariu Lietuviškos, Knygos klu- 
ban ir sumokėjo nario mok. 5 
dol. Už tai jis turi teisę pasi
rinkti knygų trečdaliu pigiau iš 
50 knygų, kurias ši leidykla 
per kelis paskutinius metus yra 
išleidusi.

ŠAUNIAI SUTIKSIME 
NAUJUS METUS

Lietuvių Tautinis Akademinis 

Sambūris Chicagoje šiemet, kaip 
ir kasmet, ruošia tradicinį nuotai
kingą 1958 Naujų Metų sutikimą

— gražioje Midwest Hotel salėje 
13-me aukšte (6 N. Hamlin Avė. _ 
prie Madison St.) Gros visų mė- R j 5‘
giamas Jurgio Akelio orkestras? iageporie ir
bus patogus bufetas „ nuotaikingi 
šokiai, dainos, gėlės ir puiki kultū
ringa lietuviška nuotaika. Svečių 
patogumui ir aplinkos jaukumui 
bus atskiri dailūs staliukai po 4, 
po 8 ir po 10 žmonių.

Prašoma staliukus iš anksto už
sisakyti ir pakvietimus įsigyti šio
se vietose: Marginių krautuvėje, 
2511 W. 69th St., J. Karvelio krau 
tuvėje, 3322 So. Halsted St., Br. 
Siliūno maisto krautuvėje, 4600 
So. Faikfield Avė., Stanbergų mais 
to krautuvėje, Cicero, prie šv. An
tano bažnyčios. M. Šimkus real 
estate, 4259 So. Maplewood Avė, 
CL 4-7450, arba pas L. T. A. Sam
būrio valdybos narius: V. Mažeika 
PR. 6-8206, St. Mankus GR 6- 
2723, Pet. Vėbra CR 7-2478, J. 
Dauparas HU 8-4119.

Sambūrio valdyba maloniai kvie 
čia visus Lietuvius su savo arti
maisiais ir draugais šiemet gau
siai dalyvauti Sambūrio ruošiama
me Naujų Metų sutikime.

Pakvietimas - Įėjimas 5 dol., stu 
dentams — 3 dol.

Pradžia 9 vai. vak., pabaiga 4 
vai. ryto.

P. S.: Automobilius pasistatyti 
galima 3900 West Madison Street 
(Goldblat’s parking, — vienas blo
kas į vakarus nuo minėto viešbu
čio).

L. T. A. Sambūrio valdyba.

X Petras Zibūnas, padedant, 
Pranui Kačengiui ir Stasiui L. 
Vaičiui, pravedė piniginę rink
liavą Wiliui Megiui, esančiam 
Vokietijoje, sušelpti. Aukojo 
Zibūnas — Holy N. Society — 
$7, Tulpė restoranas — $5 ir 
Tiny Inn — Rakauskienė — $5, 
P. Kačergis — $10, Belz Inn — 
$9. Noreikienė, Barauskas, Ba
jorūnas, Chepaitis, Jokšas, 
Gintneris, Lutikas, Kunickas, 
Mickevičiūtės B. ir U., Rinkevi
čiūtė, Stendelis, Stonys, Pužas, 
Orentas Shukis, Vaičius, Česnu- 
tas, Aušrienė, Pusintas, Molas 
ir kiti po mažiau. Pinigai pa
siųsti pašto perlaida į Vokietiją. 
Viso $53.25. Iki šiol niekas nė
ra gavęs padėkos žodžio iš adre
sato Wiliaus Megio.

X Zenonas Urbonas, 4436 S. 
Albany Avė., tel. FR 6-5433, 
yra paskirtas Chicagos šaulių 
sportinio šaudymo sekcijos va
dovu ir jau organizuoja narius. 
Sekcijai gali priklausyti abiejų

nuosava šaudykla, ši sekcija 
bus įregistruota į amerikiečių 
atatinkamą klubą. Norintieji la
vintis šaudymo sporte ir sutin
kantieji mokėti nario mokestį 
šauliai registruojasi pas sekci
jos vadovą Z. Urboną.

X Stella Kaulakienė išrinkta 
Tėvų Marijonų Bendradarbių 
Bridgeporto skyriaus pirminin
ke, jos sesutė Joana Zelvis — 
finansų raštininke. Kitos valdy
bos narės liko tos pačios: vice- 
pirm. U. Petraitienė, protokolų 
rast. Banienė, ižd. Stanevičienė. 
Pirmininkė Kaulakienė ir rašt. 
Zelvis, abi sesutės čia gimusios 
ir Bridgeporto draugijose val
dybų narės.

X Saleziečių rėmėjų metinėje 
vakarienėje, įvykusioje Nekalto 
Prasidėjimo svetainėje prof. A. 
Varno nupieštajam saleziečių 
Šiluvos koplyčios paveikslui 
puošniems rėmams įtaisyti Pet
ronėlė Zakaraitė paaukojo $350. 
Amžinaisiais nariais įsirašė K. 
K. Baliauskai, paaukodami $200 
ir po šimtą aukojo: J. Klimas, 
A. Mikulienė, O. Čepaitis, T. Ja
nušauskas, M. Gashon, B. B. 
Mikalauskas ir iš Melrose Jark 
— P. ir A. Gūdžiai.

X šauliai Naujuosius Metus 
žada sutikti Lietuvių auditori
joje. Tuo reikalu rūpinasi šau
lė K. Rožėnjenė. Visais organi
zaciniais reikalais reikia kreip
tis iki gruodžio mėn. 29 d. ad
resu: K. Rožėnienė, 939 W. 33 
st., tel. LA 3-4264.

X Dr. Zenonas Ašoklis yra 
Cicero L. Bendruomenės apy
linkės pirmininkas ir pasižymi 
nepaprastu veiklumu. Jam va
dovaujant Cicero mieste suruoš
ta visa eilė parengimų, pasižy
minčių augštu kultūriniu lygiu.

X Uršulei Petraitienel pada
ryta operacija Šv. Kryžiaus li
goninėje. Uršulė yra veikli šv. 
Jurgio parapijos draugijose 

Marijonų Ben
dradarbių 10-to 
pirmininkė.

skyriaus vice-

Kun. Petrčno netekus
(Atkelta iš 4 psl.)

k>os būdo savybės — sielų mei
lė ir uolumas — buvo kun. Jo
nui labai savos ir ryškios. Ku
nigystė — tai gražiausias ir 
puošniausias velionies titulas.

Kaip gyvas prabėga kun. Pet- 
rėno paveikslas prisiminimų 
skeptre. Nevienam jo atmintis 
•bus padrąsinimas sekti jį ir 
tęsti jo pradėtus darbus. Pasi
traukęs iš draugų tarpo, kun. 
Jonag ir toliau bus mums kalba 
iš tylaus kapo, drąsindamas 
mus šviesiai žiūrėti Į gyvenimą, 
mylėti gimtąją žemę ir žmones, 
būti su jais ir tarp jų, Kristaus 
pavyzdžiu individualiai prie kiek 
vieno prieinant, nešant kiekvie
nam Dievo šviesą ir džiaugsmą.

PO EGLUTE

Viceprezidentas Nixon po eglute savo namuose su žmona ir 
dukterimis. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Mirs per Naujus Metus

JAV Saugumo taryba spėja, 
kad švenčiant Naujus Metus 
susisiekimo nelaimėse ši-oje ša
lyje žus 130 žmonių. Ta pati ta
ryba buvo numačiusi, kad Ka
lėdų šventėse žus 180 žmonių, 
tikrumoje gi žuvo daugiau. Ma
žiausias susisiekimo nelaimių 
skaičius buvo 1947 Naujų Metų 
dieną: 93 užmušti.

Lėktuvais gaudo skubančius
Illinois valstybės ir pačios 

Chicagos apylinkių vieškeliuose 
pradeda patruliuoti lėktuvai. 
Naujų Metų dieną bus panau
doti tam reikalui du lėktuvai. 
Iš jų žvalgai stebi automobilius, 
kurie pergreit važiuoja. Greitį 
nustato pagal laiką, kurį pa
naudoja automobilistas prava
žiuodamas tarpą tarp dviejų 
tam tyčia nubrėžtų linijų kely
je. Nustatę, kad kuri mašina 
pergreit lekia, .oro žvalgai pra
neša per radiją policijai, kuri 
sulaiko skubantį.

Apsaugoti 100 nuo mirties!
Illinois valstybėje populari- 

namas šūkis: “Apsaugoti 100 
žmonių nuo mirties”. Tuo šūkiu 
norima sumažinti susisiekimo 
nelaimių skaičių 1958 m. Tam 
reikalui sausio 9—11 dienomis 
Peorijoje, III., šaukiamas redak
torių ir leidėjų pasitarimas, 
kad suplanuotoji akcija būtų 
ryškiau pavaryta per spaudą.

Pagerbė aklus muzikus
Amerikos Mužikų federacijos 

pirmininko James C. Petrillo 
rūpesčiu Sheraton—Blackston 
viešbutyje, Chicagoje, buvo su
ruoštas parengimas pagerbti 
akluosius Chicagos muzikus, ku
rių yra daugiau kaip 200. Pa
rengimo programą pildė dau 
giausiai patys akli muzikai, ku
rių daugelis savo darbu pelno 
pragyvenimą.

Mergytės lavonas sąšlavose
Kiemsargis M. C. Kranz, 61 

m. amžiaus, valydamas šiukšlių 
dėžes prie namų 2463 N. Al
bany, Chicagoje, atrado mažos 
mergytės lavonėlį. Kūdikis bu
vo apie savaitės amžiaus. Poli
cija pastebėjo kojų atspaudas 
apie tą sąšlavų dėžę ir, ištyrusi 
laboratorijoje, tikisi susekti, 
kas ten mažytę negyvėlę padė
jo.

Apie Chicagos architektūrą
Chicagos arkidiecezijos laik

raštis “The New World” įsidė
jo stambų menininko Freeman 
Schoolcraft straipsnį apie Chi
cagos bažnytinę architektūrą. 
Plačiai panaudotos iliustracijos 
įdomesnių pastatų.
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Daug skelbimų lentų
Chicagos gatvėse ir artimose 

apylinkėse yra apie 5,000 stam
bių lentų lauke įvairiems skel
bimams. Polk Bros. bendrovė 
užsakė didžiausią skaičių lentų 
savo skelbimams, net 850, pra
lenkdama kitas bendroves. Polk 
Bros. reklamuos savo Hi-Fi pa
rodą, įvyksiančią nuo sausio 12 
d. iki vasario. 15 d. Šalia to — 
bendrovė 8 valandas savaitėje 
naudoja televizijos skelbimams, 
dar duos 200 mažesnių televi
zijos skelbimų ir 2,000 radijo 
skelbimų. Per paštą piliečiams 
bus išsiųsta 650,000 nemokamų 
į parodą įėjimo biletų, be to dar 
350,000 biletų išdalins parda
vėjai. Dabarties firmos daug 
dėmesio kreipia į skelbimus.

Priteisė — pamatyti 
kalėjimą

Šiandieną, pirmadienį, 20 Au
roros berniukų, 12—20 m. am
žiaus, lanko Joliet valstybinį 
kalėjimą. Tai dalis jų bausmės 
už vagystes. Juos lydi teisėjas, 
kuris supažindins juos su nusi
kaltėlio gyvenimo sunkumais.

Mirė apdegusi
Flora Beatty, 91 m. amžiaus 

moteris, mirė South Shore li
goninėje, Chicagoje, praslinkus 
keletui valandų po to, kai sun
kiai apdegė kilus ‘gaisrui jos 
namuose 2646 E. 73 str. Ugnis 
kilo dėl blogų elektros laidų 
miegamajame.

Taisys Halsted gatvę
Bus naujai ištaisoma eilė gat

vių, vedančių iš Congress grei
tojo kelio į Calumet ekspresinį 
kelią. Be kitų gatvių, bus ištai
syta ir atitinkama Halsted gat
vės dalis.

Kalėjime už girtą važiavimą
Chicagos Susisiekimo teismas 

net 11 žmonių pasodino kalėji- 
man už važiavimą automobiliu 
įsikaušus. Dar trys nubausti po 
$100.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Tslaf. OTAlbrook 5-7870 lx 
Olbson 8-4088

• Oeneralia kontraktorlua dau 
Jų naujų statybai, (vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
itliekamv cemento Ir medllo 
darbus • Apkalnavlmal nemo
kamai.

S 1.00 PER ROOM
Exterminatlng — 24 honr eervlce 

Mlce — Roachea — Redbugs
OAklnnd 4-5A3R

43*5 S. Hcrklcy — 15*0 E. A4th St. 
Onfclnnri 4-5002 Miimim 4-5471

"NO SKINS ON CAR”

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Amerikos Lietuvių Ben
druomenės centro valdybos biu
letenis nr. 9 jau išėjo iš spau
dos. Biuletenis spausdinamas 
spaustuvėje ir turi 6 psl. Biule
tenyje daug įdomios ir aktua
lios medžiagos iš Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės gyvenimo. 
Rašoma apie artėjančius ALB 
Tarybos rinkimus, apie pirmą
jį PLB seimą, apie dr. V. Ku
dirkos 100 m. gimimo sukaktį, 
apie šv. Kazimiero 500 m. gi
mimo sukaktį bei apie 300 m. 
sukaktį nuo lietuvių emigraci
jos į Ameriką. Raginama iškil
mingai minėti Lietuvos nepri
klausomybės 40 metų sukaktį. 
Biuletenis įdomus ir turtingas 
informacija.

— Juozas Mitalas, girininkas, 
kilęs iš Juškėnų kaimo (Utenos 
vals. ir apskr.) prieš keletą me
tų mirė tremtinio mirtimi Sibi
re, kaip laiškai iš Lietuvos liu
dija.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Sugrįžo iš Amerikos. Ško

tijos lietuvė Ona Kubilienė, ku
ri beveik pusmetį praleido Ka
nadoje ir Amerikoje, grįžo į 
Glasgovą. Kanadoje ji svečiavo
si pas savo dukrelę Žemaitienę; 
Amerikoje buvo aplankiusi Či
kagą, New Yorką ir kitas vie
tas. Ilgiausiai ten buvo apsisto
jusi pas J. Balnių, buvusį lon- 
donietį. Skotiečiai, apsigyvenę 
Kanadoje ir Amerikoje, džiau
giasi su ja susitikę ir atsiuntė 
pažįstamiems sveikinimų. Ma
loni keliauninkė ilgoje kelionė
je nenuvargo, bet dar pasitaisė 
ir pasilsėjo.

— Choristų vedybos. Garsaus 
lietuvių Šv. Cecilijos choro na
riai Mykolas Mikalauskas ir Jie- 
vutė Maghee lapkričio mėn. pa
baigoje New Stevenston bažny
čioje priėmė moterystės sakra
mentą. Visą laiką buvo uolūs 
Šv. Cecilijos choro nariai. Ne
trukus rengiasi važiuoti į Ame
riką.

— Išleido kalendorius. Šiais 
metais Didž, Britanijos lietu
viai išleido net du kalendorius. 
Vieną iš jų — sieninį, mėnesinį 
— išleido Škotijos lietuvių sa
vaitraštis “Išeivių Draugas”, 
antrąjį p. J. Kiburas Not- 
tinghame. Gerai, kad šiemet 
visi turės lietuviškų kalendorių, 
kurių žmonės taip labai pagei
dauja.

— Nuoširdus ligonių rėmėjas.
Netoli Nottinghamo gyvena 
viengungis Pr. Ivanauskas, ku
ris visą laiką remia lietuvių kul
tūrinius reikalus ir niekad ne
pamiršta Vokietijos lietuvių bei 
ten esančių ligonių. Jis treti 
metai Gautingo sanatorijos lie
tuviams užsakinėja net šešis 
periodinius leidinius. Ir šiais 
metais jis jiems užsakė “Euro
pos Lietuvį”, “Nepriklausomą 
Lietuvą”, “Tėvynės Žiburius”, 
“Lietuvių Dienas”, “Margutį”

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairina 
perkraustymua bei pervežimus 
S tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

oooooooooooooooooooooooooo 
NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
išbandyta priemone prleS arthrltls 

Ir reumatizmo skausmus.
Skambinti — PRospect 8-4756 

Olt.A SAKALAUSKAS
oooooooooooooooooooooooooo

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

■unkveilmls ra pilna ap- 
dranda. Pigti* Ir aaitninga* 
patarnavimas.

R. ŽĖRIMAS
•047 W. S7th PI. Chicago.

III. WAIbrook 5-H063

IR TOLI
ir “Karį”. Pr. Ivanauskas, ku
ris dabar kasa anglį, ir pats 
skaito visą eilę lietuviškų leidi
nių ir įsigyja beveik kiekvieną 
naują knygą.

— Literatūros vakaras. Kiek 
anksčiau Anglijoje esą rašyto
jai lietuviai beveik kiekvienais 
metais susirinkdavo kurion nors 
vieton ne tik pasitarti, bet ir 
susidurti su visuomene, sureng
dami ta proga literatūrinį va
karą. Tačiau paskutiniu metu 
tokių vakarų beveik visai nebu
vo rengiama. Tik gruodžio 7 d. 
Londone vėl buvo surengtas 
toks vakaras, kuriam vadovavo 
DBLS C. Valdybos vicepirm. 
inž. Vilčinskas. Šiame literatū
ros vakare savo kūrinius skaitė 
tik du •— F. Neveravičius ir 
Kz. Barėnas. Vakare dalyvavo 
ir pasiuntinybės patarėjas p. V. 
Balickas.

Jei Londono lietuviai domėsis 
tokiais vakarais, ateityje mano
ma ir daugiau jų surengti.

Kviečiame visus atsilankyti į 
MARQUETTE CLUB 

2419 We»t Marųuette Road 
Linksmai laiką praleisti 

Naujųjų 1958 Metų belaukiant!
Antanas Jokubauskas, sav.

Pirkite Apsaugos Bonus.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
— Rengia —

CICERO NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR PAVIENIŲ KLUBAS

Antrad., gruod.-Dec. 31, 1957 m., Liberty Svetainėj, 
1403 S. 49th Ct.„ Cicero, III.

Gros pasižymėjęs Antano Samoškos orkestras. Pradžia 7:30 v. v.
Pirmos rūšies gėrimai ir valgiai. Mandagus patarnavimas. 

Kviečiame visus dalyvauti ir su našliukais linksmai praleisti 
laiką.

RENGĖJAI.

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospect 8-5374

• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa
vybių savininkų) ndokesčių blankas.

• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
504 West 33rd Street (netoli Normai Avenne). 

Susitarimui tel.: VIetory 2-3486
Valandos: Kasdien nuo 6 vai. vak. iki 10 vai. vak., šeštad ir sekm. 

nuo 9 v. ryto iki 10 vai. vak. 20 M. PATYRIMAS; ŽEMOS KAINOS.
IJCKNSKI) SAI.ESMAN — padeda pirkti ir parduoti Real Estate. 

Parūpina visokius draudimus—“nsuranee”.
Kaip GENKItAL CONTRACTOR — taiso, remontuoja biznių patal

pas bei senus namus, stato naujus namus ir ofisus; perdirba krautuvių 
priekius, dengia stogus, tinkuoja ir atlieka visokius mūrinimo, medžio 
ir kanallzaeijos-‘'plumbing'' darbus. PraSoma telefonuoti dėl apskai- 
ėiavini ų.
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GRANE SAVINGS
2556 WEST 47th STBKET LAfayette 8-1088

B. B. PteBdeorles, prea.; K. B. PletkieMca, aekr. Ir advokatas
dividendą*. Keičiame čekio*. Parduodame Ir perkame 

▼alatyMa boooa. Taupytajam* patarnavimai nemokamai. 
Pradekite taupyti atidarydami atskaito Uandlen. Apdrausta Iki 810,000

Darbo pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro

aatr. Ir penk. 9 Iki 6; treft. uždaryta, o Beit. nuo 9 iki vldurdienk

-KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
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 OENTER, INU.
8222-24-26 So Halsted St. VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad. 9 9:30 vnl. Kitomis

dienomis 9-—6 vai. Sekmadieniais 12—5 vai.

PAJIESKOJIMAI
Adelė Gražytė, kilusi iš Vana- 

giškių km., Ušpalių parap., jieš- 
ko savo dėdžių: ANTANO, JUO
ZO ir NARBOS MIKULENŲ ir 
JONO PAKALNIO iš Maneičių k.,, 
Sudeikių parap. Prašoma kreiptis, 
ar žinantieji pranešti: Alb. Rep
šys, 21 Thorne St., Worcester 4, 
Mass.

Jieškomas JONAS ŠLEPERIS. 
Yra labai svarbus reikalas. Atsi
liepti adresu: Juozas Tarosas, 944 
W. 35th Plaee, Chicago 9, 111. Tel. 
YArds 7-8761.

Jieškomi TITAS KLIMAITIS, s. 
Juliaus, ir ALBINA SABLEVI- 
CIENft - KLIMAITYTE, anksčiu u 
gyv. Brooklyne. Jieško brolis iš 
Lietuvos. Prašomi atsiliepti arba 
žinantieji apie juos pranešti šiuo 
adresu: Marija Llinskaitč, 83 Ber- 
nard St., Rocheater 21, New York.

Iš Lietuvos jieškomi švogeris ir 
sesuo KAZYS ir LIUCIJA (NAU- 
DŽIŪTR) JANKŪNAI, gyv. Kau
ne. Jieško Balys ir Pranė Nau- 
džiai. Atsiliepti: N. šumskis, 6522 
S. Rockwel| St., Chicago 29, Iii. .

MOODY

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
pristatom
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR
LUMBER CO

STASYS IJTHTNAS. Fra.
3039 Se. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą Ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

l/2% PADIDINA
/

DIVIDENDĄ !


